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‘Sex, drugs and rock & roll’
Waarde lezer,
Een nieuwe academisch jaar is inmiddels weer in volle gang, waardoor velen wederom door
zijn of haar wettenbundel zal moeten zwoegen of voor het eerst kennis zal maken met de
wereld van het recht. Voor het komende jaar in ieder geval veel succes gewenst.
Graag wil ik de voorzitter van afgelopen jaar, Jamey Post, en de rest van zijn commissie bedanken voor hun inzet en de hoge kwaliteit die zij hebben aangehouden. Ik ben ervan overtuigd dat met de onlangs nieuw aangestelde Bulletincommissie dat deze lijn zal worden
voortgezet voor de komende edities.
Voordat ik verder in ga op het thema van deze editie zal ik eerst een en ander over mijzelf
vertellen ter kennismaking. Mijn naam is Wouter Jansen, student fiscaal recht en ik zal dit
jaar fungeren als voorzitter van de Bulletincommissie van Stichting Jurist in Bedrijf. Mocht u
nog niet weten wat de Stichting Jurist in Bedrijf inhoudt, dan verwijs ik u bij deze graag naar
de sectie ‘Even voorstellen’. Daar zal verder toegelicht worden wat de Stichting Jurist in
Bedrijf aan u, als Maastrichtse rechtenstudent, biedt.
Wat u wellicht al heeft opgemerkt is dat voor deze editie het thema ‘Sex, drugs and rock &
roll’ is gekozen. Een uitdagend thema dat bij iedereen wel tot de verbeelding spreekt, en
waar u in deze editie over meerdere subthema’s daarvan kan lezen. Denk onder andere
aan het (internationale) drugsbeleid dat staten voeren en de normalisering van drugs onder
jongeren. De discussie omtrent het legaliseren van drugs speelt al jaren, en heeft inmiddels
ook in Canada geleid tot het legaliseren van wiet. Een overwinning voor de voorstanders,
maar er is ook een tegengeluid: het legaliseren van wiet en/of andere drugs zou bijdragen
aan de normalisering van drugsgebruik onder jongeren, in de volksmond ook wel ‘yogasnuivers genoemd’. Naast het subthema ‘drugs’ zal er aandacht naar de handhaving van
onze rechtstaat uitgaan. Afgelopen juni werd de motorclub No Surrender verboden door
de rechter. Dit was het resultaat van een sinds 2012 gevoerd offensief tegen outlaw motorcycle gangs. Hoe goed is deze aanpak? En daarnaast: kan de politie op sommige fronten
zelf ook nog een lesje opvoeding gebruiken? Ook hierover leest u meer in deze editie. Verder zal de kwestie seks ook niet onbesproken blijven. De meeste mensen uiten hun gevoel
voor de ander op een milde wijze, echter zijn er individuen die er harder tegenaan gaan. In
principe mag er heel veel op seksueel vlak, maar wanneer gaat dit te ver in de ogen van de
wet? Daarnaast leest u over de fijne scheidslijn tussen mensenhandel en vrijwillige prostitutie. In hoeverre wil iemand prostitué zijn en heeft diegene überhaupt een keuze?
Naast de onderwerpen die besproken worden in de artikelen zal er in het JiBulletin ook aandacht zijn voor de
mening van jou als student. Zo geven meerdere studenten hun mening over de stelling: Moet wiet compleet gelegaliseerd worden? Ook je mening geven in een van de
drie volgende edities? Mail dan naar: jib@maastrichtuniversity.nl . Als kers op de taart brengen wij u een interview
met Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA).
Hierin zal zij haar mening over het huidige drugsbeleid in
Nederland uitvoerig toelichten.
Dank voor u aandacht, en ik wens u veel leesplezier toe!
Wouter Jansen
Voorzitter JiBulletin Jurist in Bedrijf
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Bright lights, big city.
The start of an adventure.
Wondering where you’re heading next.

IT’S TIME.

Vandaag de fusie van twee multinationals. Morgen repetitie van het kantoorcabaret.
Als student-stagiair ga je direct aan de slag in de praktijk
Studentstage lopen is de kans om Allen & Overy te leren kennen, en vooral het werk dat wij doen.
Je gaat namelijk direct aan de slag in de praktijk! Je krijgt intensieve begeleiding en werkt met
talentvolle, enthousiaste collega’s voor prachtige cliënten, waarbij je dus ook direct impact kunt
hebben. In korte tijd leer je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Het is tijd om het beste uit
jezelf te halen.
Kijk op www.werkenbijallenovery.nl
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Waarde lezer,

Zoals de jaarlijkse traditie leert, past bij de start van een
nieuw academisch jaar het begin van een nieuw team van
Stichting Jurist in bedrijf. Een nieuw team met nieuwe
energie en nieuwe creativiteit die met veel genoegen
en toewijding de professionaliteit van deze Stichting
zal voortzetten middels dit JiBulletin, de Bedrijven- en
Instellingendag, Jurist in Maastricht en nog enkele andere activiteiten. Met genoegen licht ik een en ander
voor u toe.

Stichting Jurist in Bedrijf bestaat sinds 1987 en is de enige
stichting die tussen het scala aan studieverenigingen van
de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht. Het
voornaamste doel van Stichting Jurist in Bedrijf is de Maastrichtse rechtenstudent te voorzien van perspectief ten
aanzien van de carrièremogelijkheden binnen het nationale
en internationale beroeps- en bedrijfsleven. Met dit doel
voor ogen organiseert Jurist in Bedrijf jaarlijks de Bedrijven
en Instellingendag – die dit jaar zal plaatsvinden op 18 maart
2020 – en Jurist in Maastricht waarbij studenten een rondtocht maken langs de meest vooraanstaande Maastrichtse
Advocaten- en Notarissenkantoren. Daarnaast publiceert
Stichting Jurist in Bedrijf hét faculteitsblad van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht – het JiBulletin,
welke wordt verstrekt onder de studenten van de Faculteit
de Rechtsgeleerdheid. Hiermee houdt Stichting Jurist in
Bedrijf de studenten aan deze faculteit op de hoogte van

alles wat speelt in de juridische wereld vandaag de dag en
wordt er inzicht gecreëerd in de meest vooraanstaande
internationale en nationale kantoren. Na ons 6e lustrum
van afgelopen jaar zullen wij dit jaar weer ons best doen
om onze activiteiten gedurende het jaar perfect neer te
zetten. Stichting Jurist in Bedrijf telt dertien gemotiveerde
studenten. Deze studenten zijn verdeeld over twee commissies. Zij zullen dit jaar zorg dragen voor de realisatie en
de organisatie van onze evenementen en dit faculteitsblad.
Dit zullen zij doen onder leiding van het dagelijks bestuur.
Middels dit schrijven stel ik ze graag aan u voor.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Algemeen Voorzitter:
		
