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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4 Toestaan van wietteelt? 

21 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden, twee van de volgende: 
− kenmerk 1: 
Het probleem staat op de politieke agenda. / Gezaghebbende instanties of 
politici of veel burgers vinden de situatie ongewenst en vinden dat de 
(rijks)overheid het probleem moet aanpakken.  
Gegeven, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− Burgemeester en wethouders van 35 gemeenten hebben een manifest 

opgesteld dat oproept om wietteelt te reguleren (tekst 6). 
− De vaste Kamer commissie Veiligheid en Justitie heeft Minister 

Opstelten verzocht om te reageren op het manifest ‘Joint Regulation’. 
(regels 1-6 van tekst 7). 

− Minister Opstelten is het volledig eens met de gemeenten "dat 
georganiseerde hennepteelt een ernstig probleem is waar men 
aandacht voor vraagt" (regels 7-11 van tekst 7) . 

− Minister Opstelten had twee maanden eerder al een brief aan de 
Kamer gestuurd over hetzelfde onderwerp (regels 11-16 van tekst 7). 

− kenmerk 2: 
Er is overheidsbeleid nodig om het probleem op te lossen. 
Gegeven, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− De gemeenten die het manifest hebben gepresenteerd willen 

overheidsbeleid waarin de wietteelt wordt gereguleerd (tekst 6). 
− Zowel de minister als de gemeenten benadrukken dat er 

overheidsbeleid nodig is om het probleem van de hennepteelt aan te 
pakken. De minister zoekt de oplossing in “een krachtige aanpak van 
criminaliteit en overlast en niet in regulering” (regels 15-16 van tekst 
7). 

− kenmerk 3: 
Het verschaffen van veiligheid / het handhaven van de openbare orde / 
bewaken van de rechtsorde behoort tot de basisfuncties van de staat. 
Gegevens, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− Burgemeesters en wethouders maken zich zorgen om 

‘veiligheidsproblemen in woonwijken’ en ‘de georganiseerde 
criminaliteit’ door de illegale hennepteelt (regels 17-21 van tekst 7); 

− De minister zoekt de oplossing in “een krachtige aanpak van 
criminaliteit en overlast en niet in regulering” (regels 15-16 van tekst 
7); 

− De minister wil graag in gesprek met de gemeenten om de problemen 
aan te pakken en de veiligheid van de bewoners te waarborgen (regels 
26-27 van tekst 7). 
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− kenmerk 4: 
Over de oplossing van dit probleem - wel of niet reguleren van wietteelt - 
bestaan verschillen van mening tussen politieke partijen / tussen politieke 
actoren. 
Gegeven, bijvoorbeeld:  
De minister en de burgemeesters verschillen van mening over het 
probleem van de ‘georganiseerde hennepteelt’: burgemeesters pleiten voor 
regulering van wietteelt maar de minister van Veiligheid en Justitie voelt 
daar niets voor (tekst 6 en 7). 

• per juist kenmerk van een politiek probleem 1 
• met bijpassend gegeven 1 

22 maximumscore 2 
• De gemeente (is de bestuurslaag op lokaal niveau.)

voorbeeld:  
“Burgemeesters en wethouders van 35 gemeenten ondertekenden 
gisteren … manifest, het zogeheten ‘Joint Regulation’ (regels 1-5 van 
tekst 6) 1 

• De Rijksoverheid (is de bestuurslaag op landelijk niveau.)
voorbeeld: 
“Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten voelt er helemaal niks 
voor. " (regels 8-11 van tekst 6). 1 

Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen indien elke bestuurslaag met een voorbeeld 
juist is. 
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23 maximumscore 4 
• barrière 1: (h)erkend krijgen van problemen, wensen of behoeften als

politieke problemen 1 
• uitleg, bijvoorbeeld een van de volgende: 1 
− Burgemeesters en wethouders van 35 gemeenten komen met de wens 

naar de minister en parlement via een manifest en wiettop om het 
drugsbeleid te veranderen / wietteelt te reguleren (tekst 6). 

− De Tweede Kamer erkent de wens van de 35 gemeenten en de 
problemen die zij noemen als gevolg van illegale hennepkwekerijen als 
politieke problemen, want de Tweede Kamer heeft de minister verzocht 
te reageren op de wiettop en het manifest ‘Joint Regulation’ (tekst 7). 

