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Opgave 1  Strafrecht op festivals 

1 maximumscore 2 
• Ten aanzien van drugsgebruik op festivals is er een verschil tussen

wat de wet voorschrijft (strafbaarheid) en wat veel mensen vinden 
(strafwaardigheid). Uit de regels 1-4 / 9-13 / 18-19 kun je opmaken dat 
drugsgebruik door veel mensen normaal wordt gevonden en dat veel 
mensen dit gedrag dus niet als strafwaardig zien  1 

• In tekst 1 staat (regels 37-42) dat een ‘strafrechtstraat’ wordt opgezet
om drugsbezitters te straffen. Daaruit blijkt dat het wel strafbaar is 1 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

2 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 
− Speciale preventie. 330 euro is voor de meeste mensen veel geld. Dat 

kan een reden zijn om niet weer het risico te nemen.  
− Generale preventie. 330 euro is ook voor de meeste andere mensen 

veel geld en kan ze dus afschrikken. 
− Handhaving van de rechtsorde. Als de wet iets verbiedt dan moet de 

overheid in verband met de geloofwaardigheid ook iets doen om die 
regel te handhaven. 

per juist antwoord 1 

3 maximumscore 2 
• Het probleem dat justitie te weinig capaciteit heeft/dat bestrijding van

1 criminaliteit geld kost 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De officier van justitie vaardigt de strafbeschikking uit. Dat kost minder

tijd dan een gang naar de rechtbank zodat die ontlast wordt 1 

4 maximumscore 2 
• het gegeven dat de arrestanten de mogelijkheid hadden om ter plekke

1 te overleggen met een advocaat 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Een advocaat komt op voor de belangen van de verdachte, heeft

kennis van de negatieve gevolgen van direct betalen en kan wijzen op 
de mogelijkheden om de nadelen daarvan te voorkomen 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

5 maximumscore 2 
• repressief beleid 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het is een uitbreiding van de capaciteit van justitie (en niet het

aanpakken van maatschappelijke oorzaken) 1 

6 maximumscore 2 
• De rechtsstaatgedachte houdt in dat de burger beschermd wordt tegen

willekeur van de overheid 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Willekeur wordt tegengegaan als het recht in het hele land op dezelfde

wijze wordt toegepast. De vraag van de minister kun je zien als een 
controle of er nog wel sprake is van rechtszekerheid 1 

7 maximumscore 2 
• de rationele keuzetheorie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Deze theorie ziet de burger als een rationeel handelend wezen dat op

basis van een kosten-baten analyse de afweging maakt om wel of 
geen crimineel gedrag te vertonen. Strenge wetten en straffen (hoge 
kosten) zouden mensen afhouden van crimineel gedrag. Van der Steur 
noemt het bestrijden van harddrugs een oorlog (‘war on harddrugs’) die 
keihard gevoerd moet worden zodat de ‘kosten’ voor criminelen hoog 
worden 1 
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Vraag Antwoord Scores 

8 maximumscore 3 
twee van de volgende redenen: 
− In deze tabel staan alleen drugsdelicten waarbij ook verdachten 

gevonden zijn. Drugsdelicten waarbij (nog) geen verdachten gevonden 
zijn, staan niet in de tabel. 

− Is de registratie consequent? Bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
bezit en handel. Bij welke hoeveelheid wordt het bezit van drugs 
geregistreerd als handel en dus niet als bezit? Klopt die grens met wat 
er werkelijk speelde? 

− Drugscriminaliteit is soms slachtofferloos en dan wordt er geen 
aangifte van gedaan. 

− Veel slachtoffers van drugs(gerelateerde) criminaliteit zullen geen 
aangifte doen. 

− Niet alle criminaliteit wordt bekend bij de politie. 
− Deze politiecijfers gaan over verdachten, niet over daders. 

per juiste reden 1 

9 maximumscore 2 
• De differentiële associatietheorie van Sutherland gaat ervan uit dat

crimineel gedrag wordt aangeleerd in contact met mensen uit het eigen 
1 sociale milieu 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In dit geval bestaat de groep mensen waarmee men omgaat uit de

groep bezoekers met een voorkeur voor techno- en housemuziek. In 
die groep wordt positiever gedacht (associatie) over het gebruik van 
drugs tijdens feestjes dan in andere groepen, zodat mensen die naar 
diezelfde feestjes gaan ook sneller die drugs gaan gebruiken 1 

3

gegevens uit : 
−  een dader-enquête / selfreportonderzoek. Met deze onderzoeksmethode 
    wordt informatie verkregen van met name de plegers van minder ernstige 

drugsdelicten. 
−   rechtbankstatistieken. Deze kunnen aanvullend inzicht verschaffen met 

betrekking tot het aantal mensen dat mogelijk ten onrechte als verdachte 
aangemerkt werd.

voor het noemen van het juiste type gegevens met uitleg 1 