Stan van der Vleuten
Penningmeester:
Merel Kuipérie
Voorzitter Bulletincommissie:
Wouter Jansen
Voorzitter Bedrijvendagcommissie:
Stijn Zonneveld
Bedrijven- en Instellingendagcommissie
De Bedrijven- en instellingendag zal dit jaar plaatsvinden
op 18 maart 2020. Deze dag wordt vanuit de Bedrijven- en
Instellingendagcommissie op en top verzorgd. Deze dag
is inmiddels niet meer weg te denken uit het Maastrichtse
studentenleven. Zoals de geschiedenis leert, vindt de
Bedrijven- en Instellingendag wederom plaats op kasteel
Vaeshartelt. Deze prachtige locatie onder de rook van
Maastricht zal op 18 maart 2020 in het teken staan van
de kennismaking tussen de Maastrichtse rechtenstudent
en diverse advocatenkantoren, overheidsinstanties en het
bedrijfsleven. Door middel van meerdere interactieve workshops en een ruim opgezette banenmarkt kan de student
zien wat de diverse instanties te bieden hebben en krijgt
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deze meer inzicht in de stage- en/of beroepsmogelijkheden. Dit vormt dé manier om je perspectief te verbreden
en kennis te maken met professionals die je doorgaans niet
spreekt of ontmoet.
Aansluitend op de Bedrijven- en Instellingendag organiseert Stichting Jurist in Bedrijf traditiegetrouw het recruitmentdiner in het fantastische Chateau Neercanne. Op basis
van ingestuurde cv’s maken deelnemende kantoren een
selectie van de aangemelde studenten. Voor de studenten
die uitgenodigd worden is dit een bijzondere mogelijkheid
om op informele wijze in een sfeervolle omgeving een kantoor beter te leren kennen. Een unieke kans voor de student
om hiermee in aanraking te komen. Het recruitmentdiner
wordt traditioneel afgesloten met een onvergetelijke borrel
in het centrum van Maastricht. Kortom; een dag die u dit
academisch jaar redelijkerwijs niet kan missen!

iedere uitgave staat een thema centraal waarin verschillende aspecten van het recht worden behandeld. Naast
de juridische artikelen, worden ook verschillende bekende
personen uit de juridische wereld, of personen die een juridische achtergrond hebben, geïnterviewd en kunnen zij
zo hun visie uitten op het centraal gestelde thema. Tevens
is er sinds enkele jaren een stuk in het Engels, dit om het
steeds groter groeiende aantal internationale studenten
dat studeert aan de rechtenfaculteit tegemoet te komen.

BEDRIJVEN- EN INSTELLINGENDAGCOMMISSIE
Stijn Zonneveld,
Quinten van Walsem,
Merel Kuipéri,
Julius Opdeijn,
Floor de Waal,
Tanne Nevels.

JURIST IN MAASTRICHT
Sinds een aantal jaren organiseert onze Stichting het
evenement genaamd: Jurist in Maastricht. Dit evenement
groeit met de jaren en was van meet af aan een enorm succes te noemen. Tezamen met 30 gemotiveerde studenten
zal Stichting Jurist in Bedrijf ook dit academisch jaar een
kantoorbezoek brengen aan de meest vooraanstaande
Maastrichtse advocaten- en notarissenkantoren. Door
middel van workshops, rondleidingen, een lunch en een
afsluitende borrel kan de student op een informele en
interactieve manier kennis maken met wat misschien zijn
of haar toekomst is.

BULLETINCOMMISSIE
Wouter Jansen,
Janne Joosten,
Sammy Keydener,
Donna Hokstam,
Jules Martens,
Rafke Rutten.
Ik wens u een fantastisch leerzaam en bovenal prettig jaar
toe.
Stan van der Vleuten

Ambieert u een carrière in de Maastrichtse niche of wilt u
graag wat meer te weten komen over de beste kantoren
in Maastricht, dan is Jurist in Maastricht zeker iets voor u!

BULLETINCOMMISSIE
Het JiBulletin, het faculteitsblad van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht, is van
oudsher een van de karakteristieke onderdelen van Stichting
Jurist in Bedrijf. Het tijdschrift verschijnt in een oplage van
1100 exemplaren en wordt kosteloos en exclusief verspreid
op de rechtenfaculteit en menig advocatenkantoor. In
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LEGAL WEED:
IS IT BETTER OR NOT?
Door: Donna Hokstam

It has been a year since a dream came true for several people

ments and active protests of activists. One year on, the world

in Canada. The Sunday shopping ritual in the country has since

is becoming curious about the effects of this policy change.

been extended to include a visit to the cannabis department.

Was Canada ready for such a change in drug policy? Will the

With the legalization of drugs, Canada is making one of the

expected positive effects be achieved, or was the image a little

most radical changes in drug policy in ages. This brings with it

too idealistic? The Canadian government has embarked on a

the necessary moments of protest and discussion. The great

large-scale experiment from which the rest of the world can

joy of the stoners is directly opposed to the critical com-

reap the benefits.
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Less than two decades ago, the use of medicinal cannabis in Canada was legitimized for specific medical conditions. Health Canada,
the Ministry of Health in Canada, proposed this regulation for,
among other things, pain in case of severe forms of osteoarthritis
or nausea due to infections. Many people with physical complaints
were helped out by this. With the consent of their doctors and a
special certificate, patients could legally purchase cannabis. On
the other hand, obtaining the medicinal drug turned out to be
more and more complicated. The stock of cannabis was depleted
on a large scale due to the excessive illegal use of cannabis for
recreational purposes. The extensive use of recreational cannabis,
which was illegal at the time, was nothing new for the Canadian
government. Indeed, Canadian Prime Minister Justin Trudeau
regularly expressed his awareness of the large-scale use of cannabis in Canada. After several public opinion polls, it became clear
that a large percentage of the Canadian population did indeed
use recreational cannabis, despite its illegality. It became a major
part of Trudeau's campaigning. The current Prime Minister even
promised that he would, under certain conditions, legalise the
use of cannabis. It does not seem realistic to force people to stop
using cannabis because of the complexity of the black market's
reach. Ensuring that use is more legal, controlled and therefore
more ethically acceptable is something that may produce more
positive results. The Trudeau government then took the decision
and began to legalise the effects of drugs on the health of Canadians. After a long journey through the Canadian parliament, the
Cannabis Act (Bill C-45) finally came into force. With the Cannabis
Act, Canada is the second country in the world to have legalized
cannabis nationally. This makes it legal for people over the age
of 18 to have a maximum of 30 grams of dried weed, to use cannabis in drinks or food as long as it is not concentrated and to
grow cannabis in the private sphere with a maximum of 4 plants.
However, the Cannabis Act also allows provinces and territories
to impose further restrictions on this policy themselves. These
restrictions should only apply to use and sale arrangements. For
example, the province of British Columbia already has much more
specific rules regarding the location where cannabis can be used
and only allows the growth of cannabis in the private sphere for
private use when this is not visible. This is in comparison with the
province of Alberta, where the growth of your own weed is not
subject to additional regulations. In order not to encourage the
use of cannabis, the policy regarding advertising and the use of
advertising is nationally regulated by the government.

