maatschappijwetenschappen havo 2017-II
Opgave 1 Strafrecht op festivals
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1.

Inleiding
Op festivals worden drugs gebruikt. In Nederland is het produceren en
verhandelen van drugs in strijd met de wet. In 2014 werd op het
Lowlands-festival voor het eerst een zogenaamde ‘strafrechtstraat’
ingesteld. Hier werden festivalgangers met te veel drugs in hun bezit,
direct bestraft (tekst 1). In navolging van Lowlands werd ook op het
Amsterdam Dance Event (ADE) een strafrechtstraat ingesteld (tekst 2 en
tekst 3).
In tabel 1 staan politiecijfers over drugsdelicten in 2012. In tekst 4 staan
enkele onderzoeksgegevens uit 2013 over ecstasygebruik.
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Lees de regels 1 tot en met 42 van tekst 1.
Leg uit welke conclusie je uit dit tekstdeel kunt trekken met betrekking tot
de strafbaarheid en strafwaardigheid van drugsgebruik op festivals.
Ondersteun je conclusie met een verwijzing naar de tekst.
Lees de regels 43 tot en met 67 van tekst 1.
Het opleggen van straf beoogt verschillende doelen en functies zoals
vergelding.
Leg van twee andere doelen van straf uit dat die nagestreefd kunnen
worden met het opleggen van een geldboete aan iemand die 5 of meer
xtc-pillen heeft.
Lees de regels 43 tot en met 67 van tekst 1.
De mogelijkheid voor het opleggen van een strafbeschikking bestaat sinds
1 februari 2008. Voor sommige delinquenten pakt de strafbeschikking
negatief uit. Voor justitie werd een bestaand probleem er kleiner door.
Welk probleem van justitie in Nederland wordt met de strafbeschikking
kleiner? Leg je antwoord uit.

www.examenstick.nl

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo 2017-II

2p

2p

2p

2p

3p

2p

4

5

6

7

Lees tekst 2 en zie de regels 64 tot en met 67 van tekst 1.
Op Lowlands ging bijna 80% van de betrapten ter plekke akkoord met de
boete. Bij het Amsterdam Dance Event was dat minder dan 50%. Dat is
een groot verschil. Terwijl de politie op Lowlands strengere richtlijnen
hanteerde dan in Amsterdam en de boetebedragen niet veel verschilden.
Welk ander gegeven uit tekst 2 kan verklaren dat in Amsterdam de
bereidheid om de boete meteen te voldoen, kleiner was dan op Lowlands?
Leg je antwoord uit.
Drugsbezit kan zowel met preventief als met repressief beleid aangepakt
worden.
Is de ‘strafrechtstraat’ een voorbeeld van repressief of preventief beleid?
Verklaar je antwoord.
Lees tekst 3.
De minister wil opheldering over een verschil in de richtlijn die in
Amsterdam werd toegepast in vergelijking met de rest van het land.
Leg uit wat de opheldering die de minister wil over dat verschil met de
rechtsstaatgedachte te maken heeft.
Theorieën die crimineel gedrag verklaren, kunnen een bepaalde aanpak
ondersteunen.
Door welke theorie wordt de harde aanpak van Van der Steur
ondersteund? Leg je antwoord uit.
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Bekijk tabel 1.
In tabel 1 staan politiecijfers over het aantal verdachten van
drugsdelicten. Politiecijfers geven niet precies weer wat de werkelijke
omvang van de gepleegde criminaliteit is.
 Geef twee redenen waarom men op basis van deze tabel niet kan
bepalen hoe groot de werkelijke omvang van de drugscriminaliteit in
2012 was.
 Leg uit welke gegevens men nodig heeft om een aanvullend inzicht te
verkrijgen met preciezere cijfers.
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Lees tekst 4.
In het jaarbericht 2015 van de nationale drugsmonitor staat dat er
signalen zijn van een toename van ecstasygebruik op festivals.
 Geef een omschrijving van de differentiële associatietheorie van
Sutherland.
 Leg uit hoe je met behulp van de differentiële associatietheorie van
Sutherland het hoge percentage gebruikers kunt verklaren.
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tekst 1

