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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn scriptie ‘De katvanger in beeld’ die ik in het kader van mijn afstuderen voor de 

master Criminologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam heb geschreven. Het onderzoek is tot 

stand gekomen naar aanleiding van een praktijkvraag vanuit het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Van februari 2016 tot en met juni 2016 heb ik met 

veel plezier en enthousiasme gewerkt aan dit stuk. Daarnaast kreeg ik de gelegenheid dit onderzoek 

als afstudeerstagiaire vanuit het CCV uit te mogen voeren. Daardoor heb ik een eerste ervaring 

gehad met het werkveld en heb ik ontdekt hoe divers het veld van criminaliteitspreventie is.  

Ik wil allereerst alle respondenten ontzettend bedanken voor hun tijd en inzet. Zonder hen had 

ik mijn onderzoeksvraag niet kunnen beantwoorden. Ik heb met veel plezier geluisterd naar al hun 

praktijkverhalen. Daarnaast wil ik mijn begeleider bij het CCV, Luuk Olsthoorn, bedanken voor zijn 

ondersteuning, zijn kritische blik en de contacten die hij heeft aangedragen voor dit onderzoek. 

Zonder zijn praktijkvraag had ik dit onderzoek nooit uit kunnen voeren. Ook wil ik mijn 

scriptiebegeleider op de VU, Guillaume Beijers, bedanken voor zijn begeleiding en zijn 

wetenschappelijke blik op dit onderzoek. Als laatste wil ik Judith Hagendijk van het CCV bedanken 

voor het ontwerpen van de omslag van mijn scriptie. 

Het schrijven van deze scriptie heeft mijn keuze voor dit werkveld alleen maar bevestigd. Ik heb 

daarnaast veel nieuwe kennis en vaardigheden op kunnen doen in deze relatief korte periode en ben 

trots op het eindresultaat. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe, 

 

Iris Versprille 

 

Utrecht, 8 juli 2016.  
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SAMENVATTING 

Katvangers vergemakkelijken illegale handelingen voor criminele organisaties en worden daarom 

veel ingezet in de praktijk. Katvangers dekken als het ware de crimineel, waardoor deze buiten het 

zicht van diverse autoriteiten blijft. Dit exploratieve onderzoek kijkt naar welke typen katvangers 

zich begeven in de wereld van de illegale hennepteelt. Daarbij staat de volgende probleemstelling 

centraal: Wat voor type katvangers zijn er in de hennepteelt en welke maatregelen kunnen 

voorkomen dat deze personen optreden als katvanger? Aan de hand van interviews met betrokken 

actoren in het veld van de aanpak en preventie van illegale hennepteelt, is een antwoord 

geformuleerd op deze vraag (N=18). Tijdens de interviews is onder andere gevraagd naar 

praktijkervaringen met katvangers, kenmerken van katvangers, motieven, als mede 

(preventie)maatregelen ten aanzien van dit probleem. Daaruit blijkt dat er 5 typen katvangers te 

onderscheiden zijn in de hennepteelt, waarvan de laatste ook bij andere illegaliteiten ingezet kan 

worden. Het meest voorkomende type katvanger is de persoon die zijn woning of ruimte ter 

beschikking stelt voor de teelt van hennep. Het tweede type katvanger treedt enkel op papier op 

als huurder of hypotheekeigenaar en is dus niet fysiek aanwezig op de plek waar hennep gekweekt 

wordt. Het derde type katvanger treedt op als contractant bij het afsluiten van een 

energiecontract. Deze energie is nodig om de kwekerij te voorzien van licht en warmte. Bij dit type 

kan een persoon de intentie hebben hennep te kweken en zich anders voordoen, maar ook hier kan 

er enkel sprake zijn van het uitlenen van de identiteit. Een vierde type katvanger, die nu haast niet 

meer voorkomt, is een persoon die als growshop-eigenaar optreedt, maar dat in werkelijkheid niet 

is. Een laatste type katvanger die zowel op kan treden in de hennepteelt als bij andere criminele 

activiteiten, is de persoon die zijn bankrekening ter beschikking stelt. De bankrekening wordt 

vervolgens gebruikt om geld dat verdiend is met de hennepteelt wit te wassen of door te sluizen 

naar een andere rekening. Dit type katvanger wordt in de media ook wel bestempeld als de geldezel 

of moneymule. Preventiemaatregelen moeten zich in eerste instantie richten op de bewustwording 

van het probleem en het vergroten van kennis met betrekking tot katvangers en illegale 

hennepteelt. Vanwege het kleine aantal respondenten dat gebruikt is voor dit onderzoek, moeten 

de conclusies voorzichtig geïnterpreteerd worden. Meer onderzoek is nodig naar de omvang van het 

probleem. 

Keywords: katvangers; hennepteelt; preventie; aanpak bedrijfsmatige hennepteelt; situationele 

criminaliteitspreventie; barrières opwerpen.   
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1. INLEIDING 

Criminele organisaties proberen in de uitoefening van hun activiteiten buiten het zicht van 

autoriteiten te blijven. Wat zij doen is immers illegaal. Het is een voortdurend kat-en-muis spel 

tussen criminelen en opsporingsdiensten. De manieren waarop criminele organisaties buiten het 

zicht van autoriteiten proberen te blijven, zijn zeer divers. Katvangers vormen daarbij ook een 

mogelijkheid. Katvangers zijn personen die fungeren als dekmantel. Ze worden ingezet door 

criminele organisaties voor het op naam zetten van een bankrekening, auto of huis, maar maken 

daar vervolgens zelf geen gebruik van (Schoenmaker, Bremmers & van Wijk, 2012). Op deze wijze 

kunnen criminelen bijvoorbeeld ongezien geld doorsluizen, illegale goederen vervoeren of 

hennepplantages opzetten. Katvangers kunnen weet hebben van de illegale praktijken waarvoor zij 

ingezet worden, maar kunnen bij het rekruteren ook voor de gek gehouden worden, waardoor zij 

niet op de hoogte zijn van de eventuele gevolgen of betrokkenheid bij criminaliteit. In de praktijk 

blijkt het gebruik van katvangers een veelvoorkomend probleem.  

In de hennepteelt komen geregeld katvangers voor. Zowel bij het verwerven van een locatie voor 

de hennepteelt als bij het verspreiden van de opbrengst, worden katvangers ingezet. Het gaat 

daarbij met name om personen die een woning ter beschikking stellen of die optreden als huurder 

of eigenaar van een pand. Het pand wordt vervolgens gebruikt voor de hennepteelt. Katvangers 

vormen één van de mogelijkheden om hennepteelt te vergemakkelijken en kunnen daarom een 

aanknopingspunt vormen bij de opsporing en preventie van hennepteelt. Bij de preventie van 

hennepteelt is het noodzakelijk gelegenheden of bronnen weg te nemen zodat deze misdaad 

bemoeilijkt wordt. Deze vorm van preventie wordt ook wel situationele criminaliteitspreventie 

genoemd en focust zich niet op het vangen van de dader, maar kijkt naar de personen, 

mogelijkheden en/of gelegenheden die criminaliteit faciliteren (Van de Bunt & van der Schoot, 

2003). Het is daarom van belang in kaart te brengen wie katvangers zijn en op welke wijze zij in 

contact komen en staan met daders van hennepteelt. Aangezien er weinig tot geen onderzoek 

verricht is naar katvangers, is dit onderzoek vernieuwend en zowel van wetenschappelijk als 

maatschappelijk belang. Wetenschappelijk draagt het verkregen inzicht bij aan de bestaande kennis 

over de logistiek van georganiseerde vormen van misdaad, specifiek van hennepteelt, en levert dit 

op maatschappelijk niveau een bijdrage aan de preventie daarvan. Doel van dit onderzoek is het 

inzichtelijk maken welke doelgroep of personen het meeste risico lopen om ingezet te worden als 

katvanger door criminele organisaties achter de hennepteelt en op welke wijze dit voorkomen kan 

worden. Daarbij wordt de volgende probleemstelling in ogenschouw genomen: 

Wat voor type katvangers zijn er in de hennepteelt en welke maatregelen kunnen 

voorkomen dat deze personen optreden als katvanger? 

Om antwoord te geven op deze vragen wordt allereerst de wereld van de hennepteelt en haar 

actoren in kaart gebracht op basis van literatuur en eerder onderzoek in hoofdstuk 2. Vervolgens is 

op empirische wijze onderzocht wie katvangers zijn. Aan de hand van interviews met betrokken 

actoren in het veld van de aanpak van hennepteelt, is een antwoord geformuleerd op de 

probleemstelling en daarbij behorende deelvragen. De wijze waarop dit heeft plaatsgevonden en 
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om welke betrokken actoren het gaat, is te lezen in hoofdstuk 3: methode van onderzoek. 

Daaropvolgend zijn de resultaten van de interviews uitgewerkt met behulp van citaten in hoofdstuk 

4. Het onderzoek eindigt met de belangrijkste conclusies en een discussie daarover in hoofdstuk 5 

en 6. 
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2. THEORETISCH KADER 

2.1 HENNEPTEELT IN NEDERLAND 

2.1.1 DEFINITIE 

Cannabis, marihuana, hasj en wiet zijn veelgebruikte termen door de media, bedrijven en 

onderzoekers als er gesproken wordt over hennepteelt. Alhoewel de betekenis van deze begrippen 

uiteindelijk op hetzelfde neerkomt, is het toch van belang kort aan te duiden waar elke term voor 

staat. Hennep kan opgevat worden als verzamelnaam voor bovenstaande begrippen en refereert 

naar alle hennepproducten die afkomstig zijn van de plant Cannabis Sativa, oftewel cannabis 

(Jansen, 2012). De plant is tweehuizig, wat betekent dat er zowel mannelijke als vrouwelijke 

planten met bloemen bestaan (Slijkhuis et al., 2004). Wiet kan alleen vervaardigd worden uit de 

vrouwelijke plant, omdat de mannelijke plant zijn toppen enkel opent voor de bestuiving van de 

vrouwelijke plant. Wiet is het eindproduct dat ontstaat nadat de plant gegroeid, geoogst en 

gedroogd is. Wiet bevat tetrahydrocannabinol (hierna: THC), het werkzame bestanddeel van de 

cannabis plant dat kan leiden tot wat in de volksmond ‘high’ of ‘stoned’ wordt genoemd (Van Laar 

& Van Ooyen-Houben, 2015). Hasj wordt vervaardigd uit de hars van de plant, maar valt niet onder 

de term hennep. Marihuana is een minder gebruikte term in Nederland, waarschijnlijk omdat 

hiernaar gerefereerd wordt als het gaat om hennep die buiten Nederland gekweekt wordt. Hennep 

is opgenomen in lijst II van de Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bereiden, bewerken, 

verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen 

opgenomen in lijst I en II (artikel 3 Opiumwet). Voor verdere informatie over de Opiumwet en 

middelenlijsten I en II wordt verwezen naar paragraaf 2.2, de aanpak van hennepteelt. De 

Opiumwet definieert hennep als volgt:  

‘’elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is 

onttrokken, met uitzondering van de zaden.’’1 

In dit onderzoek wordt voor het gemak gesproken over hennep wanneer het de teelt ervan betreft 

en cannabis of wiet wanneer het over de consumptie daarvan gaat.  

2.1.2 GEBRUIK 

De teelt van hennep wordt vaak in verband gebracht met illegale hennepkwekerijen op 

zolderkamers en in schuurtjes, maar omvat ook de teelt voor medicinaal gebruik en de 

hennepzaadindustrie. Medicinale hennep kan op doktersrecept verkregen worden bij de apotheek en 

de teelt daarvan is in handen van één teler, die daarvoor wettelijk bevoegd is. Hennep wordt 

bovendien gebruikt voor het maken van olie, (vogel)zaad, textiel en papier. Deze teelt is dan 

bedoeld voor de winning van het zaad en de vezel van de hennepplant en vindt plaats in de volle 

grond en in de open lucht (Van Laar & Van Ooyen, 2015). Als er in dit onderzoek gesproken wordt 

over hennepteelt dan omvat dit niet de ‘legale’ vormen, maar de illegale hennepteelt.  

                                                 
1 Omschrijving hennep zoals beschreven in de Opiumwet Lijst II, verkregen van www.wetten.overheid.nl. Geraadpleegd op 15 februari 2016.  

http://www.wetten.overheid.nl/
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Cannabis is de meest geconsumeerde drug van alle drugs in Nederland (Korf, Kleemans, Decorte 

& Boekhout van Solinge, 2006; CBS, 2016). Volgens de laatst beschikbare cijfers afkomstig van het 

CBS heeft bijna een kwart (24,3 %) van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar ooit in het leven 

cannabis gebruikt. Het roken van wiet in de vorm van een ‘joint’ is de meest voorkomende 

gebruiksvorm binnen de consumptie van cannabis (Van Laar & Van Ooyen-Houben, 2015). Mannen 

consumeren cannabis vaker dan vrouwen en jongeren en jongvolwassenen zijn de grootste groep 

gebruikers. Hoewel hoogopgeleiden meer ervaring hebben met eenmalig gebruik ooit in het leven, is 

frequent gebruik hoger onder laagopgeleiden. Gebruikers komen in de meeste gevallen uit 

stedelijke gebieden, waarschijnlijk omdat daar het aanbod van coffeeshops groter is (Korf et al., 

2006). Etnische achtergrond heeft geen relatie met het gebruik van cannabis (Van Laar & Ooyen-

Houben, 2015). Gebruikers die achttien jaar of ouder zijn kunnen in Nederlandse coffeeshops wiet 

kopen. Daarnaast bestaan er veel illegale verkooppunten. Uit het onderzoek van Korf, Wouters, 

Nabben en Ginkel (2005) blijkt dat er een groot aantal illegale mogelijkheden bestaat buiten de 

gedoogde coffeeshops om. De onderzoekers onderscheiden twee soorten handelsmarkten naast de 

reguliere markt: de zogenoemde vaste en mobiele verkooppunten. De vaste verkooppunten 

omvatten de thuisdealers en de illegale verkoop in discotheken en bars, ook wel ‘onder de toonbank 

verkopen’ genoemd. De tweede categorie behelst enerzijds het thuis afleveren van wiet naar 

aanleiding van een telefoonbestelling (c.q. 06-dealers) en anderzijds de straatdealers.  

2.1.3 HENNEPMARKT EN DE PRODUCTIE 

In de praktijk blijkt de binnen- en buitenlandse vraag naar cannabis voortdurend groter te zijn dan 

het aanbod daarvan (Jansen, 2012). Dit suggereert geen concurrentiestrijd tussen telers, maar 

eerder een samenwerkingsverband waarin de markt optimaal gehouden wordt voor alle telers. Dit 

verbond betekent echter niet dat er ook sprake is van informatiedeling. Bij de productie van hennep 

is er meestal sprake van een crimineel samenwerkingsverband, dat wil zeggen dat er twee of 

meerdere personen betrokken zijn bij de productie en/of distributie van hennep (Jansen, 2012). 

Hennepkwekerijen worden veelal door criminele organisaties beheerd (Lok, 2010). Volgens het CBS 

is de productie en handel in drugs de meest lucratieve illegale sector in Nederland, waarvan 

hennepteelt met 40% het grootste aandeel heeft in de illegale economie (CBS, 2016). Bovendien is 

naar schatting van het UNODC2 1% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) afkomstig 

uit de illegale drugsmarkt (Malm & Bichler, 2013). Deze markt omvat naast hennep ook andere 

drugs, zoals cocaïne, heroïne en synthetische drugs.  

Omdat de productie van hennepteelt voor de illegale markt achter gesloten deuren plaatsvindt 

en het aantal geruimde kwekerijen niet overeen zal komen met het daadwerkelijke aantal, kunnen 

er geen uitspraken gedaan worden over de feitelijke omvang van de productie van hennep. Toch 

kunnen er wel schattingen gemaakt worden op basis van samengevoegde gegevens (Van Laar & Van 

Ooyen-Houben, 2015). In Nederland geteelde hennep, ook wel nederwiet genoemd, wordt geschat 

op 171.000 tot 965.000 kilo gedroogde hennep per jaar. Een plant levert na het knippen en drogen 

van de toppen, afhankelijk van de kweekmethode, 25 tot 40 gram bruikbare hennep op (Jansen, 

                                                 
2 United Nations Office on Drugs and Crime. 
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2012; Spapens, van de Bunt & Rastovac, 2007). Hennepkwekerijen komen in heel Nederland voor, 

maar uit politiegegevens blijkt dat de meeste daarvan in het zuiden van Nederland gevestigd zijn 

(Jansen, 2012). Deze constatering kan echter ook voortkomen uit politieprioriteiten of betere 

registratie van opgerolde kwekerijen in het zuiden van het land. 

