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Bronnen bij Integraal Appel,  

Nepwetenschap van Tilburg University 
 

 

De volgende rapporten, onderzoeken, gegevens, media 
publicaties, sociale mediaberichten, informatie uit 

nieuwsbrieven en websites zijn onder andere gebruikt. 

 
 

 

Integraal Appel Een confronterend straatbeeld van criminele 

ondermijning van de samenleving. Oktober 2013 

 

 
 

- Wederrechtelijk verkregen voordeelhennepkwekerij bij binnenteelt 

onder kunstlicht, BOOM 2005 inclusief onderzoeksrapport Wageningen 
University 

 

- ‘De cannabismarkt in Nederland Raming van aanvoer, productie, 
consumptie en uitvoer’ 2006 

 

- CBA georganiseerde hennepteelt 2009 
 

- CBA georganiseerde hennepteelt 2012 

 
- OM jaarbericht 2012 

 

- Opgerolde hennepkwekerijen, excel bestand van de politie (2011-
2013) 

 

- 20140700 Jaarverslag RIEC LIEC 2013  
 

- 20141118 Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit, Tops en 

van der Torre  
 

https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Integraal_Appel_Een_confronterend_straatbeeld_van_criminele_ondermijning_van_de_samenleving.pdf
https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Integraal_Appel_Een_confronterend_straatbeeld_van_criminele_ondermijning_van_de_samenleving.pdf
https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/afpakken/map/hennep/wederrechtelijk-verkregen-voordeel-hennepkwekerij/wederrechtelijk_verkregen_voordeel_hennepkwekerij.pdf
https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/afpakken/map/hennep/wederrechtelijk-verkregen-voordeel-hennepkwekerij/wederrechtelijk_verkregen_voordeel_hennepkwekerij.pdf
https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/afpakken/map/hennep/wederrechtelijk-verkregen-voordeel-hennepkwekerij/wederrechtelijk_verkregen_voordeel_hennepkwekerij.pdf
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/89207.PDF
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/89207.PDF
https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/cba-georganiseerde-hennepteelt-2009.pdf
https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/cba-georganiseerde-hennepteelt-2012.pdf
https://www.om.nl/documenten/jaarverslagen/om/map/2012-t-m-2018/2012
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/opgerolde-hennepkwekerijen-2011-2013.html
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/opgerolde-hennepkwekerijen-2011-2013.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-374711.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Burgerparticipatie_en_veiligheid/Documenten/Wijkenaanpak_en_ondermijnende_criminaliteit/wijkenaanpak-en-ondermijnende-criminaliteit1-1.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Burgerparticipatie_en_veiligheid/Documenten/Wijkenaanpak_en_ondermijnende_criminaliteit/wijkenaanpak-en-ondermijnende-criminaliteit1-1.pdf
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- 20150330 ‘Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. 
Ondermijning Ondermijnen,’ Ben van der Hoeven Accountmanager 

RIEC 

 
- 20150609 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het 

college van gemeente Eindhoven 

 
- 20150816 Integraal afpakken crimineel vermogen door 

overheidsinstellingen, Andersson Elffers Felix 

 
- 20151119 ‘het failliet van het gedogen’, VNG  

 

- Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt 
onder kunstlicht, BOOM 1 juni 2016 

 

- 20161214 NSoB Ondermijning ondermijnd. (noemt VNG als bron IA)  
 

- 20190114 rapport criminele samenwerkingsverbanden 

 
- Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant over Ton K. 

  

- Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant over Alain S. 
 

- Persinformatie platform energiediefstal 2009 

 
- Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten 

van netverliezen, Kema 2011 

 
- Energiediefstal bij 5.294 hennepkwekerijen in 2013 

 
- Factsheet 2013 platform energiediefstal 

 

 

 

 

 
 

 

