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Opgave 4 Treitervloggers
Bij deze opgave horen de teksten 7 tot en met 10 .
In de zomer van 2016 maakte Nederland kennis met de ‘treitervlogger’.
Deze term werd gebruikt voor jongeren die voor overlast zorgden en de
filmpjes daarvan op YouTube zetten. Vooral de filmpjes van Ismail Ilgun
uit Zaandam zorgden voor veel opschudding. In YouTube-filmpjes van
hem is te zien dat agenten belachelijk worden gemaakt tijdens hun werk.
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Lees de regels 1 tot en met 12 van tekst 7.
Op lokaal niveau overleggen de gemeente, Justitie en politie in het
zogenaamde driehoeksoverleg, zie de regels 7-9. De officier van justitie
zit namens het Openbaar Ministerie in het driehoeksoverleg en de
korpschef namens de politie.
a Welke functionaris neemt namens de gemeente Zaandam deel aan het
driehoeksoverleg?
b Voor welke taak van de politie is de gemeente verantwoordelijk?
c Voor welke taak van de politie is het Openbaar Ministerie
verantwoordelijk?
Lees de regels 13 tot en met 28 van tekst 7.
De woordvoerder van de politievakbond ACP Van de Kamp pleit voor
meer bevoegdheden van de politie om overlastgevers aan te pakken.
Leg uit dat het voorstel van de politievakbond op gespannen voet kan
staan met de rechtsstaatgedachte. Begin je antwoord met een
omschrijving van de rechtsstaatgedachte.
Gebruik tekst 8.
In tekst 8 staat de opvatting van Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de
VVD in de Tweede Kamer, over de treitervloggers.
a Welke visie van de VVD op de oorzaak van overlast en criminaliteit is
in tekst 8 te herkennen?
b Waarop legt de VVD de nadruk bij de aanpak van overlast en
criminaliteit?
Linkse partijen hebben een andere visie op de aanpak van overlast en
criminaliteit.
c Geef een omschrijving van de linkse visie op de aanpak van overlast
en criminaliteit en geef een concrete overheidsmaatregel die daarbij
past.
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Gebruik tekst 9.
De vlogger Ismail Ilgun wordt verdacht van opruiing (een strafbaar feit).
De strafbaarheid van gedrag hangt af van vier factoren.
Op grond van welke factor kan de advocaat in tekst 9 aanvoeren dat de
vlogger niet strafbaar is voor zijn daden?
A Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn.
B Het gedrag moet vallen onder een delictsomschrijving.
C Het gedrag moet wederrechtelijk zijn; er mag geen
rechtvaardigheidsgrond zijn zoals sprake van overmacht.
D Het moet gaan om een menselijke gedraging.
Lees tekst 10.
Media vervullen verschillende functies voor het individu. De vlogs kunnen
een amuserende, sociale of economische functie vervullen voor de
makers.
Leg uit welke andere individuele functie van de media voor de
straatvloggers te herkennen is in tekst 10.
Gebruik tekst 10.
De onderzoekers Jan Dirk de Jong en Jeroen van den Broek lijken niet te
verwachten dat de overlast van straatvloggers zal afnemen. De
verwachting van de onderzoekers kan ondersteund worden met twee
theorieën ter verklaring van crimineel gedrag.
Leg uit dat je de differentiële-associatietheorie kunt gebruiken om de
verwachting van de onderzoekers te ondersteunen dat de overlast van
straatvloggers niet zal afnemen. Geef een citaat uit tekst 10 dat deze
theorie illustreert.
Leg uit dat je de etiketteringstheorie (labeling- of stigmatiseringtheorie)
kunt gebruiken om de verwachting van de onderzoekers te ondersteunen
dat de overlast van straatvloggers niet zal afnemen. Geef een citaat uit
tekst 10 dat deze theorie illustreert.
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Opgave 4 Treitervloggers
tekst 7
Geef de politie extra bevoegdheden tegen treiterende vloggers
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De extra maatregelen in de Zaanse
wijk Poelenburg tegen vloggers die
de politie belachelijk maken, zijn
volgens een woordvoerder Van de
Kamp van de politievakbond ACP
niet genoeg.
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De gemeente Zaanstad, Justitie en
politie kondigden gisteren extra
maatregelen aan in de wijk. Zo
worden er camera’s opgehangen en
mag de politie een gebiedsverbod
instellen.
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“Ik ben eerlijk over de verwachtingen
van de extra maatregelen: het is

