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Opgave 2 Drugskoeriers

‘Twee man in één cel’

tekst 2

Minister Korthals wil alle aangehouden drugskoeriers vastzetten
Door onze Haagse redactie
--------------------------------DEN HAAG Â Twee mensen in één cel,
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een aparte rechtbank op Schiphol en
meer controle op de Nederlandse
Antillen. Met onder meer die
maatregelen denkt minister van Justitie
Korthals te voorkomen dat gesnapte
drugskoeriers op Schiphol weer worden
vrijgelaten, zoals de afgelopen weken is
gebeurd.
Korthals komt deze week in een brief aan de
Tweede Kamer met een plan van aanpak
voor de gevangenneming van drugskoeriers.
Afgelopen vrijdag stond de bewindsman in
de ministerraad onder zware druk van onder
meer premier Kok om een eind te maken aan
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de doorlating van verdachten van
drugssmokkel. Kok noemde dat ‘niet te
tolereren’.
De minister van Justitie verzette zich
gisteren in het tv-programma Buitenhof
tegen het beeld dat hijzelf wel zou
instemmen met het laten lopen van mensen
die op smokkel van drugs zijn betrapt. “Ik
heb gezegd dat ze alles moeten pakken,
proces-verbaal moeten opmaken en moeten
voorgeleiden. Smokkelaars behoren niet met
een reçuutje te worden weggestuurd”, zei hij
over zijn instructies aan de vervolgende
instanties. “De douane moet pakken wat ze
pakken kan. Dat is de enige manier om de
drugs op Schiphol kwijt te raken.”

bron: de Gelderlander van 14 januari 2002

Raad van State kraakt plan

tekst 3

Korthals past Noodwet aan na kritiek
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DEN HAAG , 26 JAN. Minister
Korthals (Justitie) heeft de Noodwet,
die het mogelijk maakt om
drugssmokkelaars op Schiphol in
speciale gevangenissen op te sluiten,
aangepast op advies van de Raad van
State.
Het advies om de termijn voor de Noodwet,
die in maart van kracht moet zijn, te
beperken tot één jaar heeft de minister
inmiddels overgenomen in het wetsvoorstel
dat hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft
verstuurd.
(…)
De meeste opmerkingen van de Raad van
State heeft de minister naast zich
neergelegd. De Raad heeft op tal van punten
ernstige bezwaren. Zo dringt hij er op aan,
in ieder geval jonge gedetineerden
gescheiden te houden van volwassen
drugskoeriers. Verder voorziet de wetstekst
bron: NRC Handelsblad van 26 en 27 januari 2002
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van de minister niet in de scheiding van
arrestanten en verdachten, terwijl dat in het
kader van internationale verdragen wel
verplicht is.
(…)
Ook moet ondanks groepsopsluiting
rekening gehouden worden met de eventuele
godsdienstige overtuiging van arrestanten,
met name bij voedselverstrekking. Voor de
gelovigen geldt ook, net als voor
gedetineerden in het reguliere
gevangeniswezen, dat zij recht hebben op
geestelijke verzorging. De in het
wetsvoorstel opgelegde beperkingen, waar
het gaat om het briefgeheim en het voeren
van telefoongesprekken en het gegeven dat
gedetineerden daar niet altijd over
geïnformeerd hoeven te worden, is volgens
de Raad op onderdelen strijdig met het
Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens.
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Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3.
Deze opgave behandelt het probleem van de toename van het aantal drugskoeriers, de
zogeheten bolletjesslikkers die met name vanuit de Nederlandse Antillen via Schiphol
cocaïne vervoerden naar Nederland. Tijdens de jaarwisseling 2001/2002 leidde deze
omvangrijke pendel tot de nodige opschudding in Nederland. Weliswaar werden de
verdachten wel aangehouden, maar vanwege gebrek aan celruimte werden ze meteen weer
heengezonden; met andere woorden: vrijgelaten.
Het tumult rondom de bolletjesslikkers was voor de toenmalige minister van Justitie
Korthals aanleiding om over te gaan tot noodwetgeving: de tijdelijke wet ‘Noodopvang
drugskoeriers’.
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Hoe noemen we het afzien door het Openbaar Ministerie (OM) van vervolging van strafbare
feiten?

2p

6 

Leg uit waarom het heenzenden van de bolletjesslikkers door het OM gerechtvaardigd is op
grond van het opportuniteitsbeginsel.
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Sommige drugskoeriers hadden de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.
Geef twee verschillen in de strafrechtelijke behandeling van volwassen verdachten en
minderjarige verdachten.
De overheid is op grond van het principe van de machtenscheiding (trias politica) op
verschillende manieren betrokken bij het bestrijden van criminaliteit.
Noem de drie machten van de trias politica.
Geef per macht van de trias politica aan op welke wijze de overheid in tekst 2 betrokken is
bij het bestrijden van het criminaliteitsprobleem.
In tekst 3 staat kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel ‘Noodopvang
drugskoeriers’.
Met welk dilemma van de rechtsstaat wordt de minister geconfronteerd door de kritiek van
de Raad van State op het wetsvoorstel?
Licht het dilemma toe door te verwijzen naar gegevens uit de tekst.
Op Prinsjesdag van 17 september 2002 komt minister van Justitie Donner met het volgende
plan: “Mensen die een korte celstraf in het vooruitzicht hebben en drugskoeriers moeten het
in de toekomst doen met zeer eenvoudige cellen. Ook kunnen zij met meer gedetineerden in
één ruimte vastgezet worden.”
Geef je mening over het plan van de minister om meer gedetineerden in één celruimte te
plaatsen.
Verwerk in je antwoord twee verschillende functies van straffen.
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