https://docplayer.nl/17664558-Het-integraal-appel-van-speculeren-naar-inzicht-ondermijning-ondermijnen.html
https://docplayer.nl/17664558-Het-integraal-appel-van-speculeren-naar-inzicht-ondermijning-ondermijnen.html
https://docplayer.nl/17664558-Het-integraal-appel-van-speculeren-naar-inzicht-ondermijning-ondermijnen.html
https://docplayer.nl/11848193-Kerntaak-gekoppeld-aan-het-werkprogramma-van-het-college.html
https://docplayer.nl/11848193-Kerntaak-gekoppeld-aan-het-werkprogramma-van-het-college.html
https://docplayer.nl/3838143-Integraal-afpakken-crimineel-vermogen-door-overheidsinstellingen-rapport.html
https://docplayer.nl/3838143-Integraal-afpakken-crimineel-vermogen-door-overheidsinstellingen-rapport.html
https://vng.nl/files/vng/rapport_werkgroep_cannabisbeleid_20151119.pdf
https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/afpakken/map/hennep/wederrechtelijk-verkregen-voordeel-hennepkwekerij/update_standaardwvv_hennepkwekerijen_01062016_definitief.pdf
https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/afpakken/map/hennep/wederrechtelijk-verkregen-voordeel-hennepkwekerij/update_standaardwvv_hennepkwekerijen_01062016_definitief.pdf
https://docplayer.nl/36052537-Ondermijning-ondermijnd.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D00832&did=2019D00832
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:1589
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:1575
https://2019.rejo.zenger.nl/files/20100600-persinformatie-platform-energiediefstal.pdf
https://docplayer.nl/8366953-Onderzoek-naar-de-methodologie-voor-de-verdeling-van-de-kosten-van-netverliezen.html
https://docplayer.nl/8366953-Onderzoek-naar-de-methodologie-voor-de-verdeling-van-de-kosten-van-netverliezen.html
http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Energiediefstal-bij-5294-hennepkwekerijen-in-201&newsid=225282375
https://www.yumpu.com/nl/document/read/20534098/factsheet-platform-energiediefstal-februari-2013-zembla
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Berichten uit de media, sociale media en nieuwsberichten 
 

 

 
- 20110923 Politie pakt 17 hennepknippers en -kwekers op 
 

- 20111115 Uitbater Belhamel verdacht van houden wietkwekerij 

 

- 20111117 Weer arrestaties bij acties hennep van Taskforce 
 

- 20120206 Invallen drugspanden Tilburg 

 
- 20120308 Opnieuw arrestaties in Tilburgse hennepzaak 

 

- 20120821 Hennepactie: politie valt 13 panden in Tilburg binnen 
 

- 20120821 Vooral één familie aangepakt bij invallen politie Tilburg 
 

- 20120821 800.000 euro gevonden bij grote hennepactie in Tilburg, 

twaalf arrestaties 
 

- 20120822 Invallen Tilburg: justitie is nog steeds aan het tellen 

 
- 20120823 Bijna anderhalf miljoen euro cash gevonden bij 

hennepactie Tilburg 

 
- 20120824 Buit bij hennepfamilie 1,45 miljoen 
 

- 20120824 'Vangst' hennepactie Tilburg loopt op tot bijna 1,5 miljoen 
 

- 20120828 Veertiende verdachte opgepakt voor georganiseerde 
hennepteelt Tilburg 

 

- 20121113 Vier leden uit Tilburgse drugsfamilie mogelijk dinsdag vrij 

 

- 20121128 Elektriciens vast na hulp bij hennep 

 
 

 

https://www.bndestem.nl/breda/politie-pakt-17-hennepknippers-en-kwekers-op~a28a6a01/
https://www.bd.nl/alphen-chaam/uitbater-belhamel-verdacht-van-houden-wietkwekerij~ae328362/
https://www.bd.nl/tilburg/weer-arrestaties-bij-acties-hennep-van-taskforce~abeb13ba/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/135011/Invallen-drugspanden-Tilburg
https://www.bd.nl/tilburg/opnieuw-arrestaties-in-tilburgse-hennepzaak~a908b148/
https://www.bd.nl/tilburg/hennepactie-politie-valt-13-panden-in-tilburg-binnen~a8e5be1e/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/144820/Vooral-een-familie-aangepakt-bij-invallen-politie-Tilburg
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/144805/800-000-euro-gevonden-bij-grote-hennepactie-in-Tilburg-twaalf-arrestaties
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/144805/800-000-euro-gevonden-bij-grote-hennepactie-in-Tilburg-twaalf-arrestaties
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/144870/Invallen-Tilburg-justitie-is-nog-steeds-aan-het-tellen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/145003/Bijna-anderhalf-miljoen-euro-cash-gevonden-bij-hennepactie-Tilburg
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/145003/Bijna-anderhalf-miljoen-euro-cash-gevonden-bij-hennepactie-Tilburg
https://www.bndestem.nl/overig/buit-bij-hennepfamilie-1-45-miljoen~a7af8cec/
https://www.bd.nl/tilburg/vangst-hennepactie-tilburg-loopt-op-tot-bijna-1-5-miljoen~ac66f032/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/145166/Veertiende-verdachte-opgepakt-voor-georganiseerde-hennepteelt-Tilburg
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/145166/Veertiende-verdachte-opgepakt-voor-georganiseerde-hennepteelt-Tilburg
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/149091/Vier-leden-uit-Tilburgse-drugsfamilie-mogelijk-dinsdag-vrij
https://www.bndestem.nl/brabant/elektriciens-vast-na-hulp-bij-hennep~a9c6cca0/
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- 201121206 Toekomst Brabantse taskforce criminaliteit onzeker 
 

