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Standpunt van het hof  

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie 

Hoewel de Nederlandse overheid vanuit het oogpunt van het algemeen belang een gedoogbeleid voert, 

waardoor de verkoop van hennep in coffeeshops onder bepaalde voorwaarden wordt gedoogd, is de 

teelt en verkoop van hennep aan die coffeeshops nog steeds verboden. In het beleid is de teelt en de 

aanvoer van de hennep naar de coffeeshop niet geregeld. Dit is de kern van de zogenaamde 

achterdeurproblematiek, van welke problematiek verdachte zich ook bewust was. Het moge zo zijn dat 

het gedoogbeleid in combinatie met het achterdeurbeleid als onredelijk en hypocriet wordt ervaren, 

feit is dat er op dit moment noch maatschappelijk noch politiek consensus bestaat over de wijze 

waarop de achterdeurproblematiek moet worden opgelost. Daarnaast constateert de rechtbank dat de 

officier van justitie niet uniek is met zijn beslissing om te vervolgen en die vervolging voort te zetten. 

Die (verdere) vervolging is voorts in lijn met voormelde Aanwijzing Opiumwet van het College van 

Procureurs-Generaal. 

Ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid 

Het hof stelt voorop dat het aan de wetgever is om te bepalen welke gedragingen (nog) wel en welke 

niet (meer) strafbaar gesteld moeten worden. Ook is het primair aan de wetgever om te bepalen in 

welke gevallen, ondanks dat naar de letter een strafbepaling is overtreden, toch geen sprake van 

strafbaarheid zal zijn. Daartoe zijn in het wetboek van strafrecht de strafuitsluitingsgronden 

opgenomen. 

Niettemin hebben zich buiten dit wettelijke systeem om, in de rechtspraak een aantal 

strafuitsluitingsgronden ontwikkeld en één daarvan is het ontbreken van de materiële 

wederrechtelijkheid waarop in de onderhavige zaak een beroep wordt gedaan. 

Van het ontbreken van de materiële wederrechtelijk zou kunnen worden gesproken – kort gezegd – als 

er zich een situatie voordoet, waarvan kan worden gezegd dat de maatschappelijke ontwikkelingen 

over de strafwaardigheid van een strafbaar gesteld feit zodanig zijn veranderd dat het niet meer als een 

strafbaar feit wordt beleefd en dien ten gevolge strafoplegging door de samenleving in brede zin als 

onrechtvaardig wordt ervaren. 

Toegespitst op deze zaak, kan worden vastgesteld dat in de Opiumwet het verkopen en telen van 

hennep strafbaar is gesteld en dat daar in de Opiumwet geen uitzonderingen op zijn gemaakt 

behoudens de hier niet aan de orde zijnde uitzonderingen in de artikelen 4 en 6 van de Opiumwet. 

Wel heeft zich in de handhaving van dat absolute verbod een verschil in beleid ontwikkeld tussen 

enerzijds de verkoop van hennepproducten en anderzijds het telen van hennep. 

In de kern zit dat verschil in het feit dat de wetgever de verkoop van hennepproducten onder strikte 

voorwaarden gedoogt in die verkoopgelegenheden die daartoe een zogenoemde gedoogvergunning 

hebben verkregen terwijl het de teelt van hennepproducten onverkort onder het absolute verbod laat 

vallen. 

Dit verschil in benadering van de verkoop enerzijds en het telen van hennep anderzijds staat tot op 

zekere hoogte op gespannen voet met elkaar en is daarom dan ook al gedurende vele jaren een bron 

van discussie. Het hof acht die discussie bekend, (zodat het afziet die discussie hier weer te geven). 



De vraag die thans naar voren wordt gebracht is dat de verdachte zich op het standpunt stelt dat deze 

brede maatschappelijke discussie thans zo ver is gevorderd dat het telen van hennep niet langer 

strafbaar geacht moet worden. 

Het is hier van belang vast te stellen dat verdachte zich niet op het standpunt heeft gesteld dat elke 

vorm van hennepteelt toegestaan zou moeten worden, doch slechts als aan een aantal voorwaarden is 

voldaan, waarbij derhalve wordt aangesloten bij een gedoogregeling gelijkend op die geldt voor de 

verkoop van hennepproducten. 

Zoals eerder aangegeven heeft verdachte zich bij haar teelt gehouden aan een aantal voorwaarden, en 

tevens kan hier worden vastgesteld dat zij zich daarmee in belangrijke mate onderscheidt van de 

hennepteelt zoals die gewoonlijk aan het oordeel van de rechter wordt voorgelegd. 