• barrière 2: De afweging van wensen of behoeften / toekennen van een
hoge prioriteit aan een politiek probleem 1 

• voorbeeld van een uitleg:
De minister komt tot een andere afweging dan de 35 gemeenten (tekst
7). / De minister geeft hoge prioriteit aan het bestrijden van de
georganiseerde hennepteelt en de overlast die daarmee gepaard gaat
(zie de regels 8-10, regels 15-16 van tekst 7) 1 

24 maximumscore 2 
• invoer/input of feedback 1 
• Het Kamerlid van D66 brengt de eis/wens voor regulering van wietteelt

opnieuw naar voren nu er ruimte is voor verandering van het
drugsbeleid door het aftreden van de minister. / Het twitterbericht van
het Kamerlid is een start voor een nieuwe beleidscyclus. / Het
twitterbericht van het Kamerlid is te beschouwen als feedback op het
bestaande drugsbeleid dat geen experimenten met regulering van
wietteelt toestaat 1 
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25 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Doel van burgerlijke ongehoorzaamheid is een wet ter discussie te

stellen en te veranderen. 
Het echtpaar voldoet daaraan. Het echtpaar meent dat het 
gedoogbeleid niet klopt en door bewust de wet te overtreden / zich te 
laten arresteren en te vervolgen als verdachten, willen ze de 
gedoogwet ter discussie stellen en veranderen 1 
of 

• Het echtpaar voldoet hier niet aan.
De wet is democratisch tot stand gekomen en iedere burger dient zich 
te houden aan de wet. Het echtpaar kan op een andere, meer 
democratische wijze, actie voeren tegen de wet die hennepteelt 
verbiedt 1 

Voorwaarden van burgerlijke ongehoorzaamheid.  
Bijvoorbeeld drie van de volgende:  
− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 

bewust een wet overtreedt op grond van het eigen geweten of 
overtuiging.  
Het echtpaar voldoet daaraan. In de tekst staat dat het echtpaar al 
jaren uit principe hennep teelt, dus het handelt bewust op grond van 
hun geweten of overtuiging. 
of 
Het echtpaar voldoet hier niet aan. Hoewel het echtpaar bewust is van 
het feit dat het de wet overtreedt, is het bewust overtreden van de wet 
die hennepteelt verbiedt, geen morele kwestie. Er hier is geen sprake 
van een existentieel belangrijk vraagstuk 

− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
openlijk de wet overtreedt.  
Het echtpaar voldoet daaraan. Dit blijkt uit het feit dat het echtpaar al 
meerdere keren is veroordeeld. / Het echtpaar teelt uit principe hennep 
en weet dat het daarvoor veroordeeld kan worden wat al meerdere 
keren is gebeurd. 

− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
die een wet overtreedt geen geweld gebruikt.  
Het echtpaar voldoet daaraan. Uit de tekst of uit de rechtszaak blijkt 
niet dat het echtpaar geweld heeft gebruikt. 
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− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
niet het verwerven van eigen voordeel als doel heeft. (Als het doel 
wel het behalen is van economisch voordeel, dan is er geen sprake 
van burgerlijke ongehoorzaamheid.) 
Het echtpaar voldoet daaraan. Het doel van het echtpaar is de wet die 
hennepteelt verbiedt te veranderen. Het echtpaar betaalt wel de hoge 
stroomrekeningen en de belastingen. (Dit in tegenstelling tot veel 
mensen of organisaties die ook illegaal hennep telen.) 
of 
Het echtpaar voldoet hier niet aan. 
Het telen van wietteelt heeft voor het echtpaar toch ook economisch 
voordeel. 

per juiste toepassing van een voorwaarde van burgerlijke 
ongehoorzaamheid 1 

26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De rechter legt geen straf op aan de verdachten, terwijl zij wel schuldig zijn 
volgens de wet / wettelijke voorwaarden, de rechterlijke macht botst hier 
met de wetgevende macht, want de rechter past niet (geheel) een wet toe 
die door het parlement is goedgekeurd. 

27 maximumscore 3 
• De term strafbaarheid verwijst naar het geldende recht: strafbaar is

alles wat volgens de wet verboden is 1 
• De term strafwaardigheid verwijst naar de opvattingen van groepen in

de samenleving die vinden dat bepaalde vormen van strafbaar gedrag 
niet strafbaar moeten zijn / naar de opvattingen van brede lagen van 
de bevolking over wat strafbaar zou moeten zijn 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het telen van hennep is bij wet strafbaar gesteld gedrag

(strafbaarheid). Het echtpaar dat hennep teelt, lijkt het telen van 
hennep niet strafwaardig te vinden. Het echtpaar wil dat het telen van 
hennep niet meer strafbaar wordt. Dus strafbaarheid (wietteelt is 
strafbaar) en strafwaardigheid (wietteelt zou niet bestraft moeten 
worden) vallen niet samen  1 
of 

• Strafbaarheid: wietteelt is bij wet verboden, maar de rechtbank neemt
niet de eis van het OM over om het echtpaar te bestraffen. 
Strafwaardigheid: de rechtbank lijkt hennepteelt niet strafwaardig te 
vinden; de rechtbank legt bewust geen straf op (regels 20-24) 1 
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