- 201121206 Er lagen miljoenen onder het zwembad en in de kliko 

 
- 201121206 Burgemeester Noordanus en Van Gijzel over twee jaar 

Brabantse taskforce B5 
 

- 20130524 Makelaars werkten voor hennepbendes 

 
- 20130714 Criminele getuige wil verklaring terugtrekken 
 

- 20130714 OM blundert met opnames verklaringen hennepcrimineel 
 

- 20130714 Justitie blundert met criminele getuige in Tilburgs 

drugsonderzoek 
 

- 20130715 Perfecte moord of…; Opgejaagde Volkan: dodelijke 

dilemma’s; Alain S.: listig spelletje met ‘Brabantse La Serpe’ 
 

- 20130727 '1900 Tilburgers in de wiethandel' 
 

- 20130727 Wietmaffia krijgt overal hulp 
 

- 20130727 Getuige: Tilburgse wietmaffia krijgt overal hulp 
 

- 20130727 De Hennepmaffia; Is de verklikker van de Tilburgse 

hennepscene een fantast of een betrouwbare insider? 
 

- 20130727 De hennepmaffie van Tilburg en zijn verrader 

 

- 20130825 Makelaars met banden in Tilburgse hennepwereld dinsdag 
op vrije voeten 

 

-20131101 Zaak hennepfamilie naar beveiligde rechtbank 

 

- 20140125 Tilburg Wietstad 

 
 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/toekomst-brabantse-taskforce-criminaliteit-onzeker~a27bba03/
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/06/er-lagen-miljoenen-onder-het-zwembad-en-in-de-kliko-12587505-a274117
https://www.youtube.com/watch?v=O80Dga7kf34
https://www.youtube.com/watch?v=O80Dga7kf34
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1105624/makelaars-werkten-voor-hennepbendes
https://www.bd.nl/tilburg/criminele-getuige-wil-verklaring-terugtrekken~a780ccae/
https://www.bndestem.nl/overig/om-blundert-met-opnames-verklaringen-hennepcrimineel~afb467f9/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1370076/justitie-blundert-met-criminele-getuige-in-tilburgs-drugsonderzoek
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1370076/justitie-blundert-met-criminele-getuige-in-tilburgs-drugsonderzoek
https://www.misdaadjournalist.nl/2013/07/perfecte-moord-of-opgejaagde-volkan-dodelijke-dilemmas-alain-s-listig-spelletje-met-brabantse-la-serpe/
https://www.misdaadjournalist.nl/2013/07/perfecte-moord-of-opgejaagde-volkan-dodelijke-dilemmas-alain-s-listig-spelletje-met-brabantse-la-serpe/
https://www.bndestem.nl/binnenland/1900-tilburgers-in-de-wiethandel~a2671b3c/
https://www.bndestem.nl/brabant/wietmaffia-krijgt-overal-hulp~a21aad69/
https://www.bndestem.nl/overig/getuige-tilburgse-wietmaffia-krijgt-overal-hulp~a9cc975c/
https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2013-07-27/edition/null/page/2
https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2013-07-27/edition/null/page/2
https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2013-07-27/edition/null/page/3
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1392343/makelaars-met-banden-in-tilburgse-hennepwereld-dinsdag-op-vrije-voeten
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1392343/makelaars-met-banden-in-tilburgse-hennepwereld-dinsdag-op-vrije-voeten
https://www.bndestem.nl/binnenland/zaak-hennepfamilie-naar-beveiligde-rechtbank~aa4a9cd0/
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/25/tilburg-wietstad-1338670-a625678
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- 20140125 Hennepteelt in tilburg levert zo’n 800 miljoen per jaar op 
 

- 20140125 Zo word je rijk van wiet  

 
- 20140125 Hennepteelt een van de grootste 'werkgevers' van Tilburg 

 

- 20140128 Rapport wiet Tilburg = BULLSHIT 
 

- 20140217 Crimineel die spijt heeft van daden in Tilburgse drugszaak 

verhoord over afspraken 
 

- 20140422 Rechtbank wil onderzoek naar uitlekken verklaringen 

Tilburgse crimineel Alain S. 
 