Nederwiet wordt door gebruikers het meest gewaardeerd. De kwaliteit ervan wordt bepaald door 

het gehalte THC (dat doorgaans rond de 15% ligt). Deze is afhankelijk van het kweekproces, 

waaronder de juiste belichting, goede voeding en gunstige klimaatomstandigheden (Spapens et al., 

2007). De kwaliteit bepaalt tevens de prijs die betaald wordt per gram nederwiet. Deze prijs is 

sinds 2006 gestaag gestegen van 6.20 euro naar 9.53 euro in 2015 (Van Laar & Van Ooyen-Houben, 

2015).  

Niet alle geproduceerde hennep in Nederland blijft binnen de landsgrenzen voor consumptie. Een 

zeer groot deel daarvan wordt voor consumptie geëxporteerd naar het buitenland (Spapens et al., 

2007). Uit het onderzoek van Van der Giessen, Moolenaar en van Ooyen-Houben (2014) blijkt dat 78 

tot 91% van de in Nederland geteelde hennep geëxporteerd wordt. Bij dit percentage wordt de 

consumptie van Nederlands geproduceerde hennep door niet-ingezetenen niet als export 

meegerekend. De export van hennep gebeurt enerzijds door handelaren van internationaal 

opererende criminele organisaties en anderzijds door toeristen die met hun terugreis cannabis 

meenemen (Jansen, 2012). Ook niet alle kwekerijen zijn in handen van Nederlandse henneptelers. 

Nederlanders zijn daar in veel gevallen wel direct bij betrokken. Allereerst als huurder of bewoner 

van de woning of het pand dat gebruikt wordt voor de teelt. Daarnaast kunnen Nederlanders een 

meer organisatorische positie bezitten wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een taalbarrière.  

Hennep kan op diverse locaties gekweekt worden, van schuren tot midden in maisvelden. In dit 

onderzoek wordt verder ingegaan op de thuisteelt: de kweek van hennepplanten in (huur)woningen, 

meestal van woningcorporaties en gemeenten (Lok, 2010). Huurovereenkomsten verbieden de teelt 

van hennep, maar desondanks worden huurwoningen nog steeds gebruikt voor de illegale teelt. Dit 

brengt negatieve gevolgen met zich mee, waaronder stankoverlast, brandgevaar en een algehele 

negatieve uitstraling op de directe woonomgeving. 

Bij de productie van hennep kan een onderscheid gemaakt worden tussen de productie voor 

privégebruik en bedrijfsmatige productie (Bovenkerk & Hogewind, 2003). Onder de eerste categorie 

worden telers verstaan die niet meer dan vijf planten in huis neerzetten en deze vervolgens niet 

verhandelen. Zij vormen ook geen prioriteit voor opsporingsdiensten. Zijn er meer dan vijf planten 

aanwezig, dan wordt de productie als bedrijfsmatig bestempeld. Een bijkomend criterium is de 

professionaliteit van de kwekerij, dat wil zeggen de aanwezigheid van verwarming, belichting, 

ventilatie en afscherming (Lok, 2010). 

In ‘de wereld achter de wietteelt’ (Spapens et al., 2007) worden een aantal fasen onderscheiden 

in het productieproces voor bedrijfsmatige hennepteelt. Allereerst moet er een locatie gevonden 

worden. Criminele organisaties benaderen hiervoor dikwijls bewoners die hun woning of een deel 

daarvan beschikbaar willen stellen voor de teelt in ruil voor een bijverdienste (c.q. katvangers) 

(Bovenkerk & Hogewind, 2003). Een aantal belangrijke vereisten bij de keuze voor een locatie zijn 
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goede belichtingsmogelijkheden, gunstige klimaatomstandigheden en de uiteindelijke hoogte van de 

planten na de groei (Spapens et al., 2007). 

De volgende stap in het productieproces is het aanschaffen van kweekbenodigdheden. Sommige 

materialen zoals potgrond en plantenbakken zijn verkrijgbaar bij tuincentra of bouwmarkten, 

andere materialen kunnen bij growshops gekocht worden. Een aantal belangrijke benodigdheden 

zijn lampen, sproeislangen, isolatiemateriaal en afzuig installaties. Dit vraagt echter ook veel 

energie, die doorgaans van het algemene stroomnetwerk wordt gehaald. Om argwaan bij energie- 

en elektriciteitsmaatschappijen te voorkomen, wordt stroom illegaal afgetapt voor de meter of 

wordt er gesjoemeld met de meter (Bovenkerk & Hogewind, 2003). 

De derde fase die wordt onderscheiden is het inrichten van de kwekerij. Hierbij is het van belang 

dat de kwekerij afgeschermd wordt van daglicht en stankoverlast wordt voorkomen door middel van 

filters. Als de ruimte eenmaal is ingericht, kan de teelt beginnen. Deze begint bij de productie van 

de hennepstekken waarbij een moederplant zorgt voor de vermeerdering van de hennepplant. De 

stekken die hieruit voortvloeien worden vervolgens gekweekt tot een volwassen plant. Deze 

groeiperiode bedraagt ongeveer drie maanden (Bovenkerk & Hogewind, 2003). De volwassen plant 

wordt na deze periode ontdaan van zijn toppen, omdat hier het werkzame bestandsdeel THC in zit. 

De toppen worden vervolgens gedroogd en zijn hierna gereed voor consumptie. Ten slotte moeten 

de kweekbenodigdheden en de resten van de planten, het hennepafval, verwijderd worden van de 

woning. Het afval wordt in veel gevallen aangeboden als tuinafval bij een gemeentelijke 

vuilstortplaats (Spapens et al., 2007). Ook hier worden weleens katvangers ingeschakeld door 

criminele organisaties, omdat het risico bestaat dat het kenteken van het voertuig geregistreerd 

wordt. 

De laatste fase, tot slot, betreft de verhandeling van het eindproduct. Alle telers hebben te 

maken met drie afnemers: coffeeshops, growshops en zowel binnenlandse als buitenlandse 

opkopers, meestal criminele samenwerkingsverbanden. Het laatste type afnemer vergt veel geld als 

het gaat om de financiering van het transport en goede contacten zijn daarbij onmisbaar (Jansen, 

2012). 

2.1.4 ORGANISATIE 

Voordat de productie van nederwiet begon, kwam softdrugs vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw uit 

landen als Pakistan, Libanon en Marokko. Vanaf de jaren 90 ontstaat pas de productie van 

nederwiet wanneer ontdekt wordt dat de kwaliteit van lokaal geproduceerde hennep beter is dan 

zijn geïmporteerde variant (Bovenkerk & Hogewind, 2003). Ook de introductie van methoden voor 

de thuiskweek heeft hieraan bijgedragen (Spapens, Miller & van de Bunt, 2015).  De import van in 

het buitenland geproduceerde hennep stagneert echter niet, Nederland wordt als transitland 

gebruikt voor de markt in Engeland en andere Europese landen. Er is op dat moment geen sprake 

van een groot opererende en hiërarchische organisatie, maar eerder van een netwerkstructuur. 

Producenten komen met elkaar in contact als daar behoefte aan is en werken soms kort samen als 

dat nodig is. De markt verdeelt zich in een onderkant en een bovenkant, die verschillen in de mate 

van openheid (Bovenkerk & Hogewind, 2003). De onderkant kenmerkt zich door openheid en 
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gelijkwaardigheid. Iedereen die wil meedoen, mag meedoen. De bovenkant is meer gestructureerd 

en vormt zich door enkele aanbieders die de markt beheersen. Dit terrein kan niet zomaar betreden 

worden. 

Voor de jaren 90 kreeg georganiseerde criminaliteit weinig prioriteit op de politieke agenda 

(Bovenkerk & Hogewind, 2003; Korf et al., 2006). Dit verandert echter wanneer de commissie-van 

Traa de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland midden jaren 90 in kaart brengt 

naar aanleiding van de IRT-affaire3, waarbij discutabele opsporingsbevoegdheden gehanteerd zijn 

door politie. Uit dit onderzoek bleek dat er met name sprake was van handel in mensen, drugs, 

wapens en gestolen auto’s. Daarbij werd de volgende definitie van georganiseerde misdaad door de 

onderzoeksgroep gehanteerd: ‘’Er is sprake van georganiseerde criminaliteit wanneer groepen van 

personen zich primair richten op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige 

gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te 

schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen 

door corruptie uit te schakelen’’ (van Traa, 1996, p. 25). Nederland leent zich uitstekend voor de 

internationale drugshandel vanwege de sociale bindingen die ontstaan zijn door de migratie 

(Kleemans, Decorte & Boekhout van Solinge, 2006). Daarbij speelt etniciteit niet zozeer de 

bindende factor, maar eerder de sociale relaties tussen personen. Bovendien vormt Nederland 

vanwege haar geografische positie een uitstekende uitvalsbasis voor de internationale drugshandel. 

Nederland is een land gericht op import en export en fungeert, zoals hierboven al eerder is 

benoemd, als transitland (c.q. doorvoerland). De haven Rotterdam en de luchthaven Schiphol, zijn 

daarbij van groot belang (Kleemans et al., 2006). Nederland is niet alleen een belangrijke speler in 

de internationale drugshandel, zij is met name geschikt voor de productie van hennep vanwege haar 

kennis op het gebied van land- en tuinbouwmethoden, de eeuwenoude ondernemingslust, algemene 

acceptatie van softdrugs vanuit de bevolking en een relatief milde aanpak vanuit de overheid 

(Bovenkerk & Hogewind, 2003). 

De connectie tussen hennepteelt en georganiseerde criminaliteit werd bovendien onmiskenbaar 

in 2008, met de oprichting van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt door toenmalig 

minister van Justitie Hirsch Ballin (Openbaar Ministerie [OM], 2008). Criminele 

samenwerkingsverbanden spelen een rol bij de distributie van hennep van de professionele teler 

naar de afnemers. Zij bezitten de contacten met georganiseerde drugshandelaren en zijn daarmee 

een belangrijke afzetmogelijkheid. Ook wijst afhankelijkheid en intimidatie in de bedrijfsmatige 

hennepteelt op een mogelijke verbinding met georganiseerde criminaliteit (Bovenkerk & Hogewind, 

2003). In zijn boek ‘Misdaadprofielen’ stelt Bovenkerk (2001) dat de hennepteelt op grotere schaal 

voorkomt en criminele groeperingen verantwoordelijk zijn voor het organiseren daarvan. 

Het idee van hiërarchische en piramidevormige groeperingen met een baas aan de top is 

achterhaald (Kleemans et al., 1998; Kleemans & van de Bunt, 1999; Spapens, 2011). Het laatste 

decennium wordt de nadruk door onderzoekers en wetenschappers gelegd op ‘criminele netwerken’ 

of ‘criminele ondernemingen’.  

                                                 
3 Voor een uitgebreide omschrijving van de IRT-affaire wordt verwezen naar: Kruisbergen, E. W., Jong, D. D., & Kouwenberg, R. F. 

(2010). Opsporen onder dekmantel. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 
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Morselli (2009) stelt dat criminele netwerken variëren in omvang, reikwijdte en duur. De 

interacties tussen deze netwerken zijn gebaseerd op familiaire of vriendschappelijke banden, een 

gedeelde achtergrond, hetzelfde doel willen nastreven of op basis van kennis of expertise. 

Een verklaring voor het ontstaan van criminele netwerken kan volgens hem gevonden worden in 

de differentiële associatietheorie van Sutherland, die ervan uit gaat dat mensen zich organiseren 

om en associëren met individuen die gelijke normen en waarden delen. 

Een andere verklaring kan gevonden worden in het begrip ‘convergence setting’ van Felson 

(2006). Overtreders zijn geneigd samen te komen op bepaalde locaties niet alleen om elkaar te 

ontmoeten, maar ook voor het rekruteren van mededaders. Openbare locaties zijn vanwege de 

aanwezigheid van controle door politie of anderen niet helemaal geschikt hiervoor, maar bieden wel 

meer aanknopingspunten en mogelijke allianties (Felson, 2006). 

Een derde verklaring is de sociale netwerkbenadering. De toepassing van dit raamwerk geeft een 

goed beeld van de sociale interacties onderling. Netwerken zijn vanuit dit perspectief gebaseerd op 

flexibiliteit en concentreren zich rondom bepaalde sleutelfiguren (McIllwain, 1999). Elk individu in 

het netwerk heeft banden met een ander individu, enzovoort. Deze netwerken moeten niet statisch 

opgevat worden, maar zijn constant in beweging, ontwikkeling of passen zich aan, afhankelijk van 

de omgeving waarin ze opereren (Duijn & Klerks, 2014). Georganiseerde criminaliteit interacteert 

dus met haar (sociale) omgeving en ontstaat ook in diezelfde omgeving (Kleemans & van de Bunt 

1999). Het zogenaamde ‘sociaal snowball effect’ verklaart hoe criminele netwerken zich 

ontwikkelen door middel van sociale relaties. Mensen raken betrokken bij criminaliteit door hun 

relaties met anderen en zijn daarbij aan het begin afhankelijk van deze personen, maar worden 

langzamerhand handiger en zelfstandiger en gebruiken vervolgens hun eigen netwerk voor het 

werven van nieuwe leden. 

Duijn, Kashirin en Sloot (2014) analyseerden een crimineel netwerk betrokken in de illegale 

hennepteelt in Nederland en brachten deze in kaart met behulp van computermodellen. Dit model 

zou kunnen voorspellen hoe het netwerk zich zal gedragen als bepaalde personen uit het netwerk 

gehaald worden. Figuur 1 laat zien dat het netwerk bestaat uit verschillende actoren die onderling 

diverse interacties hebben. Ook deze onderzoekers stellen dat het sociale netwerk een grote rol 

speelt in het ontstaan van dit netwerk. Personen hebben verschillende taken, maar kunnen ook 

makkelijk van positie wisselen. Dit is nodig om zo efficiënt mogelijk te zijn. Echter, wanneer 

personen op cruciale posities verwijderd worden, leidt dit tot een minder efficiënt netwerk. 
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Figuur 1. Verschillende actoren in netwerk illegale hennepteelt. Overgenomen uit The Relative Ineffectiveness 

of Criminal Network Disruption (p. 8) door P. A. C. Duijn, V. Kashirin en P. M. A. Sloot, 2014, Scientific 

Reports. 

2.1.5 DEELNEMERS 

De bedrijfsmatige hennepteelt omvat een palet aan betrokken actoren, van de geldschieters tot aan 

de transporteurs en van de zogenaamde knippers tot aan de witwassers (Malm & Bichler, 2013). Alle 

actoren hebben een eigen taak en zijn in verschillende mate betrokken bij de teelt van hennep. Het 

oogsten van de toppen is een klusje dat veelal gedaan wordt door iemand anders dan de teler. 

Huisvrouwen, werklozen of (illegale) gastarbeiders worden hiervoor tegen betaling ingezet 

(Bovenkerk & Hogewind, 2003).  

Het gros van de actoren is afkomstig uit een lagere sociale klasse, heeft geen baan en is meestal 

opgegroeid in volksbuurten of woonwagenkampen (Bovenkerk & Hogewind, 2003). De sociale 

bindingtheorie kan hiervoor een verklaring bieden. De afwezigheid van sociale controle en binding 

met de maatschappij kan ertoe leiden dat deze personen zich gaan bezighouden met criminele 

praktijken (Lanier & Henry, 2010). 

Eén van de belangrijkste personen die nodig is voor de verwezenlijking van de hennepteelt, is de 

persoon die zijn woning of ruimte afstaat voor de teelt. Er is veelal sprake van huurwoningen, maar 

omdat de kans op huisuitzetting daar een groot risico vormt, worden ook koopwoningen beschikbaar 

gesteld (Spapens et al., 2007; Jansen, 2012). Als dit klopt betekent dat ook dat boven- en 

onderwereld meer met elkaar vermengd worden, want men heeft dan makelaars en 

hypotheekverstrekkers nodig (Siesling, Smeets & Spapens, 2011). Er wordt bovendien verwacht dat 
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de personen die een ruimte ter beschikking stellen naief zijn en het risico om gepakt te worden 

onderschatten (Bovenkerk & Hogewind, 2003). Wanneer een plantage opgerold wordt, draaien zij op 

voor de (strafrechtelijke) gevolgen. 

De afhankelijkheid van criminele organisaties van deze personen kan er nog wel eens toe leiden 

dat er gebruik wordt gemaakt van intimidatie of geweld (Malm & Bichler, 2013). Deze mechanismen 

worden gebruikt om te voorkomen dat de personen in de organisatie verlinkt worden wanneer een 

plantage ontdekt wordt. In het onderzoek van Spapens en collega’s (2007) komt echter een ander 

beeld naar voren. De personen die hun woning of ruimte ter beschikking stellen worden door hen 

exploitanten genoemd. Er was daarbij geen sprake van geweld of intimidatie, integendeel, personen 

boden zichzelf aan. Het gaat daarbij met name over contacten in het sociale netwerk. Het lijkt er 

dus op dat mensen zichzelf aanbieden als katvanger. Geweld en intimidatie is hierbij niet nodig, 

omdat er sprake zou zijn van onderling vertrouwen. Motieven kunnen gevonden worden in het 

gebrek aan kennis en geld (Spapens et al., 2007). Bovendien wordt er gesproken over mogelijke 

carrière perspectieven voor deze personen.  