"A large percentage of the Canadian population
did indeed use recreational cannabis, despite its
illegality."
The fact that cannabis is now legally available does not mean that
abuse is handled more laxly. In order to combat over-selling, illegal sales to minors or illegal trade, additional regulations have
been added. These include taxes on the purchase of cannabis,
higher penalties for participating in traffic under the influence of
the drug or for illegal sales to minors. According to the govern-
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ment, the legalisation of cannabis will make it easier to monitor
the use and effects of cannabis. In particular, the experiment will
look at the use of the drug by the vulnerable groups in society.
These are minors, pregnant women, seniors and people who are
sensitive to mental illness. The legalisation of cannabis will also
increase the possibility for young people to obtain cannabis. What
is positive, on the one hand, because there is more control over
the use and therefore the effects of cannabis, can, on the other
hand, have a negative effect. Cannabis use for young people can
be very harmful to the development of the brain. Even after reaching the national minimum age limit of 18 years. The brain is only
fully grown between 20 and 25 years of age. In addition, the risk
of addiction at a later stage of life is increased when cannabis use
begins at a younger age. Research has also shown that people who
are already genetically sensitive to psychosis are more likely to be
triggered by the use of cannabis. However, there is still much to be
learned about the effects of cannabis on other mental disorders
such as depression and anxiety. Precisely because cannabis can
sometimes have a calming, medicinal effect.

"At least 80% of the purchases are still made
in the illegal circuit after legalization."
Not only can the development of and within the brain be affected
by cannabis use, pregnant women should also be vigilant when
using cannabis. The growth of babies can be disturbed by the drug,
just like when using regular cigarettes or alcohol. When looking
at the category 65+ with chronic diseases, it is expected that the
prescribed medicines in combination with cannabis will cause a
bad reaction. Combining drug on drug may increase the risk of
cardiovascular disease, a heart attack, or COPD. This is despite
the fact that senior citizens are already at an increased risk of
contracting these diseases because of their age.
Staying on an equal footing with or even rising above the black
market appears to be a difficult task for the Canadian government. After several months of taking the opportunity to obtain
legal cannabis, most Canadians still go back to their own local
dealers. At least 80% of the purchases are still made in the illegal
circuit after legalisation. This goes against the expectations of
Justin Trudeau, but does not come as a surprise to the so-called
'anti-pot activist'. Prior to the legalisation, the chairman of this
movement had already claimed that the legalisation of cannabis
would achieve the opposite of the objectives set. In other words,
normalising a dangerous drug such as cannabis, rather than combating crime, would open the door to its expansion. According
to the Canadians, the main reasons for buying cannabis from
the illegal dealer are the higher costs of legal cannabis, the long
waiting times in the shops due to stock shortages and the lack
of the overall experience. The taste, texture and hemp content
of the legal drug cannot match the illegal variant either, and
as a result, it still loses the battle against legal cannabis. These
reasons also came from an inspection during a working visit by a
delegation of the Dutch police. The delegation also recognised
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that drug crime has not decreased since its legalisation. According
to the Canadians, in order to reduce the black market for cannabis
use, it will first be necessary to introduce more variety into the
legal supply of the drug. For example, the use of concentrated
edible cannabis is not yet legal, while 43% of all cannabis used in
Canada falls into this category. This creates a disappointing gap
in the market's supply and demand system.
The doubt still prevails alongside the popularity. Was Canada ready
for such a change in drug policy? The overall increase in the use of
cannabis, regardless of the place of purchase, has not increased.
There are several people who have tried or bought cannabis for
the first time now that it is legal, but over the long term there has
been a small increase in cannabis use of 15%. This is a minimal
difference compared to previous years. Because only estimates
were made about the amount of cannabis used in society, an
invaluable demand for cannabis of a certain quality and quantity
had to be taken into account immediately. This meant that the
Canadian government was faced with a greater challenge than
expected. As a result, supply and demand in this market continue
to vary regularly. Nevertheless, the Canadian government believes that the country is ready for a second wave of legalisation. In
December 2019, the legalisation of edible cannabis will be put into
effect and some supermarkets will add these so-called edibles
to the range. The reason for the later legalisation of edibles is due
not only to the health of the citizens, but also to the fact that it is
attractive to young people. The use of edibles, like the rest of the
cannabis, should not be stimulated, but should be better dosed
and inspected. With Deloitte's reports of an increase of C$2.7 billion in the market for these edibles, this legalization is expected
to be a great success in the financial market.

"The world has its eyes wide open and focused
on Canada."
The radical change in policy also raises the question whether or
not this legalisation has to be followed up by other countries. If
you look at how drug policy is regulated in different countries
around the world, you will notice that the regulations are very
different. From total legalization in Canada, to severe penalties
for possession of the smallest amounts of cannabis in Asia. The
United States is slightly behind in comparison with Canada. The
use of legal recreational cannabis has been tolerated in the
country only in certain states. The Netherlands also finds itself
on a lower spot on the legality ladder. The penalties for the possession, cultivation and sale of cannabis are significantly higher,
but with the tolerance policy the Netherlands is more liberal than
most countries. The world has its eyes wide open and focused on
Canada. Can we learn anything from the Canadian regularisation
process? The Netherlands is curious about the effects of a change
in drug policy. As in Canada, the Dutch government wants to know
what the effects on health are and whether weed can be removed
from the criminal circuit through legalisation. The government
intends to exchange the tolerance policy in a number of Dutch
municipalities for trials with legal cannabis sales in 2021. Even

though there are critics who guard against the maintenance of the
stable tolerance policy. The Dutch police have already expressed
their doubts about this decision. The Wietwet must make legalisation possible. The government wants to use this to regulate
cannabis cultivation by making agreements with growers about
the growth and sale of cannabis. The law is therefore comparable
to the Canadian Cannabis Act.
To conclude, whether the choice for a general legalisation of cannabis has been a sensible one for Canada remains an unanswered
question. There are roughly three types of reactions to the change
in drug policy. Critics believe that the Canadian Government's
decision may have been somewhat hasty and ill-considered.
The intention was good, the implementation less so. Follow-up
of this choice is not widely encouraged, but may be considered
with sufficient security. The Canadians who regularly use weed
are generally only partially happy with the change. The legal weed
doesn't seem to match the weed they're used to. The taste, smell,
sensation and intensity are all of lower quality. The anti-pot activist will have to deal with the current regulation and upcoming
legalization of edibles that will follow around December. Canada
continues to innovate and curiosity is growing in the world. The
Netherlands takes Canada as an example and will also do a trial
with legal drugs in certain municipalities around 2021. The world
has taken a complicated, educational path in the field of cannabis legalisation, but we are still a long way from achieving the
desired effects.
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LEGALE WIET:
BETER OF NIET?
Door: Donna Hokstam

Het is een jaar geleden sinds er voor verscheidene mensen in

zijn een jaar verder en de wereld wordt nieuwsgierig naar de

Canada een droom werkelijkheid is geworden. Het boodschap-

effecten van deze beleidsverandering. Was Canada wel klaar

pen ritueel op zondag kan in het land sindsdien uitgebreid

voor een dergelijke verandering in het drugsbeleid? Zullen

worden met een bezoek aan de cannabis afdeling. Met de

de verwachtte positieve effecten bereikt worden, of was het

legalisering van drugs maakt Canada een van de meest radi-

beeld toch iets te idealistisch geschetst? De Canadese regering

cale veranderingen in het drugsbeleid sinds tijden. Dit brengt

is begonnen met een grootschalig experiment waar de rest van

de nodige momenten van protest en discussie met zich mee.

de wereld de vruchten van kan plukken.