- 20140523 Breda: 'Omzet hennepteelt valt niet te onderzoeken' 

 
- 20141020 Strijd over sleutelgetuige in Brabantse milieu 

 

- 20160000 Weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit 
organiseren  

 

- 20161215 De achterkant van Nederland - interview Jan Tromp 
 

- 20170501 Duiken in de drugswereld 

 
- 20170918 Justitie eist in hoger beroep jaar cel tegen Tilburgse ex-

agent wegens corruptie 

 
- 20180308 Hennep in Nederland; Over sukkels, kopstukken en morele 

verrotting 
 

- 20180502 Waarom is de Nederlandse drugswereld zo ontzettend 

lucratief? 

 

- 20180518 Kroongetuige terecht niet populair 

 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/25/hennepteelt-in-tilburg-levert-zon-800-miljoen-per-jaar-op-a1427719
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/25/zo-word-je-rijk-van-wiet-1338047-a1388211
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/170748/Hennepteelt-een-van-de-grootste-werkgevers-van-Tilburg
https://www.cnnbs.nl/rapport-wiethandel-tilburg-bullshit/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1700601/crimineel-die-spijt-heeft-van-daden-in-tilburgse-drugszaak-verhoord-over-afspraken
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1700601/crimineel-die-spijt-heeft-van-daden-in-tilburgse-drugszaak-verhoord-over-afspraken
file:///D:/informatie%20zaken/observant%2073/wob/drugs%20zaken/integraal%20appel/Rechtbank%20wil%20onderzoek%20naar%20uitlekken%20verklaringen%20Tilburgse%20crimineel%20Alain%20S
file:///D:/informatie%20zaken/observant%2073/wob/drugs%20zaken/integraal%20appel/Rechtbank%20wil%20onderzoek%20naar%20uitlekken%20verklaringen%20Tilburgse%20crimineel%20Alain%20S
Breda:%20'Omzet%20hennepteelt%20valt%20niet%20te%20onderzoeken'
https://www.crimesite.nl/strijd-over-sleutelgetuige-in-brabantse-milieu/
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/92746.pdf
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/92746.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rjrNd8mdB9s
https://universonline.nl/2017/05/01/duiken-de-drugswereld
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/justitie-eist-in-hoger-beroep-jaar-cel-tegen-tilburgse-ex-agent-wegens-corruptie~a6ba44e1/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/justitie-eist-in-hoger-beroep-jaar-cel-tegen-tilburgse-ex-agent-wegens-corruptie~a6ba44e1/
https://magazines.riec.nl/codegeel/2018/03/hennep-in-nederland
https://magazines.riec.nl/codegeel/2018/03/hennep-in-nederland
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-de-nederlandse-drugswereld-zo-ontzettend-lucratief
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-de-nederlandse-drugswereld-zo-ontzettend-lucratief
https://www.vanessen-advocaat.nl/post/kroongetuige-terecht-niet-populair
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- 20181006 Belangrijk rapport over wietteelt blijkt gebaseerd op 
dubieuze bron 

 

- 20181114 Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het rapport 
Integraal Appel over de wietteelt in Tilburg is gebaseerd op drijfzand 

 

- 20181115 De 800 miljoen van de Tilburgse wietindustrie: fakenews? 
 

- 20190112 Zes jaar na zijn biecht bij de politie moet Tilburger Alain 

S. nog steeds vrezen voor zijn leven 
 

- 20190113 Rechtszaak Tilburgse “wietfamilie” K. van start (VIDEO) 

 
- 20190114 Rechtszaak toont moeizame Brabantse aanpak 

hennephandel 
 

- 20190114 De Tilburgse wietbende die een aardschok veroorzaakte in 

de boven- én onderwereld 
 

- 20190114 Justitie eist drie jaar tegen criminele spijtoptant Alain S. 

uit Tilburg 
 

- 20190114 ‘Onzichtbare’ wiet-manager die met politie kletste hangt 
lichte celstraf boven het hoofd 

 

- 20190115 Zelfs buren bedreigde Tilburger Alain S. moesten korte tijd 
onderduiken 

 

