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‘Pluk-ze’ en ‘Meld-het’ over grenzen heen
Het wegvallen in de EU van onze binnengrenzen heeft veel goeds gebracht. Open grenzen zijn
cruciaal voor elke burger en voor de economie, zeker in onze grensregio’s.
Maar tegelijkertijd zijn grensregio’s wel het speelveld voor criminelen. Criminaliteit houdt zich niet
aan spelregels en kent geen grenzen. Limburg, Brabant en Zeeland merken dit in de overlast van de
productie en handel in drugs. Zuid-Nederland is sluipenderwijs verworden tot kerngebied voor de
productie van synthetische drugs, tot het drugsputje van Europa.
Elke week lezen we van in onze regio gedumpt drugsafval. In een wandelgebied in Veldhoven werden
in korte tijd zelfs twee keer honderden liters aan chemisch afval uit de labs voor synthetische drugs
aangetroffen. Er worden speciale reinigingsdiensten in witte pakken ingeschakeld om het afval op te
ruimen. Sporenonderzoek leidt zelden tot arrestatie van de dumpers. De gevolgen van deze dumping
worden steeds nijpender. Slecht voor het milieu, en grondeigenaren, waterschappen en gemeenten
blijven met de kosten zitten. Het Rijk heeft haar bijdrage in de opruimkosten begin dit jaar stopgezet.
De boeren en gemeenten draaien er nu zelf voor op. Een kwalijke zaak, want hiermee neemt de kans
toe, dat de vaten met afval worden verdoezeld en dus niet meer worden gemeld. In juni hebben de
Brabantse fracties van Christen Unie/SGP en CDA hierover in Provinciale Staten de noodklok geluid.
In de grensregio’s verplaatsen drugsproducenten hun activiteiten gemakkelijk; zij duiken nu ook
regelmatig in Vlaanderen op. Hetzelfde geldt voor de motorclubs. Mijn Vlaamse collega’s in het
Europees Parlement trekken er mij nadrukkelijk over aan de jas. Nederland is een liberaal land, dat
veel gedoogt, en nu maatschappelijk kwaad over de grens gooit. Geen goede beurt voor Brabant, zo
merk ik dan. We werken in het Europees parlement aan wetgeving, waarmee samenwerking van de
instanties over grenzen heen gemakkelijker wordt. We worden daarbij geholpen door een Europese
‘Pluk-ze-wet’, genoemd naar het Nederlandse voorbeeld. Crimineel geld wordt door banken,
belastingdienst, politie en justitie sneller blootgelegd en aangepakt. Zo wordt het mogelijk illegale
opbrengsten over de grenzen heen te bevriezen of in beslag te nemen.
Sinds kort bestaat er in de EU ook de mogelijkheid een gemeenschappelijk onderzoeksteam (in het
Engels ‘Joint Investigation Team’) in te stellen. Zo’n team – ook ingezet voor het MH17-onderzoek –
maakt gerichte aanpak mogelijk voor één speciale aangelegenheid. Hiermee wordt bewijs verzameld
dat bruikbaar is in rechtbanken van alle deelnemende EU landen. Een mooie start. De bevoegdheden
van deze eenheden moeten verder worden verruimd om de omvangrijke netwerken van
drugscriminaliteit en mobiel banditisme aan te pakken.
Kortom: de harde aanpak van criminelen dient hand in hand te gaan met een beleid dat het melden
van verdachte locaties en van dumping van afval van de druglabs niet tegengewerkt. Als
grondeigenaren voor grote kosten komen te staan leidt dit tot onzekerheid. Er moeten knopen
worden doorgehakt. Het is niet juist onschuldige burgers in het verdachtenbankje te zetten en op
kosten te jagen. ‘Pluk–ze’ en ‘Meld–het’ zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Het is niet meer mogelijk weg te kijken. We slaan een modderfiguur bij onze buren en elders in
Europa. Opmerkelijk: de beste van de klas, ‘Brabant, de Slimste Regio’, blijkt ook het vuilste jongetje
te zijn. De hoogste tijd openlijk met de zuiderburen in actie te komen. Want aan beide zijden van de
grens staan de belangen van volksgezondheid, milieu en een geloofwaardige en slagvaardige
overheid op het spel.
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