De grote vreugde van de stoners staat recht tegenover het
kritische commentaar en actieve protest van activisten. We
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Nog geen twee decennia geleden is het gebruik van medicinale
cannabis in Canada gelegitimeerd voor specifieke medische condities. Health Canada, het ministerie van gezondheid in Canada,
kwam met een voorstel tot deze regulatie voor onder andere
pijn bij hevige vormen van artrose of misselijkheid door infecties.
Vele mensen met lichamelijke klachten werden hierdoor uit de
brand geholpen. Met toestemming van hun artsen en een speciaal
daartoe behorend certificaat konden patiënten legaal cannabis
aanschaffen. Het verkrijgen van de medicinale drug bleek daarentegen steeds ingewikkelder te worden. De cannabis voorraad
ondervond een grootschalige leegloop door het excessieve
illegale gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden. Het
omvangrijke gebruik van de, destijds illegale, recreatieve cannabis was niets nieuws voor de Canadese overheid. Sterker nog,
de Canadese premier Justin Trudeau sprak zich regelmatig uit over
zijn bewustzijn van het grootschalige wietgebruik in Canada. Na
verscheidene public opinion polls werd duidelijk dat een groot
percentage van de Canadese bevolking inderdaad recreatieve
cannabis gebruikte, ondanks de illegaliteit daarvan. Het werd
een groot onderdeel van de campagnevoering van Trudeau. De
huidige premier maakte zelfs de belofte dat hij, onder voorwaarden, het gebruik van cannabis zou gaan legaliseren. Het oogt
niet realistisch om men te dwingen te stoppen met het gebruik
van cannabis, dit vanwege de complexiteit van het bereik van
de zwarte markt. Ervoor zorgen dat het gebruik meer legaal,
gecontroleerd en daardoor op een meer ethisch geaccepteerde
wijze gebruikt zal worden is iets wat wellicht meer positieve resultaten teweegbrengt. Hierop werd de knoop door de regering
van Trudeau doorgehakt en begon het legaliseringsexperiment
naar de effecten van drugs op de gezondheid van de Canadezen.

illegale verkoop aan minderjarigen of illegale handel tegen te
gaan zijn er extra reguleringen toegevoegd. Denk hierbij aan
belastingen op het kopen van wiet, hogere straffen voor het
deelnemen aan het verkeer onder invloed van de drug of voor
de illegale verkoop aan minderjarigen. Middels de legalisering
van cannabis wordt het volgens de regering eenvoudiger het
gebruik en de effecten van cannabis in de gaten te houden. In het
bijzonder wordt tijdens het experiment gekeken naar het gebruik
van de drug bij de kwetsbare groepen binnen de samenleving. Dit
zijn minderjarigen, zwangere vrouwen, senioren en de mensen die
gevoelig zijn voor psychische aandoeningen. Door de legalisatie
van cannabis zal de mogelijkheid om aan cannabis te komen voor
jongeren ook vergroot worden. Wat enerzijds positief is doordat er
meer toezicht is op het gebruik, en daardoor de effecten van cannabis, kan het anderzijds negatief uitpakken. Cannabisgebruik kan
bij jongeren zeer schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het brein.
Ook na het bereiken van de landelijke minimumleeftijdsgrens
van 18 jaar. Het brein is namelijk pas volledig volgroeid tussen
de 20 en 25 jaar. Daarnaast is de kans op verslaving in een later
stadium van het leven vergroot wanneer het cannabis gebruik
op jongere leeftijd begint. Uit onderzoek is verder gebleken dat
mensen die genetisch al gevoelig zijn voor psychoses, sneller
getriggerd worden door het gebruik van cannabis. Er moet echter
nog veel geleerd worden over de effecten van cannabis op andere
geestesstoornissen zoals depressies en angststoornissen. Juist
omdat cannabis hierbij soms een kalmerend, medicinaal, effect
kan hebben.

“Zeker 80% van de aankopen wordt na de legalisatie
nog steeds in het illegale circuit gedaan.”

“Een groot percentage van de Canadese bevolking
gebruikte inderdaad recreatieve cannabis gebruikte,
ondanks de illegaliteit daarvan.”
Na een lange weg door het Canadese parlement is uiteindelijk de
Cannabis Act (Bill C-45) geldend recht geworden. Met de Cannabis
Act is Canada het tweede land in de wereld dat cannabis landelijk
heeft gelegaliseerd. Hiermee is het tot op heden legaal voor personen boven de 18 jaar om maximaal 30 gram gedroogde wiet
te bezitten, cannabis te gebruiken in drank of etenswaren zolang
het niet geconcentreerd raakt en het groeien van cannabis in de
privésfeer met een maximum van 4 planten. De Cannabis Act
hanteert echter ook de mogelijkheid voor provincies en gebieden
om zelf verdere restricties aan te brengen aan dit beleid. Deze
restricties mogen enkel van toepassing zijn op gebruik- en verkoopregelingen. Zo hanteert de provincie British Columbia al veel
specifiekere regels omtrent de locatie waar cannabis gebruikt mag
worden en staat het de groei van wiet in de privésfeer voor privé
gebruik alleen toe wanneer dit niet zichtbaar is. Dit ten opzichte
van de provincie Alberta, waar het groeien van eigen wiet niet
voorzien is van extra regulaties. Het beleid omtrent adverteren
en het maken van reclame is, om het gebruik van cannabis niet
te stimuleren, vanuit de overheid nationaal gereguleerd.
Dat cannabis nu legaal verkrijgbaar is betekent niet dat er lakser
met misbruik wordt omgegaan. Om te grootschalige verkoop,