- 20190121 Vier leden Tilburgse wietfamilie moeten voor járen de cel 
in, vindt justitie 

 

- 20190124 Advocaat: ‘Ton K. is niet de wietkoning van Tilburg’ 
 

- 20190411 Vijftien verdachten veroordeeld in zaak grootschalige 

hennepteelt in Tilburg 
 

 

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/12272-belangrijk-rapport-over-wietteelt-blijkt-gebaseerd-op-dubieuze-bron
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/12272-belangrijk-rapport-over-wietteelt-blijkt-gebaseerd-op-dubieuze-bron
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/14/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-rapport-integraal-appel-over-de-wietteelt-in-tilburg/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-rapport-integraal-appel-over-de-wietteelt-in-tilburg.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/14/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-rapport-integraal-appel-over-de-wietteelt-in-tilburg/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-rapport-integraal-appel-over-de-wietteelt-in-tilburg.pdf
https://www.bd.nl/tilburg/de-800-miljoen-van-de-tilburgse-wietindustrie-fakenews~ad0f5180/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zes-jaar-na-zijn-biecht-bij-de-politie-moet-tilburger-alain-s-nog-steeds-vrezen-voor-zijn-leven~a26fc9e1/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zes-jaar-na-zijn-biecht-bij-de-politie-moet-tilburger-alain-s-nog-steeds-vrezen-voor-zijn-leven~a26fc9e1/
https://www.crimesite.nl/rechtszaak-tilburgse-wietfamilie-k-van-start-video/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/14/rechtszaak-toont-moeizame-brabantse-aanpak-hennephandel-a3629079
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/14/rechtszaak-toont-moeizame-brabantse-aanpak-hennephandel-a3629079
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2916900/De-Tilburgse-wietbende-die-een-aardschok-veroorzaakte-in-de-boven-en-onderwereld
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2916900/De-Tilburgse-wietbende-die-een-aardschok-veroorzaakte-in-de-boven-en-onderwereld
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/justitie-eist-drie-jaar-tegen-criminele-spijtoptant-alain-s-uit-tilburg~a9ec91b8/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/justitie-eist-drie-jaar-tegen-criminele-spijtoptant-alain-s-uit-tilburg~a9ec91b8/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2917124/Onzichtbare-wiet-manager-die-met-politie-kletste-hangt-lichte-celstraf-boven-het-hoofd
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2917124/Onzichtbare-wiet-manager-die-met-politie-kletste-hangt-lichte-celstraf-boven-het-hoofd
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zelfs-buren-bedreigde-tilburger-alain-s-moesten-korte-tijd-onderduiken~ade652c7/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zelfs-buren-bedreigde-tilburger-alain-s-moesten-korte-tijd-onderduiken~ade652c7/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vier-leden-tilburgse-wietfamilie-moeten-voor-jaren-de-cel-in-vindt-justitie~a8a72137/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vier-leden-tilburgse-wietfamilie-moeten-voor-jaren-de-cel-in-vindt-justitie~a8a72137/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/advocaat-ton-k-is-niet-de-wietkoning-van-tilburg~a9425887/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Celstraffen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Celstraffen.aspx
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Buro Jansen & Janssen 

Observant #76 / maart 2021 

 
Bronnen bij Integraal Appel,  

Nepwetenschap van Tilburg University 

- 20190411 Verraden Tilburgse wietfamilie draait de cel in, informant 
met andere identiteit naar buitenland 
 

- 20190411 Tot 6 jaar cel voor leden Tilburgse hennepbende 
 

- 20190413 Net een film: hoe Alain een drugsbende verraadde en in 
het niets verdween 

 

- 20190904 Zoeken met een lampje naar bronnen en feiten in 
ondermijningsrapport 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/verraden-tilburgse-wietfamilie-draait-de-cel-in-informant-met-andere-identiteit-naar-buitenland~ab0f70ea/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/verraden-tilburgse-wietfamilie-draait-de-cel-in-informant-met-andere-identiteit-naar-buitenland~ab0f70ea/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/tot-6-jaar-cel-voor-leden-tilburgse-hennepbende-a3956615
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2982182/Net-een-film-hoe-Alain-een-drugsbende-verraadde-en-in-het-niets-verdween
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2982182/Net-een-film-hoe-Alain-een-drugsbende-verraadde-en-in-het-niets-verdween
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9rEGBoh6dnUJ:https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport+&cd=25&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9rEGBoh6dnUJ:https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport+&cd=25&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