2.2 AANPAK VAN HENNEPTEELT IN NEDERLAND 

2.2.1 HET NEDERLANDS SOFTDRUGSBELEID 

Het fundament van het Nederlands softdrugsbeleid ligt in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw (Van 

de Bunt, 2006). Het uitgangspunt bij de vormgeving van dit beleid ligt in het 

volksgezondheidsbelang en de potentiële gezondheidsschade bepaalt de bemoeienis vanuit de 

overheid (van Ooijen – Houben, 2006). In de periode daarvoor werd drugsgebruik als bedreiging voor 

de samenleving gezien en werden drugsgebruikers strafrechtelijk vervolgd (Spapens et al., 2015). In 

de tweede helft van de jaren 60 veranderde deze zienswijze, mede door de komst van harddrugs 

door Surinaamse migranten in de eerste helft van de jaren 70. Met de ingang van de Opiumwet4 is er 

een onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Softdrugs, met name hennepproducten, worden 

door de overheid gedoogd, omdat het minder risicovol geacht wordt voor de volksgezondheid dan 

harddrugs (o.a. cocaïne, heroïne, xtc en amfetamine). De Opiumwet is daarom opgesplitst in twee 

middelenlijsten, de eerste lijst voor harddrugs en de tweede lijst voor softdrugs. 

In het debat over het drugsbeleid heerst de opvatting dat slachtofferloze delicten 

genormaliseerd moeten worden (Van de Bunt, 2006). Bovendien vindt men dat de overheid niet mag 

bepalen op welke wijze burgers omgaan met hun eigen gezondheid. De destijds opgezette 

Werkgroep-Hulsman concludeert dat cannabis andere levens niet in gevaar brengt en het nauwelijks 

leidt tot fysieke of psychische risico’s. Met de komst van heroïne aan het begin van de jaren 70 

wordt daarom het geringere risico van cannabisgebruik erkend en is bovenstaand onderscheid in 

middelenlijsten aangebracht in de Opiumwet. Het bezit van cannabis wordt als gevolg niet meer als 

misdrijf aangemerkt, maar als overtreding (Van de Bunt, 2006). De prioriteit van de opsporing 

verschuift tevens naar een harde aanpak van de handel in harddrugs. Het cannabisbeleid in 

Nederland is dus een gedoogbeleid, dat wil zeggen dat er vanuit justitie niet opgetreden wordt en 

                                                 
4 Voor een volledige omschrijving met bijbehorende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht wordt verwezen naar: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2016-01-01, geraadpleegd op 24 februari 2016.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2016-01-01
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het strafbare feit door de vingers wordt gezien. Het gebruik en de verkoop van cannabis in 

coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en handel in hennepproducten blijft strafbaar. 

Regulering van de hennepmarkt lijkt een goed alternatief omdat criminaliseren meestal leidt tot 

grote illegale markten (van Duyne & Levi, 2005). Ten eerste kunnen consumenten hun product bij 

legale verkooppunten verkrijgen waardoor straat- en thuisdealers zullen afnemen. Bovendien wordt 

het voor autoriteiten gemakkelijker de kwaliteit en risico’s van het product te controleren (Spapens 

et al., 2015). Het decriminaliseren van het gebruik en de verkoop in Nederland heeft echter ook 

geleid tot een enorme aanwas van drugstoeristen in het land. Bovendien bevorderde de vraag vanuit 

het buitenland de internationale drugshandel. Recentelijk is daarom gekozen voor een verbod op de 

verkoop van softdrugs aan buitenlanders. 

2.2.2 COFFEESHOPBELEID 

Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar cannabis verkocht en gebruikt wordt en 

hebben zich begin jaren 80 gevestigd in Amsterdam (van Laar & van Ooyen-Houben, 2015). De 

verkoop van cannabis wordt enkel gedoogd wanneer coffeeshops zich houden aan wettelijk gestelde 

voorwaarden. Belangrijke criteria zijn het verbod op de verkoop aan personen onder de 18 jaar en 

de verstrekking van niet meer dan vijf gram cannabis per transactie. Sinds de jaren 80 is het aantal 

coffeeshops in meerdere grote steden enorm toegenomen. Ondanks het gedoogbeleid voor 

coffeeshops bestaat er veel weerstand tegen de komst van deze horecagelegenheden vanuit 

gemeenten en mogen zij deze sluiten, ook wanneer ze zich aan de gestelde criteria houden (Korf, 

2002). 

Het voordeel van de komst van coffeeshops was dat het de straat- en thuisdealers verving, maar 

zij waren afhankelijk van geïmporteerde hasj en cannabis uit het buitenland. Dit bevorderde de 

georganiseerde criminaliteit in Europa (Spapens, 2013, zoals beschreven in Spapens et al., 2015). 

Pas aan het eind van de jaren 80 reageerden autoriteiten met een repressieve aanpak op dit 

probleem. Bovendien wilden gemeenten een betere controle op lokale coffeeshops door coffeeshop-

eigenaren te screenen op criminele antecedenten. 

Het aantal coffeeshops in Nederland neemt af sinds de eerste meting in 1999 (Bieleman, Mennes 

& Sijtstra, 2015). In 2015 zijn dit er namelijk 582 ten opzichte van 846 coffeeshops in 1999. Deze 

daling is onder meer het gevolg van strengere handhaving en aangescherpte criteria voor 

coffeeshops. De meeste coffeeshops (45% van het totaal) bevinden zich in de gemeenten 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (Bieleman et al., 2015). 

2.2.3 INTEGRALE AANPAK ILLEGALE HENNEPTEELT 

De huidige aanpak richt zich met name op het opsporen en ontmantelen van kwekerijen voor de 

bedrijfsmatige hennepteelt (Borgers & van Poecke, 2012). In 2014 zijn er, in veel gevallen op basis 

van een (anonieme) melding, 6.006 kwekerijen ontdekt en door de politie geruimd (van Laar & Van 

Ooyen-Houben, 2015). Daarbij zijn in totaal ruim 1.600.000 planten in beslag genomen. Sinds 2004 

is er sprake van een intensievere aanpak waarbij er getracht wordt integraal samen te werken 

(Schuilenburg & van der Wagen, 2011). Dit houdt in dat alle betrokken partijen hun krachten en 

middelen bundelen in de aanpak van illegale hennepteelt. De betrokken partijen zijn onder meer 
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politie, het Openbaar Ministerie (OM), gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven. Deze 

werkwijze valt onder de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit die onder andere 

probeert te voorkomen dat de overheid betrokken is bij criminele praktijken. De BIBOB-wet5 biedt 

hierbij bijvoorbeeld een uitkomst. Bij vergunning- of subsidieverlening kunnen gemeenten personen 

of bedrijven natrekken op eventuele criminele verbondenheid (van Laar & van Ooyen-Houben, 

2015). Op deze manier wordt voorkomen dat criminaliteit gefaciliteerd wordt door de overheid. In 

de praktijk blijkt de bestuurlijke aanpak van hennepteelt echter lastiger te realiseren dan gedacht 

(Schuilenburg & van der Wagen, 2011). Verschillende partijen hebben verschillende belangen en 

middelen tot hun beschikking en die kunnen nog weleens botsen. Bovendien moet er op elk niveau 

draagvlak zijn voor deze aanpak en sprake zijn van een open communicatie onderling. 

Voordat er sprake was van een integrale aanpak was de politie met name de partij die zich 

bezighield met de opsporing en aanpak van illegale hennepteelt. Nog steeds speelt politie een grote 

rol daarin, maar zij worden tegenwoordig ook geholpen door andere organisaties en instanties. In 

het geval van een ontmanteling betreffen deze partners in de meeste gevallen het OM, 

energiemaatschappijen, gemeenten en woningcorporaties (Wouters et al., 2007). Energiebedrijven 

zijn meestal betrokken vanwege het afsluiten van de stroom in het pand. Bovendien gaan zij na of 

er sprake is van een abnormaal energieverbruik onder hun klanten, wat wellicht kan duiden op een 

hennepkwekerij. Woningcorporaties worden betrokken als het pand waarin de hennepkwekerij 

gevonden is van hen blijkt te zijn. Zij kunnen dan het contract met de huurder ontbinden en 

moeten in kaart brengen wat de schade aan het pand is. Ook gemeenten kunnen een rol spelen bij 

de uithuisplaatsing van de huurder. Hetzelfde geldt voor financiers zoals banken en 

hypotheekverstrekkers. Wanneer in één van de woningen die zij financieren een hennepplantage 

aangetroffen wordt, spreken zij de eigenaar daarop aan en zijn ze verantwoordelijk voor de verdere 

afhandeling. Ook bij andere financiële producten die verbonden zijn aan hennepteelt, zoals een 

bankrekening die gebruikt wordt voor het witwassen van crimineel vermogen, nemen zij 

vervolgstappen met de bezitter van het product. 

Niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau wordt er naast een strafrechtelijke 

aanpak ook gekozen voor een bestuurlijke aanpak. Een bestuurlijke aanpak van hennepteelt is 

bijvoorbeeld terug te vinden in het Convenant aanpak Hennepteelt tussen de Stichting 

Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant en de politie 

Zeeland-West-Brabant, dat op 1 januari 2014 van kracht is gegaan. Het SFH omvat bijna alle 

Nederlandse hypotheekversterkers, waaronder ook veel banken. Dit samenwerkingsverband beoogt 

door middel van informatie-uitwisseling een bijdrage te leveren aan het signaleren van fraude en 

efficiënte strafrechtelijke vervolging bij illegale hennepteelt en hypotheekfraude. Bovendien 

kunnen de betrokken partijen onderling gebruik maken van elkaars expertise en ervaring. 

Ook het zogeheten stoplichtconvenant tussen makelaarsverenigingen, politie en gemeenten in de 

regio Tilburg is een voorbeeld van een integrale aanpak op lokaal niveau. Dit convenant beoogt 

personen die onroerend goed gebruiken voor criminele praktijken te weren. Makelaars zijn nauw 

betrokken bij de onderhandelingen in de huur en verhuur van panden. Zij kunnen aan de hand van 

                                                 
5 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 
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een stoplichtconstructie aspirant huurders checken op eventuele risico’s. Deze toetsing vindt zowel 

intern als extern door politie plaats en resulteert uiteindelijk in een advies op basis van de drie 

kleuren van het stoplicht: groen betekent geen enkel risico, oranje betreft een twijfelgeval en rood 

geeft aan dat het niet wenselijk is het pand aan de huurder te verhuren. 

In 2015 is een belangrijk wetsartikel ingevoerd die de handelingen ter voorbereiding of 

vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar heeft gesteld in de Opiumwet. Dit betreft 

Artikel 11a Opiumwet en luidt als volgt: 

‘’Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, 

aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor handen heeft dan wel vervoermiddelen, 

ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden 

heeft, waarvan hij weet of ernstig 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 een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van de 

vijfde categorie’’.6 

Growshops kunnen openblijven, mits zij de bedrijfsmatige hennepteelt niet faciliteren. Deze wet 

beoogt de georganiseerde illegale hennepteelt te bemoeilijken zodat deze op den duur in omvang 

zal afnemen. Bovendien kunnen andere betrokken personen bij de hennepteelt dan enkel de teler, 

vervolgd worden op grond van deze wet. Borgers & van Poecke (2012) betwijfelen echter de 

effectiviteit van deze wet en stellen dat het enkel zal leiden tot het ‘waterbedeffect’. Dit houdt in 

dat aanpakken op een bepaald punt er niet voor zorgt dat het verschijnsel verdwijnt, het zal zich 

namelijk verplaatsen naar een ander gebied. Bovendien is er te weinig zicht op het 

‘hennepnetwerk’ bij opsporing- en handhavingsinstanties waardoor facilitators hoogstwaarschijnlijk 

weinig aandacht zullen krijgen in de praktijk (Spapens et al., 2007). De waarheid van deze 

verwachtingen moet nog blijken als de ingevoerde wet geëvalueerd wordt. 

2.2.4 EEN ALTERNATIEF: BARRIÈRES OPWERPEN 

Het huidige beleid omtrent de aanpak van de illegale hennepteelt is repressief en richt zich 

vooralsnog met name op het opsporen en vervolgen van de daders (Spapens et al., 2015). Ondanks 

de inzet van strafrechtelijke middelen is het probleem van illegale hennepteelt niet verminderd 

(Spapens et al., 2007; Duijn et al., 2014). Vanuit het situationele criminaliteitspreventie-perspectief 

lijkt het zinvol meer te investeren in het in kaart brengen van de structuur van de organisatie en de 

verschillende actoren die verbonden zijn met de illegale hennepteelt. Hoewel de invoering van de 

wet ter voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt al een stap in deze richting zet, is dit 

middel toch gericht op het achteraf bestraffen van de betrokkenen. Deze personen komen daarbij 

enkel aan het licht door middel van opsporingsactiviteiten. Vanuit preventief oogpunt is het 

interessant zogeheten barrières op te werpen en op deze manier vroegtijdig in het proces in te 

grijpen. Ontwrichtingsmechanismen kunnen het criminele netwerk verstoren waardoor de uitvoering 

van de illegale activiteiten belemmerd wordt (Duijn et al., 2014). 

                                                 
6 Artikel 11A Opiumwet. Verkregen van www.wetten.overheid.nl. Geraadpleegd op 7 april 2016. 
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Het verstoren van criminele netwerken behoeft allereerst een logistieke analyse van de interne 

processen (Spapens, 2011). Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden wat een illegale activiteit 

nodig heeft, van de middelen tot aan de kennis. De illegale activiteit wordt, net zoals bij script 

analyse, onderverdeeld in de stappen die nodig zijn voor het voltooien van het delict. Elke stap kan 

vervolgens weer uitgebreid worden door de onderliggende processen te verkennen. De analyse van 

logistieke processen in netwerken is niet nieuw. Begin jaren 90 beschreven Sieber en Bögel in 

‘Logistik der organisierten Kriminalität’ vier (bedrijfs)processen van criminele netwerken (1993, 

zoals beschreven in Spapens, 2011). Bovendien maakte de Task Force Aanpak Georganiseerde 

Hennepteelt, die opgericht werd in 2008, al gebruik van een barrièremodel voor wietteelt om 

relevante partijen bewust te maken van het probleem (Spapens, 2011). 

Het logistieke proces van hennepteelt, dat in zeven stappen wordt beschreven in het 

barrièremodel van de Task Force, komt voor een groot deel overeen met de processen beschreven 

in het barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hierna: het CCV), 

ontwikkelt rond 2010 (zie bijlage 1). Horizontaal staan de processen beschreven die leiden tot de 

voltooiing van dit delict. Dit zijn achtereenvolgens: 

 het verwerven van een locatie; 

 het inrichten van de locatie; 

 de aanschaf van het kweekmateriaal; 

 het kweken; 

 het oogsten en de opslag; 

 het vervoer, de afzet en de handel; 

 het gebruiken (of herinvesteren) van de opbrengst.  

Per processtap worden de dienstverleners die nodig zijn om de illegale hennepteelt te volbrengen in 

kaart gebracht. Dit zijn onder andere woningen, growshops, elektromonteurs, het internet, 

uitzendbureaus, smokkelaars en ondergrondse bankiers. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen 

faciliteerders in de bovenwereld en de onderwereld, ofwel legale en illegale hulpmiddelen. 

Daaropvolgend zijn de gelegenheden in kaart gebracht die hennepteelt vergemakkelijken. De 

growshops vormen bij uitstek een gelegenheid, maar ook het gedoogbeleid en de 

internationalisering van hennepteelt zijn belangrijke facilitators. Daarna zijn de indicatoren die 

wijzen op illegale hennepteelt beschreven, zoals leegstaande panden, stroomuitval, bedrijvigheid 

rondom leegstaande panden en een afwijkend inkomsten- en uitgavenpatroon. Aansluitend zijn de 

partners opgenomen die nodig zijn voor de aanpak van hennepteelt. Hierbij kan gedacht worden 

aan gemeenten, verzekeraars, energiemaatschappijen, de sociale omgeving en de belastingdienst. 

Als laatste zijn per proces mogelijke barrières bedacht, die veiligheidspartners kunnen opwerpen bij 

de aanpak van illegale hennepteelt. Deze barrières bestaan niet alleen uit wettelijke kaders zoals 

de BIBOB-toetsing en de Opiumwet, maar ook uit voorlichting, campagnes en het sluiten van 

woningen. 
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Desalniettemin blijkt het in de praktijk moeilijk om het proces van hennepteelt te verstoren, 

onder meer omdat de benodigde apparatuur voor het opzetten van een kwekerij in Nederland legaal 

verkrijgbaar is (Spapens et al., 2015). 

2.3. SITUATIONELE CRIMINALITEITSPREVENTIE 

Het opwerpen van barrières en het in kaart brengen van een delict in (logistieke) processtappen kan 

begrepen worden vanuit het perspectief van situationele criminaliteitspreventie. Alvorens de 

katvanger te benoemen als mogelijk aanknopingspunt in de aanpak van hennepteelt, zal eerst het 

gedachtegoed hierachter beschreven worden. 