Niet alleen de ontwikkeling van en in het brein kan worden beïnvloed door cannabis gebruik, ook zwangere vrouwen moeten
oplettend zijn bij het gebruik van cannabis. De groei van baby’s
kan namelijk, net als bij gebruik van reguliere sigaretten of alcohol,
verstoord worden door de drug. Wanneer gekeken wordt naar
de categorie 65+ met chronische ziektes wordt verwacht dat
de voorgeschreven medicijnen in combinatie met cannabis een
slechte reactie veroorzaken. Door de combinatie van drug op drug
ontstaat er mogelijk een hoger risico op hart- en vaatziekte, een
hartaanval of COPD. Dit terwijl er bij senioren wegens ouderdom
al een verhoogde kans op deze ziektes is.
Op gelijke voet blijven met of zelfs boven de zwarte markt uitstijgen, blijkt een lastige opgave te zijn voor de Canadese overheid. Na enkele maanden van de gelegenheid gebruik te hebben
gemaakt om legale cannabis te verkrijgen nijgen de meeste
Canadezen toch terug naar hun eigen lokale dealers. Zeker 80%
van de aankopen wordt na de legalisatie nog steeds in het illegale
circuit gedaan. Dit gaat tegen de verwachtingen van Justin Trudeau
in, maar komt voor de zogeheten ‘anti-pot activist’ niet als een
verrassing. Vóór de legalisering werd door de voorzitter van deze
beweging al beweerd dat met het legaliseren van de cannabis het
tegenovergestelde van de gestelde doelen bereikt zou worden.
Dat wil zeggen dat het normaliseren van een gevaarlijke drug
zoals cannabis in plaats van het bestrijden van criminaliteit, juist
de deuren open zou zetten voor de expansie hiervan. De voor-
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naamste redenen om bij de illegale dealer cannabis te kopen zijn
volgens de Canadezen de hogere kosten van de legale cannabis,
de lange wachttijden in de winkels door voorraad tekorten en het
gebrek aan de algehele ervaring. Ook de smaak, textuur en het
hennepgehalte van de legale drug kunnen de illegale variant niet
evenaren en vallen daardoor bij vele cannabisgebruikers toch af.
Deze redenen kwamen ook uit een inspectie tijdens een werkbezoek van een delegatie van de Nederlandse politie. Hierin werd
ook erkend dat de drugscriminaliteit niet is teruggelopen sinds
de legalisering. Om de zwarte markt omtrent cannabis gebruik te
kunnen verkleinen zal er volgens de Canadezen toch eerst meer
variëteit aangebracht moeten worden in het legale aanbod van de
drug. Zo is het gebruiken van geconcentreerde eetbare cannabis
nog niet legaal, terwijl 43% van alle gebruikte cannabis in Canada
valt onder deze categorie. Dit creëert een teleurstellend gat in
het vraag en aanbod systeem van de markt.
De twijfel heerst naast de populariteit nog steeds. Was Canada
klaar voor een dergelijke wijziging in het drugsbeleid? De algemene stijging van het gebruik van cannabis is, ongeacht de
koopplaats, niet hoger geworden. Er zijn wel meerdere mensen
die voor het eerst cannabis hebben geprobeerd of juist hebben
gekocht nu het legaal is, maar over de langere periode is er een
minieme stijging van cannabis gebruik gezien van 15%. Dit is een
minimaal verschil ten opzichte van de voorgaande jaren. Doordat
er enkel schattingen over de hoeveelheid van wietgebruik binnen
de samenleving waren gemaakt, moest er per direct rekening
worden gehouden met een onschatbare grote vraag naar cannabis van een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit. Hiermee stond de
Canadese regering toch voor een grotere uitdaging dan verwacht.
Vraag en aanbod op deze markt blijkt hierdoor nog steeds geregeld uiteen te lopen. Toch is de Canadese regering van mening dat
het land klaar is voor een tweede golf van legalisatie. In december
2019 wordt de legalisatie van eetbare cannabis in werking gezet,
enkele supermarkten zullen deze zogeheten edibles toevoegen
aan het assortiment. De reden voor de latere legalisatie van edibles heeft naast de gezondheid van de burgers voornamelijk te
maken met het aantrekkelijke karakter tegenover jongeren. Het
gebruik van edibles moet net als de rest van de cannabis niet gestimuleerd worden, maar wel beter gedoseerd en geïnspecteerd.
Met de rapporten van Deloitte over een toename van 2,7 miljard
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Canadese dollar op de markt van deze edibles, wordt verwacht
dat deze legalisatie op financieel gebied een groot succes zal
worden op de markt.

“De wereld heeft haar ogen wijd open en gericht op
Canada.”
De radicale ommezwaai in beleid rijst de vraag of deze legalisering
wel of niet opgevolgd zal moeten worden door andere landen.
Als gekeken wordt naar hoe het drugsbeleid in verschillende
landen wereldwijd geregeld is valt het op dat de reguleringen erg
uit een lopen. Van totale legalisatie in Canada, naar grove straffen op het bezit van de kleinste hoeveelheden cannabis in Azië.
De Verenigde Staten loopt in vergelijking met Canada lichtelijk
achter. Het gebruik van legale recreatieve cannabis is in het land
alleen in bepaalde staten getolereerd. Ook Nederland vindt zich
op een lager gelegen plekje op de legaliteitsladder. Er gelden beduidend hogere straffen op bezit, teelt en verkoop van cannabis,
maar met het gedoogbeleid is Nederland toch liberaler dan de
meeste landen. De wereld heeft haar ogen wijd open en gericht
op Canada. Kunnen wij nog wat leren van de Canadese legaliseringsprocedure? Nederland is nieuwsgierig naar de effecten van
een verandering binnen het drugsbeleid. Net zoals in Canada wil
het Nederlandse kabinet weten wat de effecten op de gezondheid
zijn en of wiet middels legalisering uit het criminele circuit gehaald
kan worden. De regering is van plan het gedoogbeleid in 2021 in
een aantal Nederlandse gemeentes in te ruilen voor proeven
met legale wiet verkoop. Ook al zijn er critici die waken voor het
behoud van het stabiele gedoogbeleid. De Nederlandse politie
heeft haar twijfels ook al geuit over dit besluit. De Wietwet moet
de legalisering mogelijk gaan maken. Hiermee wil de overheid de
wietteelt reguleren door afspraken te maken met telers over de
groei en verkoop van wiet. De wet is daardoor vergelijkbaar met
de Canadese Cannabis Act.
Samenvattend, of de keuze voor een algehele legalisering van
cannabis een verstandige keuze is geweest voor Canada blijft
een onbeantwoorde vraag. Er zijn grofweg drie soorten reacties
zichtbaar op de wijziging van het drugsbeleid. Critici zijn van
mening dat de beslissing van de Canadese regering wellicht wat
overhaast en niet voldoende doordacht was. De intentie was goed,
de uitvoering daardoor minder. Het opvolgen van deze keuze is
iets wat niet ruimschoots aangemoedigd wordt, maar wel met
voldoende securiteit overwogen mag worden. De Canadezen die
regelmatig wiet gebruiken zijn over het algemeen maar partieel
blij met de wijziging. De legale wiet schijnt toch niet te kunnen
tippen aan de wiet die zij gewend zijn. De smaak, geur, sensatie en
intensiteit zijn allemaal van lagere kwaliteit. De anti-pot activist
zullen moeten dealen met de huidige regulatie en de komende
legalisatie van edibles die zal volgen rondom december. Canada
gaat door met innovaties en de nieuwsgierigheid neemt toe in
de wereld. Nederland neemt Canada als voorbeeld en zal om
en nabij 2021 ook in bepaalde gemeente een proef gaan doen
met legale drugs. De wereld is een gecompliceerde, leerzame
weg in geslagen op het gebied van cannabis legalisatie, maar bij
de gewenste effecten zijn we nog lang niet.
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INTERVIEW
Madeleine van Toorenburg
Door: Jules Martens