Drugsgebruik op festivals: wat zijn je rechten?
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Iedereen die regelmatig een
festival bezoekt, zal beamen dat
drugsgebruik daar tegenwoordig
normaal is. De lichamelijke
effecten ervan zijn bij de meeste
mensen ondertussen wel bekend,
maar wat zijn de juridische
consequenties?
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(...) Onlangs kwam het Trimbosinstituut met nieuwe cijfers: een kwart
miljoen Nederlanders (tussen de 15
en 64 jaar) neemt (wel eens) xtc tot
zich.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat
het aantal grote festivals (met meer
dan 3000 bezoekers) in de afgelopen
dertig jaar is vervijfvoudigd.
(..) De norm is verschoven, dat is
duidelijk. Dat wil nog niet zeggen dat
de wet- en regelgeving het massale
gebruik van drugs op festivals
accepteert. Hoe zit het eigenlijk
precies?
Simpel gezegd is in Nederland het
bezitten, produceren en verhandelen
van drugs verboden, maar het
gebruik van drugs niet, mits je
minimaal 18 jaar oud bent.
(…) In het kort komt het erop neer
dat er tot 5 gram wiet een
gedoogbeleid geldt. En wat betreft
gebruikershoeveelheden voor
harddrugs geldt 0,5 gram voor
poeders, 5 milliliter voor ghb en één
pil voor xtc. (...)
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Er was vorig jaar veel ophef rondom
Lowlands. Daar werd zogenaamd
snelrecht toegepast. Het Openbaar
Ministerie en de politie tuigden naar
eigen zeggen een ‘strafrechtstraat’
op om drugsbezitters direct te
straffen.
In de Volkskrant stond een verslag
van hoe een jongen op Lowlands
werd aangehouden voor het bezit
van vijf xtc-pillen. Een medewerker
van het OM legde hem de opties
voor: of het feest verlaten en thuis de
strafbeschikking afwachten (en
eventueel verzet aantekenen), of
direct een boete van 330 euro
betalen. De jongen betaalde direct
om door te kunnen feesten.
Die boete bleek echter een
strafbeschikking te zijn en de
gevolgen ervan werden niet duidelijk
uitgelegd: want betaling van die
‘boete’ betekent dat je schuld bekent
en een aantekening krijgt op je
strafblad. Dat heeft als gevolg dat je
geen Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) kunt krijgen. En die heb je
nodig voor bijvoorbeeld een baan in
het onderwijs of de zorg. In totaal
werden 119 festivalgangers betrapt,
daarvan gingen 95 bezoekers ter
plekke akkoord met een boete. (...)

naar: column van Iris Böhm voor AVROTROS Radar, 4 augustus 2015
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tekst 2

Strafrechtstraat berecht 39 ADE-gangers voor drugsbezit
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Tijdens het Amsterdam Dance
Event zijn in de omgeving van de
Amsterdam Arena 39 mensen
vervolgd voor drugsbezit.
Negentien van hen hebben direct
voor hun overtreding betaald, de rest
krijgt nog een boete of moet zich
voor de politierechter verantwoorden.
Dat bevestigt een woordvoerder van
de politie Amsterdam.
De snelle afhandeling van de
overtredingen is het gevolg van de
zogenoemde strafrechtstraat, een
middel waarmee de politie tijdens
grote evenementen, zoals bij een
jaarwisseling, arrestanten meteen
kan berechten.
Arrestanten hadden deze keer voor
het eerst de mogelijkheid ter plekke
te overleggen met een advocaat.
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Volgens het Openbaar Ministerie zijn
tijdens het dance-event tussen 14 en
18 oktober rondom de Amsterdam
Arena 176 mensen aangehouden,
van wie 170 voor het bezit van drugs.
Het grootste deel had echter minder
dan een halve gram harddrugs of vijf
pillen bij zich, waardoor ze niet zijn
vervolgd. (...)
De groep arrestanten die wel
onmiddellijk werd berecht kreeg een
boete van minimaal 350 euro. Ook
werden de drugs in beslag genomen
en werd de arrestanten de toegang
tot het evenement geweigerd. (...)
Het evenement kon dit jaar rekenen
op 365.000 bezoekers.

naar: NRC.nl, 23 oktober 2015
tekst 3

Minister wil opheldering van OM over grens van vijf xtc-pillen
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Minister van Veiligheid en Justitie
Ard van der Steur (VVD) wil
opheldering van het Openbaar
Ministerie over het bezit van
harddrugs tijdens het Amsterdam
Dance Event. Het OM hanteert in
Amsterdam soepelere richtlijnen dan
in de rest van het land.
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Van der Steur noemt de grens van
vijf pillen 'heel ruimhartig' en wil in

ieder geval niet dat die landelijk gaat
gelden. Volgens de minister is de
essentie van het beleid, ook in
Amsterdam, gericht op het
aanpakken van dealers. Daarbij vindt
hij de inzet van drugshonden bij
feesten een goed idee.
“De ‘war on harddrugs’ moet keihard
worden gevoerd,” zegt hij.

naar: Het Parool, 13 oktober 2015
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tabel 1

Drugsdelicten met verdachten, politiecijfers 2012
Aantal feiten

Percentage

Harddrugs
Bezit

5952

62%

Handel
ande

22%

Smokkel
mokk

14%

Productie
rod

1%

Totaal
otaa

100%

Softdrugs
Bezit

4567

38%

Handel
ande

10%

Smokkel
mok

6%

Productie
rodu

47%

Totaal
otaal

100%

uit: Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015
tekst 4
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Er waren al eerder signalen uit het
uitgaansleven over een toename in
het ecstasygebruik. In een landelijke
survey in 2013 was 61% van de
frequente bezoekers van party’s,
festivals en clubs (met een voorkeur
voor techno en housemuziek) een
recente ecstasygebruiker. Voor ruim

10

15

de helft (58%) van deze recente
gebruikers bleef het gebruik beperkt
tot een paar keer per jaar. Ruim een
kwart (28%) gebruikte maandelijks,
12% gebruikte een paar keer per
maand en slechts 2% van de recente
gebruikers nam het middel
frequenter.

bron: Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015
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