2.3.1 ORIGINE 

De situationele preventie van criminaliteit (SCP) komt voort uit de environmental criminology en 

berust op vier centrale assumpties, namelijk dat criminaliteit het resultaat is van een wisselwerking 

tussen een gemotiveerde dader en de gelegenheid die een situatie biedt, overtreders de keuze 

maken misdaden te plegen, gelegenheid een belangrijke veroorzaker van criminaliteit is en 

situationele factoren criminaliteit kunnen stimuleren (Clarke, 2009). Veel criminologische 

benaderingen focussen zich op de dader en het straffen van zijn daden, terwijl deze benadering 

juist beoogt te begrijpen waar en hoe criminaliteit zich manifesteert. Gelegenheid (ook wel 

opportunity genoemd) speelt daarbij een belangrijke rol en komt tot uiting in specifieke plaatsen, 

bij bepaalde personen of producten en rondom bepaalde faciliteiten. Interventies gericht op deze 

randvoorwaarden kunnen leiden tot minder gelegenheid voor criminaliteit (Van de Bunt & van der 

Schoot, 2003). Daarbij wordt nagedacht over de personen, mogelijkheden en/of gelegenheden die 

criminaliteit faciliteren. Clarke en Eck (2005) noemen dit zogeheten ‘crime facilitators’. Drie grote 

theorieën delen bovenstaande assumpties en verklaren de rol van gelegenheid op verschillende 

niveaus: de rationele keuze theorie, de routine activiteiten theorie en de crime pattern theorie. 

De rationele keuze theorie en de routine activiteiten theorie verklaren het ontstaan van 

criminaliteit door de samenkomst van een gemotiveerde dader en een geschikt doelwit in de 

afwezigheid van toezicht op een gunstige tijd en locatie (Leclerc, 2014; Von Lampe, 2011). Dit 

wordt ook wel de crime triangle genoemd en er wordt verondersteld dat de dader een rationele 

keuze heeft gemaakt ten aanzien van het gepleegde feit. De crime pattern theorie is een wat 

algemenere theorie en stelt dat gelegenheid tot het plegen van criminaliteit ontstaat in de 

dagelijkse activiteiten van de overtreder (Clarke, 2009). 

Een andere benadering binnen de situationele criminaliteitspreventie is die van script analyses. 

Daarbij wordt nagegaan welke handelingen en bijkomende benodigdheden vereist zijn voor het 

voltooien van een bepaald delict (Leclerc, 2014). Net als bij een toneelstuk wordt er als ware een 

script geschreven om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van criminelen. 

2.3.2 TOEPASSING SCP OP GEORGANISEERDE MISDAAD  

Hoewel de toepassing van situationele criminaliteitspreventie zich altijd gericht heeft op 

traditionele vormen van criminaliteit (o.a. woninginbraak, diefstal, gewelds- en zedendelicten), 

wordt dit theoretisch raamwerk de laatste jaren steeds vaker door wetenschappers en onderzoekers 
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toegepast op de georganiseerde misdaad (Von Lampe, 2011). Ook daar bestaan gelegenheden en 

actoren die de activiteiten kunnen vergemakkelijken. De casestudies in het onderzoek van Van de 

Bunt en Van der Schoot (2003) laten verschillende elementen en gebeurtenissen zien die 

georganiseerde misdaad kunnen faciliteren, waarvan contacten tussen de illegale en legale wereld 

de belangrijkste blijken te zijn. 

Een noemenswaardige toepassing van situationele criminaliteitspreventie op georganiseerde 

vormen van misdaad is die van Ekblom (2003). Hij introduceert het begrip ‘niche’ ter aanduiding 

van de gelegenheden en daaraan verbonden middelen waar daders samenkomen. Ekblom laat 

daarbij de situationele component weg, omdat daders van georganiseerde misdaad niet ‘toevallig’ 

in criminaliteitssituaties terecht komen, maar deze actief opzoeken. 

Echter, bij de toepassing van dit raamwerk op de georganiseerde criminaliteit moet wel rekening 

gehouden worden met de verschillen tussen traditionele overtreders en overtreders van 

georganiseerde vormen van misdaad. In de georganiseerde criminaliteit zien we namelijk niet de 

gebruikelijke dader zoals bijvoorbeeld bij gewelds- of vermogensdelicten. Bij georganiseerde 

criminaliteit is er namelijk sprake van een in- en uitstroom van verschillende overtreders (Kleemans 

& de Poot, 2008). Ten tweede is er vaak sprake van een vermenging van onder- en bovenwereld, 

omdat beide partijen nodig zijn voor onder meer de transport en de logistiek van veel vormen van 

georganiseerde misdaad. Als laatste is er sprake van een overtreder die pas later in zijn levensloop 

in aanraking komt met deze vorm van criminaliteit. Kleemans en de Poot (2008) stellen bovendien 

dat georganiseerde misdaad doorgaans meerdere overtreders omvat en het vinden van mededaders 

een belangrijk aspect vormt. De auteurs benadrukken hierbij het belang van het eigen sociale 

netwerk en introduceren daarbij het begrip ‘social opportunity structure’. 

In de crime triangle wordt een potentieel doelwit verondersteld, maar ook deze verschilt binnen 

de georganiseerde criminaliteit. Veel vormen van georganiseerde misdaad hebben te maken met de 

smokkel van een product waarbij diverse situaties en verschillende overtreders komen kijken (Von 

Lampe, 2011). Dit zou betekenen dat zowel het doelwit, de situaties, de tijd, het toezicht als de 

dader telkens veranderen. Bovendien stelt Von Lampe (2011) dat er in veel gevallen geen doelwit 

aanwezig is, omdat er doorgaans sprake is van voorbereidingshandelingen. Eenzelfde argument 

wordt gemaakt door Kleemans en Soudijn (2016). Zij stellen dat er bij georganiseerde vormen van 

misdaad sprake is van continuïteit, dat wil zeggen, er is niet sprake van een individuele beslissing 

tot het plegen van een misdaad, maar van beslissingen genomen door verschillende betrokken 

actoren en interacties die voortduren tijdens de organisatie en uitvoering van het delict. 

Wanneer Ekblom’s notie van niche klopt en daders van georganiseerde criminaliteit actief op 

zoek gaan naar gelegenheden voor criminaliteit betekent dit ook dat gelegenheid voor 

georganiseerde misdaad niet plaatsvindt in de dagelijkse activiteiten van de dader, zoals de routine 

activiteiten theorie veronderstelt, maar gekenmerkt wordt door planning en selectie (Von Lampe, 

2011). 

De bovenstaande beperkingen geven aan dat het traditionele model van situationele 

criminaliteitspreventie niet volledig past bij het idee van georganiseerde misdaad, maar geeft 

vanuit preventief oogpunt wel aanknopingspunten als het gaat om zogenaamde ‘crime facilitators’ 



23 
 

en mogelijkheden om criminele netwerken te verstoren (Kleemans & Soudijn, 2016). Katvangers 

vormen in dit opzicht ook een mogelijkheid tot het vergemakkelijken dan wel volbrengen van 

georganiseerde misdaad, hier in het bijzonder hennepteelt. Ook zij kunnen een handvat bieden bij 

het ontwrichten van criminele samenwerkingsverbanden in de hennepteelt. 

2.4 DE KATVANGER 

Binnen de georganiseerde criminaliteit wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde katvanger. 

Het gaat hierbij om individuen die fungeren als dekmantel voor criminele organisaties: 

‘’katvangers zijn personen die zichzelf beschikbaar stellen als eigenaar of 

registratiehouder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of ander goed, waardoor de 

werkelijke eigenaar of houder zichzelf buiten het zicht van de autoriteiten kan houden’’ 

(Schoenmakers et al., 2012, p.31).  

Dit gebeurt veelal tegen betaling of in ruil voor iets anders (Van Schilfgaarde, 2009). In bredere zin 

zijn het tussenpersonen die als schakel dienen in het logistieke proces van criminele organisaties. 

Daders willen het risico niet lopen opgespoord of aangehouden te worden door relevante instanties 

en zetten daarom katvangers in. In de praktijk blijkt dat katvangers regelmatig voorkomen in 

georganiseerde vormen van criminaliteit, namelijk bij mensenhandel (van Gestel & Verhoeven, 

2014; Staring et al., 2005), witwaspraktijken (Kruisbergen & Soudijn, 2015), identiteitsfraude (van 

Wilsem, 2012) en faillissementsfraude (Kemp, 2014). 

De katvanger blijkt ook regelmatig voor te komen in de illegale hennepteelt. Volgens het 

barrièremodel worden katvangers zowel bij het verwerven van een locatie voor de teelt, als bij het 

gebruik van de opbrengst ingezet. In een onderzoek naar drugsrunners in de politieregio Limburg-

Zuid komt de katvanger ook regelmatig voor (van Wijk & Bremmers, 2011). Katvangers fungeren 

daar als huurder van het drugspand en betreffen jonge beïnvloedbare meisjes die rondom scholen 

en uitgaansgelegenheden geworven worden. Het kan hierbij ook gaan om vrouwelijke familieleden 

van drugsactoren. Bij de betrokkenheid van Vietnamezen in de hennepteelt worden katvangers niet 

alleen ingezet als huurder van de kweekwoning, maar ook voor het verzorgen van de planten, het 

op naam stellen van auto’s en voor witwaspraktijken (Schoenmakers et al., 2012). Ook hier gaat het 

om familieleden, maar ook om personen met schuld- en/of verslavingsproblematiek. 

Er wordt verwacht dat katvangers zichzelf niet alleen aanbieden, maar ook geworven worden 

door criminele organisaties in de hennepteelt. Op welke wijze dit gedaan wordt, is echter niet 

duidelijk. Katvangers kunnen bovendien weet hebben van de illegale praktijken waarvoor zij ingezet 

worden, maar kunnen bij het rekruteren ook voor de gek gehouden worden, waardoor zij niet op de 

hoogte zijn van de eventuele gevolgen of betrokkenheid bij criminaliteit. 

Over de etymologie van het woord katvanger is weinig bekend. Dit kan mede liggen aan het feit 

dat er in de praktijk ook weleens gesproken wordt over stromannen, sprinkhanen, windhappers of 

geldezels wanneer het katvangers betreft. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat er onder deze 

begrippen wordt verstaan. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden, is dat een 

katvanger niet hoeft te beschikken over een bepaalde expertise zoals bij veel dienstverleners in de 
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hennepteelt. De katvanger fungeert tevens niet als dekmantel in uitoefening van zijn of haar 

beroep. Dit is veelal wel het geval bij dienstverleners, zoals elektromonteurs die sjoemelen met de 

meter of bankiers die het criminele vermogen witwassen. Zij houden net als katvangers ook de 

identiteit van een criminele organisatie buiten het zicht van politie en justitie, maar bezitten 

daarbij ook over de nodige kennis en zijn meestal schaars. 
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3. METHODE VAN ONDERZOEK 

3.1 HUIDIG ONDERZOEK EN ONDERZOEKSVRAGEN 

In het huidige onderzoek wordt de katvanger in de hennepteelt onderzocht. Daarbij wordt gekeken 

naar welke personen fungeren als katvanger en welke personen hier vatbaar voor zijn. Het doel is te 

komen tot een profielschets. Bovendien wordt er gekeken naar mogelijke maatregelen die ingezet 

kunnen worden bij de preventie van dit probleem. Daarbij wordt specifiek gedacht aan barrières 

tegen het gebruik van legale middelen voor criminele doeleinden, in dit geval de katvanger. Het 

huidige onderzoek tracht antwoord te geven op de volgende probleemstelling: 

Wat voor type katvangers zijn er in de hennepteelt en welke maatregelen kunnen 

voorkomen dat deze personen optreden als katvanger?  

Deze probleemstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 

1) Wat zijn kenmerken van katvangers? 

2) Hoe worden katvangers door daders van hennepteelt gerekruteerd?  

3) Welke problemen geven katvangers voor de opsporing van daders van hennepteelt? 

4) Wat zijn de gevolgen van en voor katvangers? 

Op basis van de literatuur die besproken is in het voorgaande hoofdstuk wordt onder de katvanger 

het volgende verstaan: personen die zichzelf beschikbaar stellen als eigenaar of registratiehouder 

van een voertuig, bedrijf, bankrekening of ander goed, waardoor de werkelijke eigenaar of houder 

zichzelf buiten het zicht van de autoriteiten kan houden. Daarbij is een specifieke expertise niet 

noodzakelijk evenals het uitvoeren van de ‘katvanger-dienst’ in het kader van het beroep van deze 

persoon. Met deze definitie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt met de dienstverlener. Dit 

kan in de hennepteelt bijvoorbeeld een elektricien zijn die in ruil voor geld de elektriciteitsmeter 

aanpast. Hiervoor is speciale kennis nodig over de werking van het systeem en de bijbehorende 

techniek. Een katvanger wordt in dit geval niet uitgekozen vanwege zijn expertise, maar kan ieder 

willekeurig persoon zijn die ingaat op het aanbod van de crimineel. Daarbij kan gedacht worden aan 

het op naam stellen van een auto, bankrekening of woning, maar katvangers kunnen bijvoorbeeld 

ook gevraagd worden het hennepafval te dumpen. Het onderzoek richt zich daarbij op de 

bedrijfsmatige hennepteelt waarbij er sprake is van grootschalige productie bedoeld voor de 

illegale handel. Ook betrokkenheid van criminele organisaties zoals deze onder andere is 

beschreven in het onderzoek van Spapens en collega’s (2007) is daar een kenmerk van. Onder 

maatregelen worden alle middelen verstaan die er enerzijds toe leiden dat katvangers minder 

aantrekkelijk worden geacht door criminele organisaties en anderzijds ervoor zorgen dat deze 

personen weerbaarder worden gemaakt tegen deze verleidingen. Daarbij wordt met name gekeken 

naar preventieve middelen.  
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3.2 RESPONDENTEN 

Personen die fungeren als katvanger krijgen niet op dezelfde wijze hun bijnaam zoals een 

veroordeelde pedoseksueel het label zedendelinquent krijgt in het strafrecht. Daarom is het ook 

niet duidelijk om welke personen het precies gaat. Met andere woorden: katvangers worden niet 

geregistreerd. Er is op dit moment geen registratiesysteem waar personen die opgetreden hebben 

als katvanger in worden opgenomen. Bovendien is er geen toegang tot de illegale hennepwereld 

waardoor het ook niet mogelijk is met katvangers zelf te spreken. Daarnaast kan dit risico’s 

opleveren voor de onderzoeker. Daarom is gekozen voor het interviewen van een scala aan 

veiligheidspartners die op verschillende wijze betrokken zijn bij de opsporing en preventie van 

bedrijfsmatige hennepteelt en meer informatie kunnen verschaffen over de katvanger. Daarbij is 

een selectie van actoren gemaakt op basis van het barrièremodel hennepteelt (zie bijlage 2). 

Allereerst is er gesproken met twee gemeenten, waaronder de gemeente Tilburg en Schiedam. 

Daarbinnen is gesproken met de coördinator bestuurlijke aanpak hennepteelt en een juridisch 

beleidsmedewerker. Gemeenten gaan over het lokale veiligheidsbeleid met betrekking tot 

hennepteelt en bepalen of dit thema prioriteit krijgt. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor een 

goede samenwerking tussen verschillende partijen bij de aanpak van hennepteelt. Zij kunnen als 

overkoepelende organisatie antwoord geven op de vragen omtrent aanpak, opsporing en 

maatregelen. Daarnaast is er gesproken met vier respondenten van de politie. De politie is de 

organisatie die betrokken is bij het opsporen van hennepkwekerijen en het handhaven van de 

Opiumwet. Zij staan bovendien met de voeten in de praktijk en kunnen daarom antwoord geven en 

voorbeelden aanreiken omtrent de aard van katvangers en mogelijke preventiemiddelen. 

Woningcorporaties zijn de derde categorie respondenten met betrekking tot dit onderzoek. 

Woningcorporaties zijn betrokken bij het verstrekken van een woning en zetten daarbij allerlei 

middelen in om te voorkomen dat woningen gebruikt worden voor de bedrijfsmatige hennepteelt. 

Zij zijn daarnaast ook betrokken bij de ontruiming van woningen in het geval van illegale 

hennepteelt en kunnen daarom onder andere informatie verschaffen over de vragen omtrent de 

aard van de katvanger. Uit deze categorie respondenten zijn drie woonconsulenten gesproken. Ten 

vierde is gesproken met twee financiers van betaalrekeningen en/of hypotheken. Zij kunnen 

fungeren als informatiebron of tipgever voor andere betrokken autoriteiten en hebben daarnaast 

meer weet van de zogenaamde geldezel. Zij kunnen antwoord geven op de vragen omtrent 

opsporing, maatregelen en type katvanger. Daarnaast is gesproken met drie respondenten van 

netbeheerders, die een belangrijke rol spelen bij de aanpak van hennepteelt. Ook zij vormen net 

als de banken een informatiebron en kunnen onder andere politie inlichten bij signalen die duiden 

op een hennepplantage. 