KUNT U KORT IETS OVER UZELF VERTELLEN?
Ik heb een studie rechten gedaan in Utrecht, gecombineerd
met kunstgeschiedenis. Dat was toen een ideale combinatie.
In die tijd konden we dat nog gratis en voor niks doen. Moeten
we eigenlijk ook naar terug. Toen ik klaar was met mijn studie
wilde ik het een beetje wetenschappelijker doen, dus toen
ben ik in Engeland gaan studeren. Ook daar heb ik rechten en
kunstgeschiedenis gedaan. Dit bleek alsnog niet wetenschappelijk genoeg, dus ben ik daarna naar Tilburg gegaan. Hier ben
ik gepromoveerd op deelneming in het strafrecht.
Toen ik klaar was ben ik de advocatuur ingegaan, maar dat
bleek niks voor mij. Ik vond het teveel van het ene dossier
naar het volgende dossier werken. Ik ben meer iemand van
de lange lijnen. Er bleek een vacature open te staan bij een

vrouwengevangenis. Ik heb daar gewoon op gesolliciteerd
om te kijken wat er zou gebeuren, maar werd toen meteen
aangenomen. Sindsdien werkte ik in het gevangeniswezen,
wat ik ruim tien jaar heb gedaan. Naast de vrouwengevangenis
heb ik ook nog even in Kosovo gewerkt, om te eindigen bij de
jeugdinstelling. Vervolgens ben ik de politiek ingegaan en heb
ik me aangesloten bij het CDA.
WAT VINDT U VAN HET HUIDIGE CANNABISBELEID IN NEDERLAND?
Toen ik in jeugdinstanties werkte ben ik erachter gekomen dat
ons huidige cannabisbeleid niet de juiste is. Ik kwam zelf uit
de universiteitswereld, waar alles scheen te kunnen. Stabiele
studenten kunnen hier mee omgaan, maar bij de jeugd heb ik
het idee gekregen dat we de verkeerde weg in zijn gegaan. Dat
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we te veel uitzenden naar de samenleving dat drugs prima is.
Het meest ontluisterende vond ik dat er kinderen die gebruikt
hadden bij mij kwamen, in de gevangenis kwam drugs namelijk
gewoon binnen. Ze zeiden dan tegen mij dat het echt niet zo
slecht kan zijn, als je het overal gewoon kunt kopen.

"Over een punt zijn we het eens, namelijk dat
het gedoogbeleid failliet is."
Ik heb in mijn tijd daar ongeveer 6000 kinderen zien langskomen en de gemene deler was altijd dat ze het gevaar van
drugs onderschatten. Als je zoveel kinderen aan gort gedraaid
ziet worden, word je vanzelf wat kritischer. Daarnaast woon ik
zelf in Brabant en spreek ik veel mensen die er mee te maken
hebben. Ik zoek ze op en zij zoeken mij op, omdat ik er zo
uitgesproken over ben. Toen ik politicus werd, gaf mij dat de
kans mijn ervaringen te delen. Wij als CDA zijn altijd al bezig
geweest de ellende in ons land te bestrijden. Van Agt was daar
voorganger in. Hij dacht dat je beter een aantal kleine winkels
kon hebben waar kleine hoeveelheden wiet verkocht konden
worden. Zo konden mensen die echt verslaafd zijn toch aan
hun behoeftes komen. Maar het is helaas niet bij deze kleine
winkels met kleine hoeveelheden gebleven. Die kleinschaligheid is veranderd in een soort supermarktketen. Kijk maar
naar Maastricht op de rand van Nederland. Daar is een enorme
handel in wiet ontstaan. Dat is niet meer het kleine beetje
gedogen van de wietverkoop. Dat opgeteld bij mijn opvatting
dat als je het maar normaliseert en doet alsof er niks aan de
hand is, waardoor men denkt dat wiet onschuldig is, leidt tot
het idee dat we ons huidige cannabis beleid opnieuw moeten
analyseren.
HOE ZOU U HET DAN LIEVER ZIEN?
Deze discussie ga ik graag en vaak aan met de burgermeester
van Breda. Over een punt zijn we het eens, namelijk dat het
gedoogbeleid failliet is. Alleen onze visies over hoe dit dan
opgelost dient te worden, verschillen. Hij wil alles legaliseren
zoals in Canada, mijn oplossing is juist de andere kant op: alles
verbieden en handhaven. We kunnen beter de ingewikkelde
strijd aan gaan. Ik vergelijk het wel eens met het bos inlopen,
hopende op mooie, hoge bomen. Na een tijdje lopen kom je
er echter achter dat er alleen maar verdorde bomen in het bos
staan. Je kan dan wel stug doorlopen hopende op wat beters,
maar je kan ook het bospad teruglopen en opnieuw beginnen.
Dat is wat we nu moeten doen. We hebben nooit op een efficiënte manier gezegd tot hier en niet verder.
Drugs is opgekomen in de ‘flower power’ wereld, waar nergens
echt moeilijk over werd gedaan. Dat hebben we vastgehouden.
Landen die er wel moeilijk over deden, hebben nu ook veel
minder verslaafde jongeren. Daarnaast proberen we op heel
veel dossiers mensen te overtuigen hoe slecht sommige mid-
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delen zijn. Kijk naar roken en alcoholgebruik. Daar behalen we
ook succes. Steeds minder mensen roken en we houden steeds
meer kinderen van de alcohol af. Er komt langzaam maar zeker een nuchterheid in onze samenleving dat je het gewoon
niet moet doen. We zijn dus succesvol met roken, langzaam
succesvol met alcohol, maar wat gaan we nu doen? Drugs
normaliseren? Ik ben het er mee oneens. Maar goed, dan kom
je in een coalitie terecht waar enkele partijen het wel helemaal
willen legaliseren. Ze hebben zelfs al een wet aangenomen
gekregen in de Tweede Kamer. Gelukkig konden we deze in de
Eerste Kamer uitstellen door met de zogenaamde wietproef
te komen. We gaan eerst met experimenten beginnen waar
gekeken wordt hoe de wereld eruitziet als je een achterdeur
constructie maakt waarbij het legaal naar de achterdeur kan
komen. Daar zijn we in tien gemeenten mee bezig, toevallig
ook in Maastricht.

"We zijn gewoon onze stad kwijt. "
Ze zijn gelukkig wel zo slim om het ingezetenen criterium te
hanteren. Dit houdt in dat er geen wiet aan buitenlanders mag
worden verkocht. Toen dit criterium werd ingevoerd, bleek uit
onderzoek dat de prestaties aan de universiteit Maastricht
omhooggingen. Dit is een direct effect op de enige plek waar je
dit kunt zien, aangezien er hier zoveel buitenlandse studenten
zijn. Ik hecht veel waarde aan dit criterium. Je wordt anders al
helemaal de wietschuur van Europa. Als wij het enige land zijn
waar je drugs kan kopen met een stempel OK van de overheid,
dan is het heel interessant voor mensen uit het buitenland om
hier hun drugs te halen. Dit is eigenlijk al het visitekaartje van
Amsterdam. Ze straalt uit dat het de drugs- en prostitutiestad
van de wereld is. Je ziet waar dat toe leidt, het is een vieze zooi
geworden. We zijn gewoon onze stad kwijt.
VEEL POLITICI VERWIJZEN NAAR HET HUIDIGE BELEID IN
CANADA. WAT VINDT U VAN DAT BELEID?
In Canada is het gelegaliseerd en schijnt het allemaal goed te
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werken, maar ik heb de onderzoeken echt gelezen en haal daar
een hele andere conclusie uit. Daar, en in delen van Amerika,
is het drugsgebruik toegenomen, gebruiken meer jongeren
en zijn er meer ongelukken in het verkeer omdat men denkt
dat het normaal is na het roken van een joint in de auto in te
stappen. De verwevenheid van de boven- en onderwereld is
daar groter geworden. Canada is juist een heel goed voorbeeld
dat we die kant helemaal niet op moeten. Er is zelfs een hele
beurshandel rondom cannabis, waar enorme bedragen aan
wordt verdiend. Precies daar ben ik bang voor, de normalisering in de maatschappij van cannabis. Het is verschrikkelijk
wat daar gebeurd.

