FACTSHEET Growshops
Growshops leveren benodigdheden voor het telen van (exotische) planten en gewassen waarbij een
warm klimaat noodzakelijk is. In Nederland zijn veel growshops actief als toeleverancier van hennepkwekers; zowel aan mensen die slechts een paar plantjes kweken als aan illegale henneptelers
met een loods vol hennepplanten. Het draait vaak om meer dan alleen het leveren van de benodigdheden. Growshops zijn regelmatig ook betrokken bij bemiddeling in de verkoop van cannabis
aan coﬀeeshops of het illegaal handelen in stekken voor de teelt.
De overheid is al een aantal jaren bezig om deze illegale praktijken aan te pakken. Vanaf 1 maart
2015 is een wetsverandering doorgevoerd met betrekking tot de Opiumwet: de verkoop van alle
wietkweekbenodigdheden is vanaf dat moment verboden. Dit geldt voor burgers en bedrijven die
geld verdienen aan het leveren van goederen of diensten of die illegale hennepteelt financieren.
Maar het kan ook gaan om transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren,
elektriciens die installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten. Een voorbeeld.
Als een verkoper een schep of een gieter verkoopt terwijl hij ernstige redenen heeft om te veronderstellen dat de koper de spullen gaat gebruiken voor cannabisteelt dan is dat voortaan strafbaar.
Deze aanpassing van de Opiumwet wordt in de cannabisbranche ook wel de 'growshopwet'
genoemd.
Door de nieuwe wet kunnen het Openbaar Ministerie (OM), politie, FIOD, Belastingdienst, gemeenten, provincies en het Rijk veel meer aan de voorkant ingrijpen bij personen die geld verdienen met
de levering van goederen en
diensten voor illegale hennepteelt.

Growshopwet

De letterlijke tekst van het nieuwe artikel
11a van de Opiumwet:
‘Hij die stoﬀen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt,
aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of
voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen,
ruimten, gelden of andere betaalmiddelen
voorhanden heeft of gegevens voorhanden
heeft, waarvan hij weet of ernstige reden
heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn
tot het plegen van een van de in artikel 11,
derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde
categorie.’

Cijfers

Over het aantal growshops in Nederland is niet veel bekend, noch
over het precieze aantal betrokkenen bij de cannabisteelt. Wel zijn
cijfers bekend over het aantal
coﬀeeshops in Nederland en over
cannabisgebruik.
Coﬀeeshops in NL (april 2013):
614 verspreid in 103 gemeenten1
Cannabis gebruik NL2 :






Ooit gebruiker (15-64 jr): 25,7:%
Laatste maand (15-34 jr.): 13,7%
Ooit gebruik (15-16 jr.): 26 %
Actuele cannabisgebruikers3:
466.000

1. Intraval ‘Coﬀeeshops in NL 2012’
2. Rapport EMCDDA ‘European Drug report
2014: Trends and developments’
3. DIMS 2013
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