Als we verwachten dat katvangers naïevelingen zijn en kampen met schuld- en/of 

verslavingsproblematiek, zoals beschreven in eerder onderzoek waarin de katvanger voorkwam (van 

Wijk & Bremmers 2011; Schoenmakers et al., 2012), dan is het zinvol te spreken met instanties die 

zich met deze problematiek bezighouden. Daarom is er ook gesproken met een coördinator van een 

instantie die opkomt voor de belangen van dak- en thuislozen en drugsverslaafden over de vragen 

omtrent katvangers en rekruteringsmechanismen. Ook is er gesproken met twee coördinatoren van 
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een organisatie die op diverse wijzen steun biedt aan mensen met financiële problemen of aan 

mensen die moeite hebben bij het op orde stellen van hun financiële administratie. Als laatste is 

gesproken met een notaris. Deze notaris wordt door het Openbaar Ministerie ingeschakeld wanneer 

een transactie tussen het OM en een katvanger plaatsvindt. Ook hij kan antwoord geven op vragen 

omtrent het type katvanger, de kenmerken en preventiemaatregelen. 

Vanuit elk van de bovengenoemde organisatietype of sector is dus met tenminste twee personen 

gesproken om een zo volledig mogelijk beeld te genereren. In totaal hebben 18 respondenten 

meegewerkt aan dit onderzoek, waarvan twee interviews met twee respondenten tegelijkertijd zijn 

gehouden.  

3.3 DATAVERZAMELING 

Het huidige onderzoek is kwalitatief van aard, dat wil zeggen dat er is gezocht naar beschrijvingen 

en verklaringen en niet naar aantallen of statistische verbanden. Data zijn door middel van diepte-

interviews met betrokken actoren in het veld van de aanpak van hennepteelt vergaard. Daarbij is 

gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst die voor een groot deel overeenkomt met 

de onderzoeksvragen (zie bijlage 3). De deelvragen zijn onderverdeeld in twee topics: de katvanger 

en de aanpak en preventie van het probleem. Onder het topic ‘de katvanger’ zijn vragen gesteld die 

gaan over de ervaring met katvangers in de praktijk, de aard van de katvanger en zijn relatie met 

de criminele organisatie. De respondenten is specifiek gevraagd naar de aard van de relatie tussen 

dader en katvanger. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een familieleden of vrienden. Ook is 

gevraagd naar de rollen die katvangers kunnen spelen. Daarmee worden zowel rollen als taken 

bedoeld die de katvanger kan vervullen. Onder het topic ‘de aanpak’ is met name gevraagd naar 

interne bedrijfsvoering en aanpak ten aanzien van de katvanger als mede mogelijke 

preventiemaatregelen. Daarnaast is de respondenten gevraagd wat mogelijke nadelen of 

belemmeringen zijn van de genoemde preventiemaatregelen. Alvorens deze onderwerpen te 

bespreken, is gevraagd naar een algemene functieomschrijving en de wijze waarop de organisatie in 

aanraking komt met hennepteelt, indien van toepassing.  

Er is bewust gekozen voor een kwalitatieve methode, omdat het doel van dit onderzoek niet is 

om algemene uitspraken te kunnen doen, maar om verdiepend inzicht te verschaffen over een nog 

relatief onbekend fenomeen in de wetenschappelijke literatuur. Bovendien leent dit onderzoek zich 

vanwege het gebrek aan eerder empirisch onderzoek niet voor een kwantitatieve methode, waarbij 

er gebruik gemaakt wordt van een groot aantal respondenten. 

De respondenten zijn per mail of telefoon benaderd, waarbij het doel en de aard van het 

onderzoek is uitgelegd. De interviews zijn afgenomen op diverse locaties, afhankelijk van de 

werkplek van de geïnterviewden. Het afnemen van de interviews heeft plaatsgevonden in de 

periode april 2016 tot en met medio juni 2016. Daarnaast zijn de interviews opgenomen met een 

voicerecorder om deze vervolgens zo gedetailleerd mogelijk uit te kunnen schrijven, dit ter 

voorkoming van een eigen interpretatie. De opgenomen interviews hebben tot 16 transcripties 

geleid, die vervolgens gebruikt zijn in de analyse. Omdat er twee interviews gehouden zijn met 

twee respondenten tegelijkertijd, zijn deze interviews in een transcriptie verwerkt. Om privacy 
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redenen zijn de namen van de respondenten geanonimiseerd en vervangen door een code waarin de 

organisatie van de respondent wordt aangegeven (zie ook bijlage 2): Pol staat voor de politie; Won 

staat voor de woningcorporaties; Net staat voor de netbeheerders; Fin staat voor de financiers; Gem 

staat voor gemeenten; Zorg staat voor de organisaties binnen de zorgsector; Not staat voor het 

notariaat.    

3.4 DATA-ANALYSE 

De transcripties zijn geanalyseerd met het analyseprogramma NVivo. NVivo is een 

softwareprogramma voor de analyse van kwalitatieve gegevens. Met behulp van coderen is het 

mogelijk de data te organiseren en bepaalde patronen of terugkerende thema’s te ontdekken. De 

codes hebben vervolgens de leidraad gevormd bij het rapporteren van de resultaten. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken in het licht van de probleemstelling en 

deelvragen. De resultaten worden ondersteund door één of meerdere citaten van de respondenten. 

Achtereenvolgens worden besproken: de wijze waarop respondenten in aanraking komen met de 

katvanger (paragraaf 4.1), de typen katvangers (paragraaf 4.2), een profielschets van de katvanger 

(paragraaf 4.3), rekrutering (paragraaf 4.4), de gevolgen (paragraaf 4.5) en repressie en preventie 

ten aanzien van de katvanger (paragraaf 4.6). 

4.1 WIJZE WAAROP RESPONDENTEN IN AANRAKING KOMEN MET DE KATVANGER 

De katvanger is volgens één van de respondenten pas een begrip geworden toen de hennepteelt 

vanaf het begin van deze eeuw georganiseerder is geworden: 

Pol01: ‘’Nou binnen hennepteelt is het wel vanaf die tijd een beetje, want voor die 

periode waren dat mensen die zelf kweekten. Toen men echt op zoek moest gaan naar 

ruimtes, op zoek moest naar kweeklocaties, ja dan zie je op een gegeven moment dat er 

katvangers in beeld komen. Mensen in die tijd noemden we ook geen katvangers, dat 

waren gewoon mensen die gezocht werden, maar het zijn natuurlijk wel katvangers.’’ 

De respondenten komen op diverse wijzen in aanraking met verschillende soorten katvangers. Zij 

doen zich voor in de uitoefening van hun beroep. Zij geven allen aan dat katvangers frequent 

voorkomen, maar hebben daar geen exacte cijfers over, omdat dit meestal niet wordt 

geregistreerd. Politie komt in aanraking met de katvanger op het moment dat een hennepplantage 

wordt opgerold. Tijdens een hennepruimdag kunnen zij deze in de gebruikte ruimte aantreffen. Ook 

bij een eventuele ontneming wordt bij de politie duidelijk dat de verdachte ingezet is als 

katvanger. Gemeenten hebben de bevoegdheid om panden te sluiten nadat hierin een 

hennepplantage is aangetroffen of kunnen een bestuurlijke boete opleggen. Vaak wordt deze boete 

opgelegd bij de eigenaar of huurder van het pand. In veel gevallen gaat het hier om een katvanger. 

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het energietransport en een deel van de energie gaat 

tijdens dit transport verloren. 70% daarvan ontstaat door weerstand en wordt ook wel technisch 

netverlies genoemd. De overige 30% wordt administratief netverlies genoemd en kan twee oorzaken 

hebben. Enerzijds gaat het hier om energie die geleverd wordt, maar waar geen energiecontract 

aan vast zit (5%).  Anderzijds ontstaan er verliezen door fraude en diefstal (25%). Hierbij gaat het in 

de meeste gevallen om hennepkwekerijen die stroom verkrijgen buiten de meter om. Wanneer een 

hennepkwekerij opgerold wordt, kan de netbeheerder de energiediefstal factureren bij de 

contractant. De contractant blijkt vaak een katvanger te zijn. Hij of zij heeft zijn naam gebruikt, 

dan wel geleend voor het op naam stellen van het energiecontract. Woningcorporaties komen in 

aanraking met de katvanger wanneer in één van hun huizen een hennepplantage is ontdekt na 

meldingen van omwonenden, huismeesters of wijkagenten. De katvanger komt ook weleens aan het 

licht bij een huurachterstand. Bij de financiële instellingen komt de katvanger in beeld bij 

fraudeonderzoeken. Specifiek bij hypotheekfraude, een achterstand van het hypothecair krediet of 

bij het lenen van de eigen bankrekening voor illegale doeleinden. Bij de zorginstellingen die 
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gesproken zijn, zijn katvangers veelal cliënten of klanten van deze organisaties en worden zij door 

hen behartigd dan wel begeleid. Het gaat hierbij niet uitsluitend om katvangers die betrokken zijn 

in de hennepteelt, maar om personen die op diverse wijze fungeren als katvanger. 

 

Zorg02/03: ‘’Nou zo’n verhaal komt eigenlijk naar boven als een vrijwilliger al een tijdje 

bij iemand loopt en wanneer het vertrouwd is. (…) dan krijgen we te horen: ja onze 

deelnemer die heeft scooters op z’n naam staan en voor de schuldsanering moet dat eraf. 

Of een auto... ze mogen geen auto meer hebben als ze in de sanering willen. (…) En 

diegene heeft die scooter niet.’’ 

De notaris wordt een paar keer per jaar ingeschakeld door het OM wanneer zij een 

ontnemingsmaatregel of transactie wil sluiten met een katvanger. In de meeste gevallen gaat 

het hier om vastgoed dat op naam van de katvanger staat en door crimineel vermogen is 

verkregen of iets te maken heeft met witwaspraktijken. De katvanger kan vervolging 

voorkomen als hij meewerkt aan bovengenoemde maatregel of transactie. De notaris is hierin 

degene die verantwoordelijk is voor de overdracht van het vastgoed van de ene partij naar de 

andere partij. 

4.2 TYPE KATVANGERS 

Uit de interviews blijkt dat er verschillende typen katvangers bestaan in de hennepteelt. Het gaat 

hierbij om de wijze waarop een persoon de rol van katvanger vervult. Het doel waarvoor de 

katvanger ingezet wordt, is echter in alle gevallen hetzelfde: hij dient als dekmantel en houdt een 

ander buiten schot. 

Fin02: ‘’Criminele organisaties, want dat is uiteindelijk het doel van de katvanger, vinden 

manieren om buiten beeld te blijven en nemen zelf geen risico. (…) de katvanger is 

eigenlijk het centrale punt waar het zich centraliseert. Alle officiële stromingen en alle 

officiële kenmerken zijn daar en de rest is buiten schot.’’ 

In de meeste gevallen krijgt de katvanger een vergoeding voor zijn dienst, maar in sommige 

gevallen zijn deze mensen ook onder druk gezet om op te treden als katvanger door intimidatie of 

door het gebruik van geweld. De hoogte van de vergoeding wordt nog weleens bepaald op basis van 

het risico dat de katvanger loopt om gepakt te worden door de politie. Bovendien wordt hem op het 

hart gedrukt niet zijn mond voorbij te praten. Het feit dat deze katvangers bijna nooit verklaren 

wie de werkelijke daders zijn, maakt de opsporing erg moeilijk. Ze zullen niet kenbaar maken wie 

erachter zit en nemen de schuld op zich. Wanneer ze dit wel kenbaar maken is het erg lastig te 

bewijzen. 

Pol01: ‘’Het wordt natuurlijk lastiger, want ze hebben vaak alleen maar een voornaam. 

Dan verklaren ze er niet over omdat er natuurlijk een risico aan zit. Want hennepteelt is 

wel één van de zwaarste vormen waar veel geweld in plaats vindt, dus met andere 
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woorden: het is niet erg slim als katvanger om te gaan zingen, want de kans dat je dan 

problemen krijgt is groot.’’ 

Er zijn in totaal zes typen katvangers genoemd, waarvan er vijf zich voordoen in de wereld 

van de hennepteelt. Het type katvanger dat het meest voorkomt in de hennepteelt is de 

persoon die zijn huis of een ruimte ter beschikking stelt voor de teelt. Deze mensen worden 

door de politie ook weleens de ‘tante Beps’ genoemd. Het volgende citaat legt uit waarom 

deze katvanger veelvuldig voorkomt: 

Pol03: ‘’Eigenlijk bij elke kwekerij in een woning of een bedrijf, wat neergezet wordt 

door een organisatie, heb je katvangers. Want de grote jongens gaan echt niet met de 

handen in de planten zitten.’’ 

Ook kan de identiteit van de katvanger gebruikt of geleend worden voor het huurcontract of bij de 

aanvraag van een hypotheek. De katvanger woont dan zelf niet in het pand, maar is op papier wel 

de huurder. In de gemeente Schiedam is dit veelal het geval. Zij treffen in het pand nooit de 

katvanger zelf aan. Daar gaat het om mensen die eigenlijk niet feitelijk betrokken zijn, maar alleen 

de tussenpersoon zijn voor de verhuurder en de feitelijke gebruiker. Voor de gemeente Schiedam 

zijn deze personen daardoor ook onvindbaar. Wat ook voorkomt is dat een verhuurder zijn huis 

verhuurt aan iemand die te kwader trouw is. Deze persoon wordt meestal geschaard onder de 

noemer hypotheekfraude. Bij de aanvraag van een hypotheek kan er ook een constructie bestaan 

waarin twee katvangers zich aandienen. De ene katvanger vraagt de hypotheek aan en deze wordt 

afgesloten op zijn naam, maar om financieel sterker naar voren te komen, wordt er een andere 

katvanger ingezet die garant staat voor de hypotheekbetaler wanneer deze niet kan betalen. Dit 

wordt ook wel borgstelling genoemd en geeft banken of hypotheekverstrekkers meer financiële 

zekerheid. Er is in deze situatie dus sprake van een ‘dubbele katvanger’: 

Fin02: ‘’Ook die borg wordt geworven hè, die kennen elkaar helemaal niet, en doen 

hoogstwaarschijnlijk alsof ze partners van elkaar zijn en dan worden daar nep 

loonstrookjes en werkgeversverklaringen ook van deze persoon gemaakt en opgestuurd 

naar de financier en op die manier wordt de hypotheek afgesloten.’’ 

Een derde type katvanger die veelvuldig voorkomt is de katvanger die optreedt als contractant bij 

het afsluiten van een energiecontract. Daarin is een onderscheid te maken tussen personen die 

doelbewust hennep willen telen en zich voordoen als iemand anders en personen die hun identiteit 

lenen voor het contract.  

Voorheen werden er ook nog weleens katvangers ingezet bij growshops. Dit is het vierde type 

katvanger dat verbonden is aan de hennepteelt. Sommige growshops waren vergund, maar dat 

betekende dat daarvoor de wet BIBOB toegepast werd. Als eigenaar mocht je geen antecedenten 

hebben, dus werd daarvoor nog weleens iemand anders ingezet. Dit type katvanger is op een enkele 

keer na door de politie verder niet benoemd bij andere respondenten.  

Een vijfde type katvanger stelt zijn bankrekening beschikbaar voor het ontvangen van gelden uit 

criminele circuits of witwaspraktijken. Dit geld kan vanuit allerlei hoeken komen, maar het 
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vermoeden ligt dat het regelmatig gaat om verdiensten uit de drugswereld. De katvanger die zijn 

bankrekening ter beschikking stelt kan dus een connectie hebben met de hennepteelt, maar dat 

hoeft niet. Dit geldt ook voor de katvangers die voertuigen, zoals scooters, auto’s en een enkele 

keer een vrachtwagen op naam hebben staan. Veel respondenten geven aan dat dit type katvanger 

het eerst bij hen te binnen schiet als het gaat om dit onderwerp. Het gaat hier meestal om 

drugsverslaafden die benaderd zijn op straat om auto’s op hun naam te laten zetten in ruil voor 

geld. De voertuigen worden meestal niet verzekerd en er worden veel verkeersboetes mee gemaakt.  

Als laatste is er sprake van een katvanger wiens identiteit gebruikt wordt voor het afsluiten van 

(telefoon)abonnementen of voor het verkrijgen van allerlei toeslagen. Het uitgekeerde geld komt 

vervolgens op een rekening van iemand anders terecht. Dit type katvanger is genoemd door twee 

respondenten uit de zorgsector en is in de meeste gevallen niet betrokken bij de hennepteelt.  

4.2.1 SLACHTOFFER OF DADER? 

In veel gesprekken kwam de discussie naar boven in hoeverre katvangers slachtoffer zijn van een 

criminele organisatie of aangemerkt kunnen worden als (mede)daders. Alle respondenten zijn het 

erover eens dat personen die fungeren als katvanger in de hennepteelt daar bewust voor kiezen. Je 

kunt niet onbewust katvanger zijn. De respondenten afkomstig vanuit de politie geven allen aan dat 

de katvanger willens en wetens meewerkt. Er is echter wel verschil in het initiatief dat genomen 

wordt en of je weet hebt van de illegale praktijken die met de eigen identiteit worden verricht. 