"De verwevenheid van de boven- en
onderwereld is daar groter geworden."
DENKT U NIET DAT DE CRIMINALITEIT AFNEEMT ALS DE ZOGENAAMDE ACHTERDEUR CONSTRUCTIE VIA EEN LEGALE
MANIER VERLOOPT?
Nee, we zullen dan namelijk nog steeds verkopen aan het
buitenland. Sterker nog, ik denk dat het gaat zorgen dat er
juist meer drugs wordt gebruikt en de criminaliteit meer kansen krijgt. Door de normalisering van wiet worden alle drugs
eigenlijk normaal. Er wordt niet meer gehandhaafd op cocaïne
en heroïne, met alle ellende van dien. Daarnaast verslappen we
ook steeds meer in het beleid ten aanstaande van XTC. Soft- en
harddrugs wordt steeds meer verweven, waardoor criminele
organisaties steeds meer kansen zien. Het lost helemaal niks
op, is mijn stellige overtuiging.
MAAR KRIJGT DE CRIMINALITEIT DAN JUIST GEEN KANS?
MENSEN BLIJVEN BLOWEN EN MOETEN OP EEN MANIER
AAN HUN WIET KOMEN.
Klopt, alleen heel veel mensen gebruiken nu omdat ze denken
dat het prima en normaal is. Voor een aantal jaar zullen we
zeker een groot probleem hebben, daar ben ik van overtuigd.
Maar na een bepaalde periode wordt cannabis niet meer als iets
gebruikelijks en normaal gezien. De vraag ernaar zal dan ook
afnemen. Verder wegzinken in een soort drugsmoeras vind ik
nog erger. We zoeken meer en meer ruimte voor drugsgebruik.
Elke keer lopen we steeds verder het bos in.
ER WORDT GEZEGD DAT BIJ HET LEGALISEREN VAN WIET
ER VEILIGERE EN LICHTERE WIET OP DE MARKT KOMT. IS
DIT GEEN VERBETERING TEN OPZICHTE VAN WAT ER NU IS?
Nee, mensen denken juist daardoor dat het normaler is. Ik
moet altijd denken aan de reclame van Duyvis nootjes. De mindere nootjes werden eruit gegooid, de goede nootjes kregen
een OK-stempel. Mensen zullen denken dat wiet gereguleerd
door de overheid wel veilig is. Sommige dingen vind ik wel
interessant om te zien. Zo zou de verpakking zo oninteressant

mogelijk worden gemaakt. Aan de andere kant denk ik dat dit
weinig verschil maakt. Als je kijkt naar al die zakjes op straat,
daar is niks aan. Het is gewoon een kaal zakje. Maar goed, laten
we er vooral voorop zetten hoe slecht het is.

"Drugs is gewoon een sluipmoordenaar."
Daarnaast zijn we nu alweer in debat met drugshandelaren,
het zijn rupsjes nooit genoeg. Ze willen namelijk dat de drugs
die dan verkocht wordt, juist dezelfde sterkte heeft als die op
de vrije markt. Het zijn niet meer die onschuldige jointjes uit
de tijd van Van Agt hoor, maar gewoon aan harddrugs grenzende rotzooi. Ik zie, hier wordt ook steeds meer onderzoek
naar gedaan, dat de lange termijneffecten van wiet veel groter
zijn dan gedacht. Het onschuldige klopt niet. Je ziet dat jongvolwassenen achter raken in leren en werken, omdat ze een
hele periode niet bij bewustzijn zijn. Je ziet dat er steeds meer
psychoses als gevolg van blowen voorkomen. Je haalt veel
minder uit jezelf. Hoe dom zijn we dan bezig?
MOET DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIKEN NIET BIJ DE BURGER GELEGD WORDEN? ZOALS DAT
BIJ ALCOHOL, TABAK EN SUIKERWAREN WEL GEBEURT.
We hebben met roken en alcohol al genoeg problemen, dus
waarom zouden we er dan nog een een willen? We zijn al een
enorme strijd aan het voeren, waarbij de overheid een vermogen uitgeeft om mensen van hun verslaving af te helpen. Het
is niet slim om eerst daarmee te worstelen, maar vervolgens
wel aan het legaliseren van wiet te gaan beginnen. Drugs is
gewoon een sluipmoordenaar.
WAT DENKT U DAT DE UITKOMST ZAL ZIJN VAN DE WIETPROEF?
We zullen tijd hebben gekocht om te zien hoe het gaat in
Canada, waar het even leuk leek, maar uiteindelijk niet zo
effectief bleek te zijn. We zullen zien dat er een verdere normalisering is en de straathandel niet ophoudt. Ik hoop dat we
dan op onze schreden terugkeren en beseffen dat dit niet de
weg is. Maar ik ben natuurlijk ook een politicus. Ik sta altijd
voor mijn handtekening. We hebben afgesproken dat we deze
wietproef gaan doen, dus dan gaan we die ook zorgvuldig en
consequent uitvoeren. Ik vind dat ik dat verplicht ben aan mijn
coalitiegenoten en aan mijn land.
Maar, ook al slaan we deze weg in, ik zal altijd blijven zeggen
dat ik sta voor sluiten. Tegelijkertijd weet ik ook dat de politieke
realiteit is dat men anders kan denken. Ik snap echter niet dat
sommige partijen drugsgebruik promoten. Deze begrijpen hun
politieke verantwoordelijkheid niet. Tenslotte is er altijd wel
een grens. Voor mij ligt die daar wanneer alle drugs legaal wordt
gemaakt. Maar zover is het niet, ik probeer zo lang mogelijk
weerstand te bieden.
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"EEN SEKSSPEL MET CELSTRAF
ALS RISICO"
Door: Janne Joosten

