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Deelscores

Opgave 2 Drugskoeriers
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Maximumscore 1
seponeren
Maximumscore 2
Vervolging is niet in het algemeen belang: door gebrek aan celruimte en
capaciteitsproblemen bij de rechtbanken moeten keuzes gemaakt worden.
Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Als een verdachte minderjarig is, zal hij/zij in de meeste gevallen voor de kinderrechter
verschijnen.
• Als een minderjarige wordt veroordeeld dan kan hij/zij in een jeugdgevangenis komen en
niet in een strafgevangenis.
• De maximale straffen zijn voor minderjarigen minder hoog.
per juist antwoord

1

Maximumscore 1
8  • uitvoerende macht

• wetgevende macht
• rechterlijke macht

Opmerking
Alleen 1 punt toekennen indien alle drie goed.
Maximumscore 3
9  • Uitvoerende macht

Minister van Justitie/Het kabinet is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het
criminaliteitsbeleid. / De minister is verantwoordelijk voor het waarborgen van de
rechtsorde.
Door druk uit de samenleving, het parlement en de ministerraad/de minister-president komt
de minister van Justitie met maatregelen
• Wetgevende macht
Het parlement en de regering maken wetten waarin wordt bepaald wat strafbaar is.
De minister van Justitie heeft een wetsvoorstel (de Noodwet) opgestuurd naar de Tweede
Kamer
• Rechterlijke macht
Er komt een rechtbank op Schiphol. De rechters dienen te beoordelen of de aangehouden
bolletjesslikkers zich al dan niet hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten
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Maximumscore 4
10  • Enerzijds wordt van de minister verwacht dat hij met oplossingen komt voor het probleem

van de drugskoeriers / dat hij ervoor zorgt dat de wetsovertreders voor de rechter komen
Gegeven uit de tekst:
• De minister komt met een noodwet om drugskoeriers op te sluiten in speciale
gevangenissen
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• Anderzijds dient de overheid/de minister in het wetsvoorstel de rechten van de

gedetineerden te waarborgen
Gegeven uit de tekst:
• De Raad van State vindt dat het wetsvoorstel de grondrechten van de gedetineerden aantast:
bijvoorbeeld recht op geestelijke verzorging; recht op briefgeheim

11 



Maximumscore 4
eens met de minister
Voorbeeld van een goed antwoord is:
• Groepsopsluiting zal mogelijke nieuwe delinquenten afschrikken en herhaling van
delinquentie voorkomen
• Bovendien garandeert groepsopsluiting de mogelijkheid dat er meer verdachten en
veroordeelden opgesloten worden, met andere woorden een betere beveiliging van onze
samenleving tegen criminaliteit
of
niet eens met de minister
Voorbeeld van een goed antwoord is:
• Groepsopsluiting zal resocialisatie bemoeilijken. De onderlinge beïnvloeding van
delinquenten wordt groter en verhindert daardoor de resocialisatie
• Ook zal in Nederland (gezien die praktijk in de Nederlandse Antillen) een drugskoerier uit
de Antillen zich mogelijk niet laten afschrikken door het vooruitzicht van eventuele
groepsopsluiting
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