Daarvan kan gezegd worden dat het vermoeden er had moeten zijn, maar dat de persoon naïef is 

geweest. Het initiatief kan enerzijds bij de criminele organisatie liggen, maar personen kunnen zich 

dus ook aanbieden als katvanger. Het probleem hiervan is dat deze altijd verbonden zullen blijven 

aan de organisatie. Ook wanneer iemand bewust kiest voor het telen van hennep, moet hij 

vervolgens zijn product verkopen. Dan komt men al snel in aanraking met een criminele organisatie. 

Voor de financiële instellingen geldt het vraagstuk van dader of slachtoffer minder:  

Fin01: ‘’Het is voor ons interessanter om na te gaan of iemand bewust heeft meegewerkt 

en of hij ervan op de hoogte was, of dat hij naïef is geweest. Op basis daarvan wordt 

namelijk bepaald wat er met de klant gaat gebeuren.’’ 

Eén van de respondenten van de politie geeft ook aan dat er een grijs gebied bestaat tussen 

katvanger en teler. De respondent legt uit dat katvangers in de hennepteelt al snel telers zijn. Ze 

willen hennep kweken, maar om het product af te zetten moeten ze zich verbinden aan een 

criminele organisatie. De criminele organisatie gebruikt deze persoon vervolgens, maar deze 

persoon heeft er doelbewust voor gekozen dit verband aan te gaan. Dit idee is volgens de 

respondent wel anders bij de ‘klassieke’ katvanger die tientallen auto’s op naam heeft staan: 

Pol04: De katvanger bij de auto’s is echt de typische junk die helemaal niets heeft. Die 

krijgt daar 50 of 100 euro voor en tekent een formuliertje, misschien weet hij niet eens 

waarvoor hij tekent, maar dan heeft hij een auto op naam. Op enig moment wordt hij 

opgepakt en blijkt dat er duizend boetes open staan van alle auto’s. Dat is bij de 

katvanger in de hennepteelt niet. Die weet precies waar die mee bezig is. (…) Ik vind 
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katvanger geen prettig woord: je bent gewoon teler. Je teelt gewoon. Of je het nu zelf 

opzet en gaat telen, of je laat het opzetten... je bent doelbewust bezig met… Je weet 

verdomd goed waar je mee bezig bent en waarom je het doet. En die katvanger met de 

auto’s weet dat niet. 

Ook andere respondenten geven aan dat de katvangers die zij tegen komen, werken voor een 

criminele organisatie en aangemerkt kunnen worden als mededaders. Daarin kunnen gradaties van 

betrokkenheid bestaan. Toch is dat niet het enige beeld dat naar voren komt. Veel katvangers 

kiezen niet voor een hennepplantage in de woning, maar zien geen uitweg meer vanwege hun 

situatie. Bovendien zijn sommige katvangers gedwongen om op deze wijze op te treden. Van deze 

laatsten kun je zeggen dat het eerder om slachtoffers gaat. Ze helpen mee aan iets wat niet mag, 

maar uiteindelijk worden ze slachtoffer omdat ze opdraaien voor de gevolgen van iemand anders. 

Fin02: ‘’Ja, maar wat is bewust kiezen als je de consequenties niet kunt duiden? Dat vind 

ik dan moeilijk. Het wordt jou namelijk voorgespiegeld dat je in korte tijd van je 

problemen of schulden af bent of dat je wel je BMW kan kopen waar je graag mee wil 

showen. Dus een vrije keuze is dus niet helemaal aan de orde. Je wordt er natuurlijk wel 

ingelegd.’’ 

4.2.2 ROL 

Naast het beschikbaar stellen van de eigen identiteit of woning, kan de katvanger in sommige 

gevallen nog meer rollen vervullen. Het gaat hier dan meestal om een aantal taken die de katvanger 

krijgt toegewezen. Opletten dat er geen vreemde activiteiten rondom het pand plaatsvinden, wordt 

het vaakst door de respondenten genoemd. Ook het verzorgen van de planten behoort, bij een 

minder geavanceerd bewateringssysteem, tot de mogelijkheden. Deze taken worden enkel 

uitgevoerd door het type katvanger dat zijn eigen woning of ruimte ter beschikking stelt, omdat hij 

fysiek aanwezig is. 

4.3 PROFIELSCHETS 

Het profiel van katvangers is zeer divers. Over het algemeen worden alle type katvangers geschaard 

onder personen die afkomstig zijn uit een lagere sociale klasse. In bijna alle gevallen is er sprake 

van een financieel moeilijke situatie zoals armoede of het hebben van schulden. Deze personen 

zitten veelal in de bijstand of leven van een sociale uitkering. De volgende kenmerken worden het 

meest door de respondenten genoemd bij de vraag om wat voor personen het gaat:  

 Werkloos 

 Naïef 

 Beïnvloedbaar 

 Laag IQ 

 Diverse verslavingen 

 (Licht) verstandelijk gehandicapten 

 Geen sterk sociaal netwerk/controle 

 Kwetsbaar 

 Bevinden zich in criminele circuits 

 Echtscheiding 

 Lange termijn gevolgen niet in kunnen 

schatten  

 Risico’s niet goed in kunnen zien 
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Als er gekeken wordt naar demografische kenmerken is de katvanger voor het grootste gedeelte 

man. Hier en daar komen er (jonge) vrouwen voor, maar de grootste groep betreft toch mannen. Zij 

hebben een middelbare leeftijd, die varieert van 30 tot 50 jaar. Een enkele keer is de 

leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar genoemd door de gemeente Schiedam. Politie en financiers geven 

ook aan dat etniciteit een rol speelt. Zij zien naast Nederlanders ook buitenlanders optreden als 

katvanger. Dit zijn respectievelijk: Bulgaren, Vietnamezen, Polen, Roemenen, Turken, Albanezen en 

Marokkanen. Het volgende citaat geeft weer waarom buitenlanders betrokken kunnen zijn: 

Pol03: ‘’Ik denk dat die gasten makkelijk over te halen zijn. Die kosten niet veel en ja als 

die gepakt worden: ‘what ever’. Dan nemen ze weer een ander. Die worden uitgezet en 

gaan terug en de organisatie heeft er geen last meer van. Dat denk ik hoor. Dat zou ik me 

zo voor kunnen stellen.’’ 

De respondenten geven aan dat veel van bovenstaande profielkenmerken tevens risicofactoren 

vormen om katvanger te worden. Dit stereotype beeld zoals dat door de respondenten genoemd 

wordt, is echter niet het enige beeld. Op dit moment is er volgens velen geen vinger te leggen op 

wie een katvanger precies is. Ook bij miljoenenvilla’s, directeuren, bejaarden, jongeren, 

werknemers en personen met een flink salaris komt het voor. Hoewel dit een kleinere groep 

betreft, komen de respondenten katvangers tegen uit alle lagen van de samenlevingen. 

Net03: ‘’Het beeld dat wij hebben is wel wat breder. Het zijn deels mensen die vaak in 

een schuldpositie zitten, vaak bijstandsuitkering, bepaalde schulden zoals gokschulden, 

ook alcoholverslavingen komen regelmatig voor, maar wij zien ook best wel mensen die 

op zich niet zo zeer aan de onderkant van de samenleving zitten, maar die best normaal 

een goede baan hebben en een best goed salaris hebben, maar dat dan toch doen om niet 

één keer per jaar op vakantie te gaan, maar drie keer paar jaar naar de Cariben te gaan. 

Die komen we absoluut ook tegen.’’ 

4.3.1 MOTIEVEN 

In de voorgaande citaten is al een enkele keer te lezen waarom personen optreden als katvanger. 

Geld blijkt volgens alle respondenten het belangrijkste motief te zijn. Dit is meestal gerelateerd 

aan de financiële situatie waarin katvangers zich bevinden of een verslaving die bekostigd moet 

worden. 

Won03: ‘’Je merkt wel dat nu de armoede groter wordt, dat er weer wat oppiepen. En 

vaak de mensen een kamertje verhuren om bij te verdienen omdat ze gewoon geen geld 

hebben. (…) ze hebben een gering budget per week en ja proberen op die manier toch 

gemakkelijk geld binnen te halen.’’ 

Naast geld worden er door een aantal respondenten nog andere motieven genoemd die een rol 

kunnen spelen. Deze kunnen samengaan met het willen genereren van geld, maar kunnen ook 

zonder enig geldmotief bestaan. Eén van de woonconsulenten geeft allereerst aan dat men het kan 

doen voor een ander, als vriendendienst of omdat hij tegen deze persoon opkijkt. Dit kan ervoor 
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zorgen dat de persoon het gevoel krijgt belangrijk te zijn en het idee heeft een vriend te hebben 

die geïnteresseerd is in hem. Ten tweede kan illegaliteit een rol spelen, geeft een netbeheerder 

aan. Het gaat hierbij om mensen die niet ingeschreven staan en uit noodzaak hun kamer ter 

beschikking stellen voor de hennepteelt. De eigenaar of huurder van een pand geeft hierbij de 

illegale een kamer in ruil voor het mogen kweken van hennep in deze ruimte. De eigenaar of 

huurder hoeft vervolgens niet fysiek aanwezig te zijn. Het motief van illegaliteit lijkt dus alleen te 

gelden voor het type katvanger dat zijn woning ter beschikking stelt. Zij worden dan als ware 

misbruikt door de criminele organisatie en kunnen hun illegaliteit als chantagemiddel inzetten 

waardoor zij afhankelijk van hen worden gemaakt. Als laatste kan angst een motief vormen om 

toestemming te geven aan de criminele organisatie. Dit motief is dan eerder opgelegd door 

bijvoorbeeld bedreiging of intimidatie dan dat het vanuit de persoon zelf komt. 

4.4 REKRUTERING 

Aan de ene kant bestaan er katvangers die zichzelf aanbieden en er bewust voor kiezen dit te doen, 

maar er zijn ook mensen die als ware geworven zijn door een criminele organisatie. In beide 

gevallen gebeurt dit het vaakst door het eigen netwerk te gebruiken. Veelal gaat dit via-via. Tussen 

criminele organisatie en katvanger zitten meestal één of twee personen. Als iemand eenmaal als 

katvanger optreedt, blijkt het erg moeilijk te zijn om hiervan af te komen. Veel respondenten 

geven aan dat er een afhankelijkheidssituatie wordt gecreëerd op basis van een mislukte of geripte 

oogst. Op dat moment ontstaan er schulden en moet de katvanger deze zien terug te betalen. Soms 

laten ze de oogst zelfs bewust mislukken zodat de criminele organisatie langer een beroep kan doen 

op de katvanger. Een enkele keer wordt bedreiging en geweld als mechanisme gebruikt. Mensen 

worden onder druk gezet om op te treden als katvanger. Niet alle respondenten geven aan dat 

bedreiging en geweld een rol spelen bij het werven van een katvanger, maar zien dit eerder na een 

tijd ontstaan. Meestal wanneer afhankelijkheid gecreëerd moet worden of wanneer ze door de 

politie opgepakt zijn:  

Pol02: ‘’Ik denk dat dat alleen is als ze een keer gepakt zijn. Want dan worden ze 

afhankelijk van die organisatie, want die zegt dan door jou hebben we zoveel schade 

geleden en die moet jij maar terugbetalen of je blijft daar zitten.’’ 

Rekruteren vindt ook plaats in bepaalde settingen. Het café wordt het vaakst benoemd door alle 

respondenten, maar ook op straat en in coffeeshops kan zich een aangelegenheid voordoen. 

Bovendien hebben criminele organisaties een neus voor de kwetsbare doelgroep en is het voor hen 

niet moeilijk om aan katvangers te komen. Het idee dat katvangers als ware opgewacht worden bij 

de sociale dienst, het UWV of reclassering is niet uitgesloten volgens een aantal respondenten.  

Won03: ‘’Ik heb heel lang in een achterstandswijk in het centrum gewerkt en daar 

gebeurt het gewoon op straat. Daar rijden er gastjes op scootertjes rond en rijden 

mensen in dikke auto’s rond en die kijken gewoon heel goed. En als je heel goed kijkt, 

kun je zo zien waar je maar hoeft aan te bellen. Mensen leven veel op straat en mensen 

drinken veel. Ze komen in een plaatselijk café bij elkaar en je hoeft zo iemand maar te 
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achtervolgen en tegen zo iemand te zeggen: hé joh. Mensen vertellen dan ook in zo’n 

wijk: ‘ja verdorie ik moet dit betalen en ik heb het niet’.’’ 

4.4.1 RELATIE DADER KATVANGER 

Vaak is er geen sprake van een directe relatie tussen dader en katvanger zoals bijvoorbeeld bij 

familie het geval is. Het betreft eerder een vage kennis. Bovendien wordt de directe omgeving, 

bestaande uit familie en vrienden van de criminele organisatie, ook niet ingezet als katvanger 

omdat deze te dichtbij staat en niet willen dat zij het risico lopen gepakt te worden. Het laatste 

type katvanger dat niet per se gerelateerd is aan de hennepteelt, maar ten behoeve van een 

(telefoon)abonnement wordt ingezet, blijkt juist wel door bekenden te worden gebruikt. Het gaat 

hier bijna altijd om familie of vrienden die de betreffende persoon laten optreden als katvanger.  

4.5 GEVOLGEN 

De gevolgen van het katvangerschap zijn tweeledig: de katvanger ondervindt namelijk zelf gevolgen 

van zijn daad, maar ook organisaties hebben last van katvangers en kampen hierdoor meestal met 

financiële schade.  

4.5.1 GEVOLGEN KATVANGER 

De katvanger wordt in veel gevallen aangemerkt als verdachte en meestal gestraft met een 

taakstraf of geldboete. Politie en netbeheerders geven aan dat dit niet veel voorstelt en totaal geen 

afschrikkend effect heeft. Het gevolg hiervan is dat deze personen al snel weer in de herhaling 

vallen, omdat ze niet beter weten dan dat hier snel geld mee te verdienen valt. Er zou in dit geval 

dus gesproken kunnen worden van herhaald katvangerschap. Naast het feit dat de katvanger als 

verdachte aangemerkt wordt, draait hij tevens op voor alle gevolgen. Dit zijn meestal 

strafrechtelijke en financiële gevolgen.  

Gem01: ‘’Het vervelende is dat de katvanger opdraait voor alle kosten. Katvangers en 

stromannen die krijgen gewoon allemaal shit en ellende over zich heen. Heel vervelend, 

maar kom daar maar eens onderuit.’’ 

Hierbij kan gedacht worden aan boetes, uithuisplaatsing en fysieke en/of psychische gevolgen. 

Bovendien ontstaat er veel onzekerheid over de eigen veiligheid. Het gevoel van onveiligheid maakt 

ook dat katvangers niet getuigen, zegt een belangenbehartiger. Het risico wordt alleen maar 

vergroot wanneer de katvanger zou getuigen.  

Het contract bij het type katvanger dat zijn identiteit leent voor een contract of optreedt als 

energiecontractant wordt daarnaast beëindigd. Een eventuele ontneming vanuit de gemeente of 

justitie komt tevens op de schouders van de katvanger terecht, maar deze kan in veel gevallen niet 

betalen. De vordering blijft lopen totdat deze betaald is, bijvoorbeeld wanneer de persoon in 

kwestie weer een baan heeft. Bij woningcorporaties komen het type katvanger dat zijn ruimte ter 

beschikking stelt op een lijst te staan waarbij ze tenminste 3 jaar geen recht hebben op een 

huurwoning. Dit gebeurt ook wanneer zij na de ontmanteling de huur opzeggen en het huis in orde 

maken. Doen zij dit niet, dan wordt er ook nog eens een rechtszaak aangespannen en worden de 
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kosten op de katvanger verhaald. Bij de financiële instellingen die aangesloten zijn bij het SFH 

wordt het type katvanger dat optreedt als hypotheekeigenaar voor 3, 5 of 8 jaar in een register 

opgenomen waardoor hij geen recht heeft op financiële producten. Een ander belangrijk gevolg is 

de al eerdergenoemde afhankelijkheid die ontstaat: 

Net02: ‘’Op dat moment als je eraan begint, weet je dat je onderdeel gaat worden van 

een organisatie. (…) Eén keer leveren, betekent dat je de volgende keer ook moet 

leveren. Dat is ook het vervelende aan het verhaal. Als mensen denken ik heb geldnood en 

even snel wat verdienen dat kan, maar je komt er niet meer vanaf. Want zo’n organisatie 

klopt iedere keer weer aan de deur of gebruiken je naam weer voor iets anders.’’  

