P’LIT E
• Korps landelijke politiediensten
• Dienst Nationale Recherche

Bestu urlijke rapportage growshops
Dienst Nationale Recherche

1

1 Inleiding
Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige hennepteelt benoemd als
zware en georganiseerde criminaliteit die bedreigend is voor Nederland. Sinds 2009
vormt de grootschalige hennepteelt een nieuw aandachtsgebied voor de Dienst
Nationale Recherche.
De Dienst Nationale Recherche heeft naast haar primaire taak van het strafrechtelijk
opsporen en bestrijden van criminaliteit ook de taak te signaleren en adviseren. Onder
deze taak valt het opstellen van een bestuurlijk advies. Het doel van een bestuurlijke
advies is om met de betrokken partners te komen tot een meer effectieve en efficiënte
bestrijding van, in dit geval, de grootschalige hennepteelt.

Enige tijd geleden is er een wetsvoorstel geschreven dat thans bij het ministerie van
veiligheid en justitie ligt. Het wetsvoorstel is naar aanleiding van een motie van kamerlid
Van Haersma Buma opgesteld. In deze motie werd verzocht om de growshops aan te
pakken die de hennepteelt faciliteren. Het wetsvoorstel geeft een uitbreiding van
strafbare voorbereidingshandelingen ten aanzien van de softdrugs.
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2 Opzet
o nde rzoeksvragen
In overleg met de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
2 zijn de
volgende twee onderzoeksvragen opgesteld:

Deze vragen zullen beantwoord worden aan de hand van literatuur en de kennis en
ervaring die is opgedaan binnen het opsporingsonderzoek”
De eerste vraag
wordt beantwoord in hoofdstuk 3 en de tweede vraag in hoofdstuk 4.
‘.

De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van liet ministerie van veiligheid enjustitie is
de primaire afnemer van de rapportage en daarom geraadpleegd bij liet opstellen van de onderzoeksvragen.
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3 Growshops binnen de georganiseerde hennepteelt
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag waaruit de betrokkenheid blijkt
van growshops bij de grootschalige en georganiseerde hennepteelt en op welke manier
ze worden gebruikt binnen

Growshops
Door Spapens et al (2007, P. 49) wordt een growshop gedefinieerd als: “een winkel
waar, aan particulieren, complete inventarissen van goederen worden verkocht die
nodig zijn voor de inpandige wietteelt, met inbegrip van materialen die enkel bedoeld
zijn om de kwekerij af te schermen voor de buitenwereld”.
De meeste materialen die growshops aanbieden zijn tevens te koop in de
(tuinbouw)groothandel. Uitzonderingen hierop zijn producten als kniptrommels
(cannacutters), ice-olaters en bepaalde groeistoffen die geen toepassing kennen buiten
de hennepteelt. Uit de samenstelling van het assortiment van growshops en de verkoop
van producten die uitsluitend dienen ter afscherming van hennepkwekerijen (zoals
koolstoffilters) blijkt echter het daadwerkelijke doel van de growshops: het faciliteren
van de hennepteelt.
Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken
3 blijkt dat growshops een
belangrijke positie innemen binnen het criminele proces van georganiseerde
hennepteelt. Growshops verlagen niet alleen de drempel van het opstarten van een
kwekerij, maar vervullen vaak meerdere rollen binnen het crimineel proces. Uit
wetenschappelijk onderzoek
4 en ervaring van diverse politieregio’s
5 blijkt daarnaast dat
het merendeel van de betrokkenen bij growshops criminele antecedenten heeft, onder
andere in de Opium Wet.

KLPD-IPOL, (2009), Natio,iaal Dreigiiigsbee/d, KLPD-IPOL, Zoetemeer;
Spapens, T., Van de Bunt, H., Rastovac, L. (2007). De uerddcichter de wielleeli. Rotterdam/Tilburg:
Erasmus Universiteit/Universiteit van Tilburg.
4 J. Snippe e.a., (2004) Preventieve doorlichting cannabis-sector, Groningen/Rotterdam
Kroese e.a., (2006); Criniinaliteitsbeeldanalyse van de hennepbranche in Zuid-Nederland;
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Rollen van growshops binnen het criminele proces
Het logistieke proces van georganiseerde hennepteelt kan in de volgende fases worden
opgedeeld.
Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.
Fase 4.

Productie: voorbereiding en teelt
Opslag en eventuele tussenhandel
Afzet van het eindproduct in binnen- of buitenland
Aanwenden van de winst (meestal voorafgegaan door witwassen)

Growshops spelen duidelijk een rol in de eerste fase: bij de voorbereiding op de
henepteelt. Veel growshops voeren naast hun thans niet strafbare activiteiten, zoals de
verkoop van kweekmaterialen, echter tal van strafbare activiteiten uit. Het assisteren bij
de installatie van een kwekerij, het leveren van stekken en het verwerken het restafval
van de kweek zijn hier voorbeelden van. Sommige growshops gaan nog een stap verder.
Zij financieren de inrichting en het kweekproces en kopen de oogst weer op bij de
kweker.
Uit opsporingsonderzoeken blijkt dat growshops daarnaast een belangrijke logistieke
schakel kunnen vormen in de tussenhandel. Door betrokkenen bij een growshop
worden van diverse kwekers voorraden opgekocht en opgeslagen. Dit betreft niet alleen
oogsten van klanten van de growshop, maar ook partijen die worden opgekocht bij
andere tussenhandelaren. De partijen worden samengevoegd en in grotere
hoeveelheden doorverkocht en soms geëxporteerd.
Een growshop kan voor een CSV meer functies hebben dan een bron van inkomsten.
Door de verkoop van kweekmaterialen bouwt de growshop een netwerk op. Men weet
van welke kwekers zij oogsten kan opkopen of (laten) rippen. Ook kan de shop
functioneren als ontmoetingsplaats voor de hennephandel, waar afspraken worden
gemaakt tussen verkoper en afnemer. Tot slot kan de growshop als rechtspersoon
gebruikt worden om opbrengsten uit de hennephandel wit te wassen.
Hieruit blijkt dat growshops in vrijwel alle onderdelen van het logistieke proces van de
grootschalige hennepteelt een rol kunnen spelen. Soms worden de taken uitgevoerd
door werknemers van de growshop zelf, soms geven zij advies of verwijzen zij een klant
door naar derden (facilitators, zoals elektriciens die de stroom omleggen).
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