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Sinds de jaren negentig is het aantal aangetroffen hennepkwekerijen in Nederland 
sterk gegroeid. Het laatste decennium raakt de hennepteelt haar onschuldige imago 
kwijt en wordt steeds meer in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit, 
fraude, witwaspraktijken en geweld. Gedurende dezelfde periode wordt in een aan-
tal Europese landen een sterke toename van Vietnamezen in de hennepteelt gesig-
naleerd. Ook in Nederland wordt door de politie recentelijk een toename opgemerkt 
van het aantal Vietnamese verdachten bij hennepkwekerijen.

Onderzoeksdoel

In opdracht van de Raad van Korpschefs deed Bureau Beke een verkennend on-
derzoek naar de Vietnamese betrokkenheid in de Nederlandse hennepteelt, bezien 
vanuit de bredere, internationale context. Daarbij wordt tevens aandacht besteed 
aan de implicaties voor de aanpak van de problematiek.

Methode van onderzoek 

Er is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksbronnen en -methoden: een stu-
die van wetenschappelijke literatuur en overheidsdocumentatie; een analyse van 
politieregistraties; er zijn negen rechercheonderzoeken bestudeerd; en tot slot in-
terviews uitgevoerd met ruim dertig Nederlandse en internationale respondenten 

van met name politie en justitie.

Belangrijkste resultaten

In Europa hou•	 den Vietnamese criminele groeperingen zich bezig met o.m. men-
sensmokkel, documentfraude, witwassen, geweldscriminaliteit, piraterij, sigaret-
tensmokkel en heroïnehandel. De laatste tien jaar hebben zij zich ontwikkeld 
naar de hennepteelt. 
In	Nederland	wonen	in	2011	officieel	20.000	Vietnamezen.	Vergeleken	met	andere	•	
allochtone bevolkingsgroepen scoren zij goed op werk en inkomen. Zij staan be-
kend als onopvallende, hardwerkende mensen en maken deel uit van een hechte, 
gesloten migrantengemeenschap.
De toetreding van Vietnamezen tot de hennepteelt wordt in verband gebracht •	
met schuldenproblematiek. Daarnaast spelen bestaande gelegenheidsstructuren 
een rol (waaronder lage risico’s en hoge opbrengsten van de hennepteelt). 
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Het telen van hennep wordt in Nederland al langere tijd niet meer als  
onschuldige bijverdienste gezien. Uit onderzoek is bekend dat de geor-
ganiseerde misdaad zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt. 
Opvallende nieuwkomers in de hennepteelt zijn Vietnamezen, die niet tot 
de traditionele criminele groeperingen in Nederland behoren. 

Dit boek is het resultaat van een exploratief onderzoek naar de rol van 
Vietnamezen in de hennepteelt in Nederland. Het onderzoek vond plaats 
in opdracht van het voormalig Programma Aanpak Georganiseerde 
Hennepteelt (PAGH) en de Raad van Korpschefs. Er wordt aandacht be-
steed aan verschillende kenmerken van Vietnamese verdachten in de  
Nederlandse hennepteelt en hun werkwijze. Daarnaast komen de achter-
gronden en ontwikkeling van de Vietnamese betrokkenheid in de hennep-
teelt aan de orde, zowel in Nederland als in enkele andere Europese landen 
waar Vietnamese henneptelers al langere tijd prominent aanwezig zijn.  
Tot slot wordt de aanpak van deze vorm van criminaliteit besproken. 
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Publicatie bestellen

De bestudeerde Vietnamese hennepgroeperingen zijn in de kern mono-etnisch •	
(van dezelfde afkomst). Met betrekking tot kweekbenodigdheden en afzet van de 
hennepoogst wordt samengewerkt met personen van andere afkomst.
In tegenstelling tot in andere landen hebben de meeste Vietnamese verdachten •	
een legale status. Zij zijn relatief oudere verdachten. Als zij antecedenten heb-
ben, dan is dat meestal inzake hennepteelt. 
Er zijn relatief veel Vietnamese vrouwelijke verdachten bij de hennepteelt be-•	
trokken, die belangrijke taken vervullen binnen de criminele groeperingen.
De Vietnamezen weten hun criminele activiteiten goed af te schermen, onder •	
meer door het gebruik van valse werkgeversverklaringen bij de aankoop van 
panden en witwassen van de opbrengsten met behulp van legale bedrijven of 
fictieve	leningen.
Nederland blijkt een belangrijk bronland voor de toelevering van kweekbeno-•	
digdheden aan Vietnamese criminele groeperingen in het buitenland.
In Nederland komt geweld in relatie tot de Vietnamese hennepteelt nauwelijks •	
voor. In tegenstelling tot het buitenland komt mensenhandel c.q. uitbuiting in het 
onderzoek nauwelijks naar voren.
Vermoedelijk kunnen Vietnamese henneptelers die klein beginnen met een zelf-•	
standige kwekerij na verloop van tijd doorgroeien tot exploitant van meerdere 
kwekerijen. In enkele gevallen is er sprake van een uitgebreid crimineel netwerk 
met internationale lijnen.
De politiële aanpak in Nederland is hoofdzakelijk reactief en behelst een korte •	
klap. De rechercheonderzoeken beperken zich tot de meest in het oog springen-
de verdachten. Hierdoor blijft de informatiepositie beperkt; er wordt nauwelijks 
inzicht verkregen in achterliggende criminele netwerken en structuren. 
Een van de suggesties is dan ook om de informatiepositie ten aanzien van een •	
barrièreaanpak te versterken en aandacht te besteden aan (minder zichtbare) 

sleutelrollen in de hennepgroeperingen.
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