Bovendien gaat dit volgens de respondenten uit de zorgsector gepaard met veel stress, zorgen, 

wantrouwen en angst. Een belangrijk gevolg dat ontstaat is dat men moeilijk kan bewijzen dat een 

hennepkwekerij, contract of auto niet van hem is en daardoor boetes oplopen en moeilijk van naam 

af te halen zijn. Het niet kunnen of willen bewijzen maakt ook dat de katvanger aangemerkt wordt 

als verdachte. Het niet willen bewijzen heeft enerzijds te maken met angst voor represailles 

wanneer ze gaan praten en anderzijds het vage contact dat ze hebben met de criminele organisatie 

en daardoor eigenlijk maar weinig over ze weten. Wat een onschuldige daad lijkt te zijn voor veel 

katvangers brengt dus enorme gevolgen mee voor de rest van het leven. De volgende respondent 

geeft dit goed weer: 

Zorg01: ‘’De gevolgen staan totaal niet in verhouding met de overtreding die gedaan is. 

Zeker niet als je wel mag blowen. Dus het is gewoon absurd. (…) Er wordt aan twee 

kanten aan ze getrokken. Van de ene kant door de mensen die de plantage financieren (…) 

En van de andere kant politie, justitie en gemeente.’’ 

4.5.2 GEVOLGEN BEDRIJFSLEVEN  

Bedrijven en organisaties verhalen de financiële gevolgen op de katvanger, maar in bijna alle 

gevallen geven de respondenten aan dat dit bijna nooit mogelijk is. Van een kale kip kun je niet 

plukken wordt vaak gezegd. Omdat de meeste katvangers geen geld hebben om boetes of nota’s te 

betalen, draaien zij uiteindelijk zelf op voor de kosten. Dat betekent dat deze uiteindelijk intern 

worden afgeboekt. 

Bij netbeheerders worden de kosten van de energiediefstal uiteindelijk doorberekend in de 

energietarieven. Daar betaalt iedere consument dus aan mee. Bij een gefinancierd pand wordt 

geprobeerd een nieuwe financier te vinden, maar wanneer dat niet lukt, wordt deze geveild op een 

executieveiling. De gefinancierde waarde komt echter bijna nooit overeen met de waarde waarop 

deze vervolgens gekocht wordt. Dat betekent dat de financiële instellingen, in dit geval banken of 

hypotheekverstrekkers, overblijven met een restschuld. Deze wordt in de meeste gevallen ook 

intern afgeboekt. In een aantal gevallen wordt het pand zelfs opgekocht door een criminele 

organisatie en wordt daar weer een katvanger voor ingezet. 
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4.6 REPRESSIE EN PREVENTIE 

Veel respondenten geven aan dat het moeilijk is om het probleem van katvangers te verhelpen. 

Politie geeft aan dat het vrijwel onmogelijk wordt daar iets aan de voorkant aan te doen, zolang de 

hennepwereld nog zoveel geld genereert. Geld is voor alle katvangers op de eerste plaats het 

belangrijkste motief en zij zullen daarom ook makkelijk over te halen zijn met geld, geeft de politie 

aan. Er zal altijd een groep blijven die daarvoor gevoelig is. Zij zien daarom ook liever dat er meer 

capaciteit vrijkomt om geld af te kunnen pakken van de zogenaamde faciliteerders. Het afpakken 

van geld kan op de lange termijn ervoor zorgen dat er minder geld beschikbaar is om katvangers in 

te zetten.  

Pol03: ‘’En als we daaraan beginnen, dat we ze gewoon lekker kunnen plukken en flink 

hun vermogen kwijtraken, dan pak je de organisatie. Want als je geld weghaalt: dan 

hebben ze een probleem. En dan heb je ook geen katvangers. Want die gaat niet voor jan 

doedel zitten, daar moet wel wat tegenover staan. Maar als het geld er niet is dan doen 

ze dat niet. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, snap je.’’ 

Ondanks deze belemmering geeft een aantal respondenten toch aan dat er nog winst te behalen valt 

op de volgende terreinen. Allereerst zouden de gevolgen voor katvangers groter gemaakt moeten 

worden zodat dit een afschrikkend effect heeft op potentiële katvangers. De strafmaat is op dit 

moment zo laag dat misdaad loont en het ook geen belemmering vormt voor mensen om hieraan te 

beginnen. Daarnaast kan dit zorgen voor meer bewustzijn over de risico’s van het katvangerschap. 

De respondenten vanuit de zorgsector geven aan dat harder straffen de problemen alleen maar 

vergroten en pleiten voor maatregelen aan de voorkant. Risico’s en gevolgen moeten bijvoorbeeld 

benoemd worden bij instanties die katvangers kunnen treffen, zoals een notaris, verhuurders, 

financiers, energieleveranciers e.d. Bij woningcorporaties wordt hier al veel aandacht aan besteed 

en wordt er een ‘zero tolerance beleid’ gehanteerd als het aankomt op hennepteelt. Ook wordt 

door middel van flyers en wijkbladen awareness gecreëerd onder bewoners. Zowel katvanger zijn 

als hennepteelt moet meer aandacht krijgen, vinden ook de netbeheerders. Het moet bespreekbaar 

zijn, het liefst al op de basisschool geeft één van de respondenten aan. Er moet bovendien meer 

voorlichting komen dan nu gedaan wordt.  

Net02: ‘’Maar die katvangers moet je ervan proberen te weerhouden, en dat kan je 

volgens mij doen met heel veel meer voorlichting en bewustwording. Bewustzijn van welk 

risico neem ik. A in het kader van veiligheid en het leven van anderen, in het leven van 

mijzelf, maar ook wat betekent het dan als ik het doe en ik word gepakt? Wat betekent 

dat voor mijzelf, wat betekent dat voor mijn kinderen? Dat besef is er vaak inderdaad pas 

achteraf. Ik zei toen straks wel van ja je weet van tevoren als je eraan begint welk risico 

je neemt, dat klopt, alleen ik vraag me af of het besef groot genoeg is van het risico. Dat 

is denk ik het verschil: Je weet het wel, maar volgens mij is het besef niet groot 

genoeg.’’ 

Ten tweede kunnen katvangers geregistreerd worden in systemen zodat een volgende keer 
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voorkomen kan worden: bedrijven kunnen zo beter screenen en personen natrekken. Ook moet deze 

informatie onderling meer gedeeld kunnen worden. Bij het afsluiten van een energiecontract is 

identificatie bij de leverancier niet verplicht, dat betekent dus dat ieder willekeurig persoon een 

contract kan afsluiten. Identificatie zou bij het type katvanger dat optreedt als energiecontractant 

kunnen dienen als eerste filter. Het probleem dat zich hier en bij andere vormen van registratie en 

screening echter voordoet, is concurrentie. Als een bank of energieleverancier pas na het 

aanleveren van diverse documenten de persoon als klant aanneemt, is de kans groot dat deze 

persoon naar een partij vertrekt waar dit een stuk makkelijker gaat. Daarom moeten dit soort 

maatregelen landelijk geregeld worden en gelden voor alle betreffende instanties. Naast het 

probleem van concurrentie vormt de privacywetgeving ook een belemmering voor de invoering van 

dit soort maatregelen.  

Een andere partij die kan dienen als filter voor het type katvanger dat optreedt als 

hypotheekeigenaar, is de notaris. Hij geeft aan dat hij kan dienen als poortwachter. Het notariaat 

kan door kritische vragen te stellen zoveel mogelijk achterhalen wat de intenties zijn van de partij 

in kwestie. Toch moet men oppassen dat dit niet de vorm aanneemt van een verhoor zoals een 

opsporingsambtenaar dat zou doen.  

Not01: ‘’Je hebt als notaris een poortwachters-functie. Als notaris moet je daadwerkelijk 

aandacht besteden aan wie je aan tafel hebt en dat je dus ook gaat vragen… (…) Snappen de 

mensen die aan je tafel komen wat er aan de hand is en weten die wat ze tekenen? Dat is 

onderdeel van je vak en die normen zijn de laatste jaren, terecht, verscherpt. Kijk op een 

gegeven moment zit je met iemand te praten en dan komt iemand met een verhaal dat te mooi 

is om waar te zijn. Zo zijn er een aantal van die subjectieve en objectieve indicatoren. (…) 

Iemand wordt eigenlijk gedwongen om naar de notaris te gaan en wordt keurig aangekleed 

enzovoort en zegt verder niets en iemand anders is sneller en vlotter en doet het woord namens 

de betreffende persoon, nou daar moet je bijvoorbeeld op alert zijn.’’ 

De regels waaraan notarissen zich moeten houden en de subjectieve en objectieve indicatoren die 

kunnen duiden op onjuistheid, kunnen de notaris helpen bij het herkennen van situaties waarin 

katvangers worden ingezet. De notaris geeft aan dat het benoemen van de risico’s van het 

katvangerschap niet behoort bij het gesprek omdat je ze niet gaat helpen om katvanger te zijn. Wat 

je in zo’n geval wel kan doen, is aangifte doen of voorkomen dat een transactie plaatsvindt. Ook 

wordt er aangemoedigd met andere notarissen te sparren over dergelijke problemen. 

Bewustwording in het notariaat kan ertoe leiden dat zij minder kwetsbaar zijn om in dergelijke 

katvanger-constructies te tuimelen. Uiteindelijk kan dit ook effect hebben op het aantal katvangers 

dat wordt ingezet. De bewustwording bij het notariaat is ook benoemd door een financier als 

mogelijke preventiemaatregel.  

Bij het type katvanger dat optreedt als huurder kunnen ook de verhuurders meer alert zijn op 

wie de huurder van hun pand wordt, vinden zowel gemeenten als politie. Dit kunnen zij doen door 

een aantal simpele maatregelen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het vragen naar een ID-

bewijs, salarisstrook, werkgeversverklaring en bankafschrift. Vervolgens is het ook van belang dat 
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zij deze op echtheid controleren, bijvoorbeeld door de werkgever te bellen. Een van de 

respondenten vanuit politie geeft aan dat informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld tussen politie en 

verhuurders, cruciaal is voor betere controle. Ook verhuurders kunnen dus net als de notaris als een 

soort filter dienen om te voorkomen dat de gelegenheid zich voordoet.  

Gem02: ‘’Waar wij op in zetten is niet zozeer op het katvanger worden, maar dat je de 

mogelijkheid ontneemt om het überhaupt te zijn. Daarin zijn we heel erg gericht op wat 

verhuurders kunnen doen om een goede intake te houden. (…) Het lijkt allemaal voor de 

hand liggend, maar veel mensen doen het niet.’’ 

Vanuit de hulpverleningskant en vanuit woningcorporaties wordt ook aangedragen dat er beter 

gesignaleerd moet worden bij partijen die in contact staan met kwetsbare doelgroepen. Daarbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het UWV, de reclassering, schuldhulpverlening e.d.  

Won01: ‘’Toch moet de hulpverlening daar erg scherp op zijn, op de mensen die hier 

kwetsbaar voor zijn. Wanneer ze dus merken dat een cliënt, mocht het iemand zijn die 

begeleiding heeft, gewoon meer te besteden heeft of ander gedrag vertoont of met 

mensen omgaat waarvan je denkt hmm… Iedereen heeft een onderbuikgevoel en daar 

moeten mensen wat meer op afgaan.’’ 

Een respondent geeft echter aan dat er een taboe heerst binnen de zorg en hulpverlening om te 

praten over drugs. Dat belemmert het kunnen opvangen van signalen: 

Zorg01: ‘’Wat ik in de hulpverlening heel erg veel merk is dat er een enorme taboe heerst 

om het te hebben over drugs. En of het dan gaat over katvangers, of het hebben van een 

plantage, of het gebruik, dat maakt niet uit. Er is geen openheid daarover te spreken. Ik 

denk dat het heel belangrijk is in jeugdhulpverlening, in buurtteams, dat dat taboe eraf 

gaat en dat daar gewoon over gesproken wordt en dat op die manier ook de risico’s 

duidelijk worden omdat mensen dan weten wat ze gaan doen als ze daarvoor benaderd 

worden en wat de risico’s daarvan zijn.’’ 

Naast bovengenoemde maatregelen geven een aantal respondenten, met name netbeheerders, ook 

aan dat er aan de achterkant, naast (gepaste) straffen, ook een stuk nazorg of opvang geboden 

moet worden, zodat recidive voorkomen worden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de wil 

vanuit de katvanger wel aanwezig moet zijn.  

4.6.1 ACHTERLIGGENDE OORZAKEN  

Bij de vragen naar mogelijke (preventie) maatregelen ontstond regelmatig een discussie over het 

gedoogbeleid in Nederland. Veel respondenten geven aan dat het probleem van hennep, en 

daarmee ook van katvangers, gerelateerd is aan dit beleid. Het beleid wekt bij mensen 

onduidelijkheid over wat wel en niet mag en bovendien lijkt het beleid een soort 

normaliseringsproces te bewerkstelligen. In Nederland wordt hennep niet als ernstig beschouwd, 

vanuit zowel burgers als de politiek. Volgens de respondenten moet er een streep getrokken worden 

door het beleid. Het moet of gelegaliseerd worden of het moet hard aangepakt worden. Het 
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standpunt in de discussie over legaliseren of verbieden is verdeeld onder de respondenten. 

Legaliseren zou volgens sommigen tot minder criminaliteit kunnen leiden. Wanneer hennep legaal 

is, kan de staat bovendien door middel van belasting er geld aan verdienen. Maar aan de andere 

kant geeft met name de politie aan dat legaliseren juist georganiseerde criminaliteit genereert en 

dat legalisatie in Nederland alleen werkt wanneer het Europees gereguleerd wordt.  

Naast het gedoogbeleid speelt armoede een grote rol in het ontstaan van katvangers, geeft een 

van de woonconsulenten aan. Verkeren in armoede of het hebben van schulden maakt een persoon 

kwetsbaar om dit soort gelegenheden aan te grijpen. De respondenten geven aan dat dit moeilijk op 

te lossen is, omdat het ondenkbaar is om iedereen met een uitkering of met een laag inkomen geld 

te geven. 

Voor de katvanger die ingezet wordt voor diverse abonnementen en contracten speelt de 

begrijpelijkheid van de algemene voorwaarden en contractteksten ook mee. Deze blijken in veel 

gevallen geschreven te zijn voor mensen met een hbo denk- en werkniveau, terwijl veel katvangers 

deze niet begrijpen. Het volgende citaat geeft weer waartoe dit leidt:  

Zorg02: ‘’Daardoor worden ze wel in een afhankelijkheidspositie gezet, omdat ze het niet 

alleen kunnen. Dan gaan ze op zoek naar iemand die het voor ze kunnen doen. En die 

kunnen eventueel er misbruik van maken.’’ 

Als laatste geven financiers en netbeheerders aan dat er steeds minder persoonlijke 

betrokkenheid bestaat bij het afsluiten van contracten. Veel contracten kunnen via het 

internet worden afgesloten zonder tussenkomst van een controlerende of adviserende partij. 

Dit maakt het gebruik van katvangers door criminele organisaties gemakkelijker.  
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5. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is gekeken naar welke typen katvangers zich in de wereld van de illegale 

hennepteelt voordoen en welke maatregelen ingezet kunnen worden als het gaat om de preventie 

van dit probleem. Uit de resultaten blijkt dat er grofweg vier typen katvangers onderscheiden 

worden die verbonden zijn met de hennepteelt. Een vijfde type katvanger kan in relatie staan tot 

de hennepteelt, maar kan ook bij andere illegale activiteiten voorkomen. Het eerste type 

katvanger, dat het vaakst voorkomt, is een persoon die zijn (huur)woning of ruimte ter beschikking 

stelt voor het telen van hennep. Het tweede type katvanger treedt enkel op papier op als huurder 

of hypotheekeigenaar en is dus niet fysiek aanwezig op de plek waar hennep gekweekt wordt. Het 

derde type katvanger treedt op als contractant bij het afsluiten van een energiecontract. Daarin 

kan een persoon de intentie hebben hennep te kweken en zich anders voordoen, maar ook hier kan 

er enkel sprake zijn van het uitlenen van de identiteit. Een vierde type katvanger, die nu haast niet 

meer voorkomt, is een persoon die als growshop-eigenaar optreedt, maar dat in werkelijkheid niet 

is. Een laatste type katvanger die zowel op kan treden in de hennepteelt als bij andere criminele 

activiteiten, is de persoon die zijn bankrekening ter beschikking stelt. De bankrekening wordt 

vervolgens gebruikt om geld dat verdiend is met de hennepteelt wit te wassen of door te sluizen 

naar een andere rekening. Dit type katvanger wordt in de media ook wel bestempeld als de geldezel 

of moneymule.  