De vraag is echter of dat voldoende is om het beroep op het ontbreken van de materiële 

wederrechtelijkheid te kunnen doen. 

Het hof is van oordeel dat zulks niet het geval is. 

Zoals eerder aangeven gaat het bij het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid om een 

strafuitsluitingsgrond die buiten de reikwijdte van de wet om is ontwikkeld. Dat brengt grote 

terughoudendheid met zich mee bij de toepassing van deze strafuitsluitingsgrond. Met andere 

woorden, slechts in zeer bijzondere gevallen heeft een zodanig beroep kans van slagen. 

Toegespitst op deze zaak zou, wil een zodanig beroep enige kans van slagen hebben, in de eerste 

plaats onomstotelijk vast moeten komen te staan dat de voorwaarden, waaronder de hennepteelt 

gedoogd zou kunnen worden, het resultaat zijn van een breed gevoerd en uitgekristalliseerd 

maatschappelijk debat, anders gezegd, er moet vast staan dat er een hoge mate van maatschappelijke 

consensus is over de voorwaarden waaronder de hennepteelt gedoogd zou kunnen worden. 

Verdachte is er niet in geslaagd het hof er van te overtuigen dat de voorwaarden waar zij zich aan heeft 

gehouden het resultaat zijn geweest van een zodanig debat en ook overigens is het hof daarvan niet 

gebleken, zodat het verweer van verdachte hierom wordt verworpen. 

Oplegging van straf en/of maatregel 

Anders dan de rechtbank (en door de verdediging bepleit) is het hof van oordeel dat in deze zaak niet 

volstaan kan worden met een schuldigverklaring zonder oplegging van een straf of maatregel. Gezien 

de ernst van de feiten zou daarvoor (mogelijk) slechts ruimte zijn geweest indien verdachte in 

volledige transparantie en in openheid een zogeheten proefproces zou hebben uitgelokt en vervolgens 

het resultaat van dat proces zou hebben afgewacht. Daarvan is hier geen sprake. Verdachte wist dat zij 

met haar hennepkwekerijen telkens in strijd met de wet handelde en dat daarvoor, anders dan voor 

coffeeshops, geen gedoogbeleid bestond. Nadat de kwekerij in 2010 was ontmanteld heeft verdachte 

de justitiële reactie niet afgewacht of uitgelokt en is zij zonder enige vorm van overleg met justitiële of 

bestuurlijke autoriteiten (kortom: ‘op eigen houtje’) opnieuw een kwekerij begonnen. Dit heeft zich 

een aantal malen zo herhaald. Het hof zal daarom een straf opleggen.  

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het 

bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van 

verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. 

In de regel is het zo dat hennepteelt zich in de regel volledig ongereguleerd en ongecontroleerd plaats 

vindt. Die ongecontroleerde en ongereguleerde teelt brengt mee dat het gebruik van de uit die teelt 

afkomstige hennepproducten voor de gebruiker daarvan een gezondheidsrisico mee brengen en een 



gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Bovendien gaat deze vorm van hennepteelt veelal 

gepaard met ernstige vormen van criminaliteit. 

Bovenstaande bepaalt in die gevallen ook in hoge mate de strafmaat. 

Verdachte heeft door haar wijze van telen getracht zich aan die consequenties te onttrekken en het hof 

is van oordeel dat zulks in de strafoplegging in het voordeel van verdachte dient te worden 

meegenomen. 

Het hof zal evenwel volstaan met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur. 

Daarmee wil het hof in de eerste plaats aangeven dat het verdachte wordt verweten dat zij nadat de 

eerste hennepkwekerij was opgerold niet het oordeel van de rechter heeft afgewacht, maar 

eigenmachtig is doorgegaan. Daarnaast wil het hof enerzijds begrip tot uitdrukking brengen voor de 

pogingen van verdachte om het – kortgezegd - zo goed mogelijk te doen en anderzijds een stok achter 

diens deur plaatsen teneinde te voorkomen dat verdachte op precies dezelfde voet eigenmachtig verder 

zal gaan.  

Op grond van al het vorenstaande, in samenhang beschouwd, en mede in aanmerking nemende het 

lange tijdsverloop sedert het plegen van de feiten, is het hof van oordeel, dat in dit geval een passende 

bestraffing gevonden kan worden in het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de 

duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren. 

 


