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Opgave 4 Aanpak illegale Brabantse hennepteelt
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje.
Inleiding
In Noord-Brabant worden hennepkwekers tegenwoordig veelal buiten de
rechter om bestraft. Het zogenaamde ‘kaalplukken’ van deze criminelen
zou een stuk effectiever zijn en dient mede om de rechterlijke macht te
ontlasten.
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Gebruik de regels 1 tot en met 29 van tekst 6.
Hennepteelt leidt tot veel schade bij de overheid en de samenleving.
Geef twee voorbeelden van materiële schade die de hennepindustrie
toebrengt aan de overheid en/of samenleving.
Illustreer elk voorbeeld met een ander citaat met regelnummers uit het
tekstfragment.
Gebruik de regels 30 tot en met 46 van tekst 6.
Het zogenaamde integraal veiligheidsbeleid heeft een aantal kenmerken,
zoals de nadruk op het voorkomen van onveiligheid.
Welk ander kenmerk van het integraal veiligheidsbeleid is te herkennen in
het tekstfragment? Illustreer je antwoord met een citaat met
regelnummers.
Gebruik de regels 30 tot en met 46 van tekst 6.
Leg uit dat bij de manier van opsporen die De Groot beschrijft in het
tekstfragment, het dilemma van de rechtsstaat een rol speelt. Geef eerst
aan wat het dilemma van de rechtsstaat inhoudt.
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Gebruik de regels 47 tot en met 73 van tekst 6.
Met de afdoeningstransactie zoals beschreven in het tekstfragment
worden verschillende doelen van straf bereikt.
− Welke twee doelen van straf worden met de afdoeningstransactie
bereikt?
− Leg uit hoe elk doel wordt bereikt. Betrek in je uitleg een passend
citaat met regelnummers uit het tekstfragment.
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Gebruik de regels 47 tot en met 73 van tekst 6.
Er bestaan verschillende theorieën ter verklaring van crimineel gedrag.
Leg uit welke theorie De Groot en Nanhkoesingh kunnen aanhalen om de
effectiviteit van hun aanpak te ondersteunen. Betrek in je uitleg een
gegeven uit het tekstfragment.
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Er bestaan verschillende kwantitatieve methoden om criminaliteit te meten
zoals slachtofferenquêtes, self-report-onderzoeken en
rechtbankstatistieken.
Leg van elke methode uit of deze meer of minder geschikt is om vast te
stellen of de hennepteelt door de nieuwe aanpak van politie en justitie
zoals beschreven in tekst 6 daadwerkelijk is afgenomen.
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Opgave 4 Aanpak illegale Brabantse hennepteelt
tekst 6
Pak criminelen hun geld en vermogen af, dan straf je ze het hardst
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Omdat in Noord-Brabant het
strafrecht overbelast raakte door het
aantal hennepzaken, probeert men er
iets nieuws: buiten de rechter om de
drugscriminelen kaalplukken.
Rienk de Groot, Hoofd Recherche
van de politie Zeeland-West-Brabant:
“Alleen al de Tilburgse
hennepindustrie is met 2.500
verdachten, 60 criminele bendes en
een illegale jaaromzet van zo’n 800
miljoen euro – dat is meer dan de
gemeentebegroting – een ernstige
bedreiging voor de samenleving.”
De Groot: “Henneptelen lijkt
makkelijk geld verdienen. Maar het is
een keiharde wereld. Als een
crimineel hoort dat een rustig
gezinnetje in een buitenwijk van
Breda een kwekerij heeft van
driehonderd planten, trommelt hij een
paar vrienden op en komen ze bij je
langs. Dan gaat het er niet zachtzinnig aan toe. Aan dat gevaar van
roof door criminelen stel je je hele
gezin bloot. Plus het risico dat je
groeilampen in de hens vliegen. Wij
hebben drie tot vijf branden per
week, vaak midden in een woonwijk.”
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Effectiever opsporen en afstraffen
De Groot: “We willen effectiever opsporen en afstraffen. Daarom
betrekken we nu iedereen bij de
opsporing: het overheidsbestuur, de
belastingdienst, het bedrijfsleven. Zo
interveniëren we zo veel mogelijk in
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criminele samenwerkingsverbanden.
Rijdt iemand in een dure auto maar
heeft hij volgens de fiscus geen
werk? Wij houden je aan – leg het
maar uit. Horen we van een
energieleverancier dat je een
buitenproportioneel hoog
energieverbruik hebt? Wij bellen aan:
hallo, we komen controleren of u niet
toevallig hennep verbouwt.”
Officier van justitie Nanhkoesingh:
“We hadden zoveel hennepzaken dat
het bijna niet meer te doen was.
Toen heb ik bij mijn leiding
voorgesteld: laten we
hennepverdachten zo veel mogelijk
vermogen afpakken door ze buiten
het strafrecht om een
afdoeningstransactie aan te bieden.
Als officier leg je zo’n verdachte de
keuze voor: je doet afstand van je
auto, je krijgt een werkstraf en je
tekent een overeenkomst voor de
schade van je energieleverancier,
dan hoef je niet naar de rechter.”
De Groot: “De verkoop van één kilo
droge hennep levert al 3.250 euro
op, en in het grensgebied een
slordige 5.000. Afpakken doet bij
criminelen echt zeer, want alles
draait om geld. Afgepakt vermogen
vinden ze erger dan gevangenisstraf,
want gevangenisstraf is in het milieu
een statussymbool. En de staatskas
is ook beperkt. Je kunt je middelen
maar één keer uitgeven, dus je moet
efficiënt zijn.”

naar: de Volkskrant, 26 april 2016
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