goed dat er stappen worden gezet,
maar het zijn beperkte maatregelen”,
vindt Van de Kamp.
Daarom pleit de vakbond voor het
zelf kunnen ingrijpen bij zogenoemde
sociale onveiligheid. De oplossing is
volgens Van de Kamp een
afkoelingsperiode van 24 uur. “We
willen de bevoegdheid om overlastgevers mee te nemen naar het
politiebureau. Ze krijgen geen boete,
maar de wijk ziet wel dat de politie
actie onderneemt. Nu kan dat soms
wel weken of maanden duren.”

naar: nos.nl, 13 september 2016

tekst 8
Reactie van fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer: “Wij zijn de baas,
niet het tuig”

5

10

Veel Nederlanders hebben de
afgelopen weken met stijgende
verbazing gekeken naar de
gebeurtenissen in Zaandam.
Er zijn lokale bestuurders die vinden
dat we vooral met deze
‘overlastplegers’ in gesprek moeten
gaan. De verkeerde route wat de
VVD betreft.
Als ik zo’n raddraaier uit Zaandam
hoor zeggen “wij zijn hier de baas”,
toont dat aan dat hij kennelijk
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wegkomt met zaken die een gewone
nette burger zich niet kan
veroorloven.
Bij dit soort raddraaiers moeten we
niet ‘de-escaleren’ en ze voorzichtig
behandelen.
Als die gasten uit Zaandam zeggen
“wij zijn hier de baas”, kan er maar
één antwoord zijn. “Nee… wíj zijn
hier de baas!”

naar: opiniestuk van Halbe Zijlstra, vvd.nl, 16 september 2016
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tekst 9
Advocaat: “Gedrag Zaanse vloggers onwenselijk maar niet strafbaar”
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ZAANDAM - Advocaat Sydney
Smeets legt uit dat de kans groot is
dat Ismail Ilgun wordt vrijgesproken,
hoe vervelend zijn vlogs ook zijn.
“Het gedrag van vloggers is absoluut
onwenselijk en dat wil je niet in je
straat meemaken, maar de vraag is
of je echt kunt spreken van opruiing.
Dan moet je kunnen aantonen dat hij
mensen echt ergens toe beweegt.”
Smeets legt uit dat de rechter moet
kunnen aantonen dat Ilgun de
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jongens op straat aanzet tot strafbare
dingen. “Dit lijkt het geval, maar is
het niet gewoon zo dat die jongens
dat toch al deden en Ilgun het alleen
vastlegt?”, vraagt Smeets zich
hardop af. “Als ze al strafbare feiten
plegen, want dat zie ik in die filmpjes
niet.”
Ilgun werd dinsdag opgepakt op
verdenking van opruiing, maar werd
vanmiddag weer vrijgelaten.

naar: www.rtvnh.nl, 16 september 2016

tekst 10
Straatvloggers: patsen met je geld, lak aan autoriteit
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Stel, je begint een vlog, een soort
videodagboek op YouTube. Je koopt
een camera, maakt een account aan,
je bent er klaar voor. Wat film je als
eerste? Je omgeving natuurlijk. Je
vrienden, je familie, gewoon: wat je
de hele dag uitspookt. “Dat is wat
bekende vloggers als Enzo Knol
doen, en het is wat Ismail en zijn
maten in Hoodvlogs deden”, zegt
Omar Kbiri, digital-marketing-expert.
Neemt niet weg dat de straatvloggers
regelmatig over de schreef gaan.
Hard politieoptreden, boze ministers,
arrestaties – de vraag is of het niet
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averechts werkt. “Nu zijn de
straatvloggers als groep de gebeten
hond tegenover de samenleving”,
zegt criminoloog Jan Dirk de Jong.
“Ze zullen hun geuzenidentiteit van
gangsters in de buurt alleen maar
meer omarmen.”
“En het ís ook best stoer, als je
erover nadenkt”, zegt onderzoeker
Jeroen van den Broek. “Dat je met je
lokale vriendengroepje twee weken
de media beheerst, door de premier
tuig genoemd wordt, de bak ingaat.
Dat levert status op.”

bron: www.nrc.nl, 16 september 2016
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