De katvangers die genoemd zijn verschillen echter wel in hun betrokkenheid bij de criminele 

organisatie. Sommige lenen hun identiteit bewust voor criminele activiteiten, terwijl anderen het 

hadden kunnen weten, maar naïef zijn geweest. De risico’s en gevolgen van het katvangerschap 

worden in alle gevallen niet in gezien dan wel anders voorgedaan. De gevolgen voor zowel de 

katvanger als diverse organisaties zijn groot. Niet alleen wordt de katvanger in veel gevallen 

aansprakelijk gesteld, ook wordt hij opgezadeld met ontnemingsmaatregelen, boetes of een andere 

financiële strop. Organisaties en bedrijven die te maken hebben met katvangers kampen in de 

meeste gevallen ook met financiële gevolgen. Als er gekeken wordt naar het motief van katvangers 

blijkt geld voor alle type katvangers de belangrijkste beweegreden, gevolgd door angst, het willen 

helpen of illegaliteit. Die laatste geldt alleen voor het eerste type katvanger, dat het vaakst 

voorkomt. 

Katvangers zijn vrijwel altijd mannen en komen het meest voor in de leeftijdscategorie van 30 

tot 50 jaar. Er is geen eenduidig beeld over het profiel van deze katvanger, maar personen uit het 

lagere segment van de samenleving, die zich veelal in een financieel moeilijke situatie bevinden, 

worden het vaakst gesignaleerd. 

Preventieve maatregelen die genoemd zijn, kunnen onderverdeeld worden in het aanpakken van 

de achterliggende oorzaken en maatregelen die direct gericht zijn op de katvanger. Allereerst kan 

het afpakken van crimineel vermogen op de lange termijn tot minder katvangers leiden. Dit wordt 

reeds gedaan, maar krijgt nog te weinig prioriteit volgens de politie. Ten tweede is er meer 

voorlichting en bewustwording nodig in de Nederlandse samenleving over zowel de gevaren en 

gevolgen van hennepteelt als het katvangerschap.  
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De katvanger zelf kan op diverse wijzen geweerd worden. Allereerst moeten organisaties die te 

maken kunnen hebben met katvangers doen aan een betere intake, screening of identificatie. Dit 

geldt voor alle typen katvangers, behalve die ingezet werd als growshop-eigenaar en dit geschiedt 

bij het notariaat, bij energieleveranciers, verhuurders, banken en hypotheekverstrekkers. Dit is 

echter alleen mogelijk wanneer dit landelijk, dan wel wettelijk wordt ingevoerd. Informatie-

uitwisseling tussen bovengenoemde instanties, maar ook tussen politie, gemeenten en dergelijke 

organisaties is daarbij nodig. Een andere maatregel die minder ingrijpend is dan de voorgaande is 

een algehele bewustwording van dit probleem bij de genoemde organisaties. Bewustwording kan 

leiden tot betere signalering en daarmee de voorkoming dat de gelegenheid zich voordoet. Aan de 

achterkant is zowel straf als nazorg nodig, het liefst op maat afhankelijk van de betrokkenheid van 

de katvanger bij de criminele organisatie. Nazorg is van belang om te voorkomen dat katvangers 

zich opnieuw laten lenen door criminele organisaties. 

Bovengenoemde maatregelen beogen het probleem van katvangers en indirect ook dat van 

illegale hennepteelt terug te dringen, maar daar zitten ook enkele nadelen aan vast. De nadelen 

liggen onder andere in privacywetgeving en concurrentieposities. Bovendien zijn veel genoemde 

maatregelen niet eenvoudig te implementeren en behoeven ze aanpassingen vanuit de regering. 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek vanuit wetenschappelijk oogpunt vrij nieuw zijn, sluiten 

bepaalde bevindingen wel aan op eerder onderzoek in de wereld van de hennepteelt. Allereerst is 

de bedrijfsmatige hennepteelt nog steeds een lucratieve illegale sector zoals het CBS (2016) 

constateerde. Dat blijkt ook uit het feit dat de politie zegt dat de aanpak zich meer moet richten 

op het afpakken van geld bij dienstverleners van criminele organisaties. Ook de milde aanpak vanuit 

de overheid en een algemene acceptatie van hennep in de samenleving werd regelmatig benoemd 

(Bovenkerk & Hogewind, 2003). Ten tweede wordt al sinds een aantal jaar gepleit voor een 

herziening van het (soft)drugsbeleid in Nederland en blijkt de huidige stand van zaken niet 

voldoende te zijn om georganiseerde hennepteelt de kop in te drukken (Spapens et al., 2015; Duijn 

et al., 2014). Ook de respondenten zijn het erover eens dat in de aanpak van het probleem er eerst 

sprake moet zijn van duidelijkheid in het huidige beleid. Deze is nu voor velen te vaag. 

Bovenkerk en Hogewind (2003) omschrijven in hun onderzoek dat de eerste stap in het 

productieproces van hennepteelt het vinden van een geschikte locatie betreft. Op dit punt wordt 

het eerste type katvanger onder andere ingezet, blijkt uit dit onderzoek. Ook in de tweede fase 

waarbij illegaal stroom wordt afgetapt, treedt het derde type katvanger op, namelijk als 

energiecontractant. Als er gekeken wordt naar het profiel van de katvanger komt net als in het 

onderzoek van Schoenmakers en collega’s (2012) naar voren dat het type katvanger dat hun huis ter 

beschikking stelt veelal kampt met verslavingsproblematiek en/of schulden. Ook deze twee 

kenmerken zijn door de respondenten regelmatig genoemd als het gaat om katvangers. Andere 

kenmerken als naïviteit en het niet in kunnen schatten van risico’s (Bovenkerk & Hogewind, 2003) 

en de afwezigheid van sociale controle (Lanier & Henry, 2010) zijn ook in dit onderzoek gevonden. 

Felson (2006) spreekt over convergence settings als plaatsen waar criminele organisaties 

mededaders vinden. Dit begrip kan ook toegepast worden als het gaat om het werven van 

katvangers, blijkt uit dit onderzoek. Het café is namelijk de meest genoemde plek waar katvangers 
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gerekruteerd worden door criminele organisaties. Malm & Bichler (2013) ontdekten dat er in veel 

gevallen sprake is van geweld en intimidatie, maar Spapens en collega’s lieten zien dat dit niet 

nodig bleek te zijn omdat katvangers zichzelf aanbieden. Dit onderscheid is ook terug te vinden in 

dit onderzoek. Er is een katvanger die er bewust voor kiest zijn identiteit uit te lenen, maar er zijn 

ook personen die daar in eerste instantie niet voor kiezen, maar vanwege hun situatie geen andere 

uitweg meer zien. In dit onderzoek is in een enkel geval sprake geweest van geweld en intimidatie. 

Als laatste wordt de genoemde verschuiving van huur- naar koopwoningen door Spapens en collega’s 

(2007) en Jansen (2012) ondersteund door dit onderzoek. Niet alleen bij woningen van 

woningcorporaties komen hennepplantages en katvangers aan het licht, ook bij woningen van 

hypotheekeigenaren is dit het geval. Het is echter niet duidelijk hoe sterk deze verschuiving is en 

ook de omvang daarvan is niet bekend. De vraag is dus in hoeverre deze verschuiving daadwerkelijk 

aanwezig is in de praktijk.  
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6. DISCUSSIE 

Dit onderzoek heeft een eerste stap gezet in het in kaart brengen van katvangers in de wereld van 

de hennepteelt. Dit onderzoek kent echter ook enkele beperkingen. De respondenten zijn ten eerste 

een selectie uit de veiligheidspartners in het veld van de aanpak van hennepteelt. Zo blijkt uit de 

resultaten dat verhuurders of verhuurmakelaars ook in aanraking komen met katvangers. Met deze 

partij is echter niet gesproken. Wel is er gesproken met tenminste twee respondenten vanuit 

dezelfde beroepsgroep om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.  

De respondenten zijn ten tweede afkomstig uit verschillende steden. Het probleem van 

georganiseerde hennep en daarmee ook van katvangers kan per regio verschillen. Bovendien 

verschilt het per organisatie in hoeverre er aandacht besteed wordt aan dit probleem. Zo kreeg een 

taakveldhouder bij de politie maar één dag per week om illegale hennepteelt aan te pakken, terwijl 

er in een andere gemeenten een speciaal team is samengesteld, die dagelijks verantwoordelijk is 

voor de aanpak van hennepteelt. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de dagelijkse praktijk 

van de respondenten en de wijze waarop zij in aanraking komen met katvangers. Bovendien bepaalt 

deze praktijk wat er gevonden wordt. Het gaat hier dus om een deel van de werkelijkheid.  

Zoals al eerder naar voren is gekomen, zijn er ten derde geen interviews afgenomen met 

katvangers zelf. Zij kunnen de vragen omtrent rekrutering en motieven natuurlijk als beste 

beantwoorden. In sommige gevallen zijn antwoorden daarom ook speculaties van respondenten 

geweest, omdat zij niet altijd zelf hebben gesproken met de betreffende katvanger. Bovendien is 

het interessant om te kijken naar de psychologie van de katvanger zelf. Bijvoorbeeld naar de vraag 

in hoeverre katvangers zichzelf bestempelen als (mede)dader of slachtoffer. Dit zegt namelijk iets 

over mentaliteit en persoonlijkheid van deze personen.  

Een laatste kanttekening die geplaatst kan worden, betreft de definitie van het begrip katvanger. 

Het was niet altijd duidelijk wat onder het woord katvanger verstaan werd vanuit de respondenten. 

Ook hadden sommige respondenten een andere of ruimere definitie van het woord dan in dit 

onderzoek gehanteerd werd. Veel organisaties en bedrijven hanteren daarnaast het begrip 

‘katvanger’ niet omdat het in veel gevallen hun klant of cliënt betreft. Dit belemmert datgene wat 

gevonden wordt. De term die gehanteerd wordt, bepaalt namelijk het referentiekader van de 

respondenten.  

Andere vragen die onbeantwoord blijven, is in hoeverre het geschetste profiel ook geldt voor de 

subgroep, bestaande uit bijvoorbeeld rijken en bejaarden, die ook genoemd zijn door de 

respondenten. Het geschetste profiel is sterk afhankelijk van welke katvanger aan het licht is 

gekomen. Het kan zijn dat deze subgroep veel groter is, maar dat deze mensen minder snel onder de 

aandacht van de autoriteiten komen. Als laatst is ook niet duidelijk hoe het proces van rekruteren 

precies verloopt. De vraag die daarbij gesteld kan worden is in hoeverre het café bijvoorbeeld een 

aanknopingspunt kan zijn als het gaat om de preventie van katvangers.  

Ondanks deze beperkingen heeft dit onderzoek een eerste stap gezet in het in kaart brengen van 

katvangers. De gevonden conclusies kunnen bovendien aanknopingspunt vormen voor zowel 

opsporing als preventie van katvangers. Op basis van de bevindingen in dit onderzoek wordt 

aanbevolen om vanuit diverse instanties in het veld van de aanpak van hennepteelt meer in te 
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zetten op de bewustwording van het gebruik van katvangers. Voorlichting over het probleem als 

mede risico’s die daarmee gemoeid zijn, moeten onder de aandacht gebracht worden. Omdat de 

invoering van registratiesystemen en beleidsveranderingen zowel veel tijd als geld kosten, wordt 

daarom ervoor gekozen allereerst te investeren in kennis en voorlichting. Het onderwerp moet meer 

onder de aandacht gebracht worden. Het zal het probleem van katvangers niet onmiddellijk 

verhelpen, maar het inzicht dat daarmee gecreëerd wordt, kan bij de betreffende instanties voor 

betere signalering van het probleem zorgen. Het geschetste profiel kan daarbij uitkomst bieden. 

Daarnaast wordt een persoonsgerichte aanpak aanbevolen als het om katvangers gaat. Nazorg is 

nodig ter voorkoming van recidive. Omdat katvangers verschillen in hun achterliggende problematiek 

en betrokkenheid bij criminele organisaties, lijkt maatwerk noodzakelijk. Het profiel laat zien dat 

de grootste groep katvangers in principe in contact staat met overheidsinstellingen. Zij zijn op deze 

manier dus te bereiken. 

Vervolgonderzoek is nodig naar de omvang van het fenomeen katvangers. Doordat de omvang niet 

bekend is, wordt het niet duidelijk of men iets kan met de katvanger als het gaat om de aanpak van 

hennepteelt. De omvang bepaalt onder andere de prioriteit die het krijgt. In dit onderzoek zijn geen 

cijfers gegenereerd over het aantal katvangers dat zich voordoet. De omvang van het probleem is 

dus niet statistisch geduid. Dit zou wellicht mogelijk zijn door het doen van dossieronderzoek van 

proces-verbalen of andere documenten waarin deze personen naar voren komen bij bijvoorbeeld de 

politie, makelaars, banken of woningcorporaties. Als hieruit blijkt dat de omvang van het fenomeen 

katvangers groot is, dan is het ook zinvol om in de aanpak van hennepteelt daar wat mee te doen. 

Het opwerpen van barrières ten aanzien van de katvanger is dan een mogelijke aanpak.  
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BIJLAGE 1. BARRIÈREMODEL HENNEPTEELT HET CCV 
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BIJLAGE 2. RESPONDENTEN 

Respondenten Sector Organisatie/Bedrijf Functie Code 

Respondent 1 Financiële sector Rabobank Adviseur 

operationele zaken 

Fin01 

Respondent 2 Politie Landelijke Eenheid Drugsexpert en 

eenheids 

coördinator 

hennep 

Pol01 

Respondent 3 Gemeente Gemeente Tilburg Coördinator 

bestuurlijke 

aanpak 

hennepteelt en 

coffeeshops 

Gem01 

Respondent 4 Woningcorporatie WonenBreBurg 

Tilburg 

Woonconsulent, 

belast met aanpak 

hennep en overlast 

Won01 

Respondent 5 Financiële sector Hypotheekverstrekker 

Adaxio 

Fraude coördinator Fin02 

Respondent 6 Woningcorporatie ZOwonen Sittard Woonconsulent Won02 

Respondent 7 Woningcorporatie ZOwonen Sittard Woonconsulent Won03 

Respondent 8 Zorg Stichting Goud Coördinator Zorg01 

Respondent 9 Politie Politie midden-west 

Brabant 

Coördinator 

hennepteam 

Pol02 

Respondent 10 Netbeheerder Liander Energie fraude 

expert 

Net01 

Respondent 11 Netbeheerder Enexis Landelijk 

ketenmanager 

fraudebestrijding  

Net02 

Respondent 12 Netbeheerder Enexis Regionaal 

ketenmanager 

beheersing 

netverlies 

Net03 

Respondent 13 Politie Noord-Holland Teamleider 

hennepteam 

Pol03 

Respondent 14 Politie Politie Maastricht Taakveldhouder 

hennepplantages 

Pol04 

Respondent 15 Zorg De Regenbooggroep Coördinator Zorg02 

Respondent 16 Zorg De Regenbooggroep Coördinator Zorg03 

Respondent 17 Notariaat Pijls Rijcken Notaris vastgoed Not1 
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en 

ondernemingsrecht 

Respondent 18 Gemeente Gemeente Schiedam Juridisch 

beleidsadviseur 

toezicht & 

handhaving 

Gem02 
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BIJLAGE 3. SEMIGESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST 

Algemeen 

 Introductie/voorstellen 

 Functie 

 Werkzaamheden 

Hennepteelt (indien van toepassing) 

 Op welke wijze komt de organisatie in aanraking met hennepteelt? 

 Wat komt u zoal tegen in de praktijk als het gaat om hennepteelt? 

De katvanger 

 Op welke wijze bent u of is de organisatie in aanraking gekomen met de katvanger? 

 Wat verstaat u onder de term katvanger?  

 Ervaringen in de praktijk: wat zien jullie? 

 Hoe vaak komt u ze tegen? 

 Op welke wijze?  

 Hoe komen katvangers aan het licht? 

 Wat voor personen zijn dit als we kijken naar persoons- en demografische kenmerken? 

 Wie of welk soort personen lopen risico te fungeren als katvanger? 

 Hoe worden personen katvangers? (werving) 

 Waar ‘vinden’ criminelen hun katvanger? 

 Is er bij het rekruteren van katvangers sprake van geweld/dwang/intimidatie? 

 Welke motieven kunnen katvangers hebben? 

 Welke rol spelen ze in criminele organisaties? (onwetend v.s. bewust) 

 Wat is de aard van de relatie tussen dader en katvanger? 

 Waarop verschilt de katvanger in de hennepteelt met katvangers in het algemeen? 

Aanpak en preventie 

 Bestaat er een protocol of meldingsplicht ten aanzien van katvangers? 

 Wat is de interne werkwijze als het aankomt op katvangers? /Wat doen jullie als organisatie 

voor katvangers? 

 Op welke manier belemmert de katvanger de interne bedrijfsvoering? 

 Welke problemen geven katvangers voor de opsporing van daders van hennepteelt? 

 Consequenties: Welke schade brengt de katvanger aan? 

 Welke barrières kunnen er volgens u opgeworpen worden om het gebruik van katvangers 

tegen te gaan dan wel te voorkomen dat mensen fungeren als katvanger? 

 Wat zijn daar de voor- en nadelen van? 

 Welke rol kan u of de organisatie betekenen in de aanpak van dit probleem? 

 Hoe kunnen we de doelgroep katvangers bereiken? 
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 Hoe kunnen we katvangers wijzen op de risico’s en gevolgen?  

 