Het was juni 2012 toen het levenloze lichaam van Ilona
werd gevonden. Haar vriend, Arnoldus van H., wordt als
schuldige aangewezen. Hij zou Ilona hebben gewurgd met
haar legging, nadat hij haar aan het bed had vastgebonden. Van H. zegt dat hij deze avond een black-out heeft
gehad die twee dagen duurde. Hij werd onderzocht door
een psychiater en een psycholoog. Zij stelden vast dat
er bij de man sprake was van een stoornis. Verder bleek
de 31-jarige een voorliefde voor bondage en wurgseks
te hebben; in zijn ouderlijkhuis vond de politie dvd's en
filmpjes over het seksspel. Op 30 juni 2013 wordt Van H.
door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zes jaar cel
en terbeschikkingstelling.
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Myronne E. zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Andreas
Eggert (47). Zijn lichaam werd op 25 mei 2012 gevonden in
een verhuurbedrijf in Roermond. De handen van de 47-jarige
zaten met tie-wraps op zijn rug vastgebonden, op zijn mond
zat zwarte tape geplakt en om zijn benen en nek zat een rode
stroomkabel vastgeknoopt. Eggert zou door verstikking om
het leven zijn gekomen. De 28-jarige E. werd al snel aangehouden. Na anderhalf jaar ontkend te hebben, bekende E. toch
betrokkenheid bij de dood van zijn huurbaas. Eggert zou hem
hebben aangespoord tot wurgseks. Dit zou hem fataal zijn geworden. Hoe kan een seksspel uitlopen tot een criminele daad?
Wat is asfyxiofilie?
Asfyxiofilie, ook wel wurgseks genoemd, is de seksuele
voorkeur waarbij het jezelf bezorgen van zuurstofgebrek het
belangrijkste object van seksuele opwinding is. Deze seksuele
voorkeur bestaat bijna altijd al vanaf het begin van de ontwikkeling van de seksualiteit en is in eerste instantie ook altijd
auto-erotisch. Dat wil dus zeggen dat iemand het in zijn of haar
eentje doet. Het woord ‘wurgseks’ is bedacht door seksuoloog
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Rik van der Lunsen, werkzaam in het AMC, naar aanleiding van
zijn onderzoek naar asfyxiofilie in de jaren negentig.
Asfyxiofilie valt onder de categorie parafiliën. Parafilie is de
verzamelnaam van een groep seksuele stoornissen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende
normen worden beschouwd. Andere voorbeelden hiervan zijn
sadisme (plezier ondervinden door pijn), lustmoord (opgewonden raken door iemand te vermoorden) en masochisme (genot
beleven aan kleinering). Je wordt er niet mee geboren. Door
samenloop van verschillende omstandigheden in je opvoeding
kan er een parafilie worden ontwikkeld.
Bij asfyxiofilie wordt de zuurstoftoevoer naar de hersenen
afgesneden. “Bij wurging wordt er druk uitgevoerd op de nek.
In de nek lopen twee uiterst belangrijke halsslagaders: de a.
carotis sinistra en de a. carotis dextra. Deze aders transporteren
zuurstofrijk bloed vanuit het hart naar een groot deel van de
hersenen. Korte wurgingen hoeven niet per definitie te leiden
tot een serieus zuurstoftekort. Daarentegen zal een langdurige
en diepe totale afsluiting van bloedtoevoer uiteindelijk binnen
een paar minuten leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen.
Dat heet ‘cerebrale hypoxie’. Sommige hersencellen gaan al
binnen 5 minuten na het verdwijnen van de zuurstoftoevoer
dood. Dit kan leiden tot blijvende hersenschade of de dood
tot gevolg.” aldus Dr. Abdelrazek Abed.
Door deze zuurstofdeprivatie kan men een ‘high’ belevenis
ervaren. Volgens seksuoloog Jos Frenken vallen voornamelijk
mannen binnen de risicogroep, zij zijn namelijk meer geneigd
tot experimenteren dan vrouwen. Vaak leiden deze mannen
een eenzaam en geïsoleerd bestaan. Seksuoloog Rik van
Lunsen vindt het van groot belang dat deze mensen zo vroeg
mogelijk worden geholpen, maar vaak voelen zij zich te beschaamd om hulp te vragen.
Tijdschrift voor Psychiatrie noemt asfyxiofilie een ‘sexual
masochism disorder’ en bestempelt het daarmee als een

"Zestig dodelijke slachtoffers per jaar binnen
Nederland."
psychiatrische stoornis. Verder vermelden zij dat er “af en toe
dodelijke ongevallen worden gerapporteerd”. Het Centraal
Bureau van Statistiek (CBS) gaat uit van minstens vijf doden
per jaar. Van Lunsen deed in de jaren negentig onderzoek
naar asfyxiofilie. Hij stelt dat dit cijfer veel hoger ligt; namelijk
rond de zestig dodelijke slachtoffers per jaar binnen Nederland. Precieze cijfers zijn echter niet bekend. Schouwartsen
voldoen dan ook met het slechts vermelden van verhanging,
verwurging of zelfmoord als doodsoorzaak. Er wordt hierbij
dus geen onderscheid of registratie gemaakt met betrekking
tot asfyxiofilie. Als gevolg van de dodelijke slachtoffers is
wurgseks dan ook al meerdere malen een onderwerp geweest
in de rechtbanken.
Wurgseks gaat natuurlijk niet zonder risico’s. Niet voor niets
vind je tientallen waarschuwingspagina’s wanneer je googled

op de term ‘wurgseks’. Volgens seksuoloog Joel Staffeleu is
asfyxiofilie alleen verantwoord voor gevorderden, mensen
die weten waar ze mee bezig zijn. “Het is belangrijk dat beide
personen instemmen en duidelijke afspraken maken over wat
ze wel en niet willen. Stemt een persoon er niet mee in? Dan
heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag en onvrijwilligheid. Er is dan sprake van een andere situatie, bijvoorbeeld
verkrachting of mishandeling, en is het mogelijk psychiatrisch.”
Auto- asfyxiofilie
“Over het algemeen beginnen jonge jongens, rond de 13 jaar,
te experimenteren met auto-erotische asfyxiologie. Ze voelen
zich dan vaak uiterst bezwaard en schamen zich voor de drang
die van binnenuit komt maar die drang naar wurgseks, daar
kan je niks aan doen. Toch is die drang te groot om hem weg
te blijven stoppen en geven ze zich er uiteindelijk aan over.
“- aldus seksuoloog van der Lunsen.
Auto-erotische asfyxiofilie wil zeggen dat iemand solitair
seksuele activiteiten verricht. Asfyxiofilie gebeurt haast altijd
alleen, voornamelijk omdat er een taboe op rust. Door het
bestaan van dit taboe wordt er niet tot amper over gesproken;
een feit dat bijdraagt aan wat een vicieuze cirkel lijkt te zijn.
Door het onbesproken laten van een onderwerp als asfyxiofilie

"Die drang naar wurgseks, daar kan je niks
aan doen."
blijven er mensen die dit verlangen hebben beschaamd. Door
de schaamte gaan deze mensen op hun beurt daarom solitair
experimenteren door middel van auto-erotische asfyxiofilie.
Dit is echter gevaarlijk en de solitaire aanpak is dan ook de
reden waarom het zo vaak mis gaat; er is immers niemand in
de buurt om in te grijpen wanneer het fout dreigt af te lopen.
Auto-erotische asfyxiofilie loopt daarom ook vaker fataler af
dan de niet- auto-erotische variant.
Seksuoloog Rik van Lunsen stelt ook dat iemand die behept
is met asfyxiofilie behoorlijk wat risico’s loopt. “Verreweg de
meeste doden bij asfyxiofilie zijn jonge jongens. Die hebben
nog niet ontdekt hoe ze het handig kunnen doen. Als er een
partner bij wordt betrokken, gebeurt dat pas op latere leeftijd
als iemand behept met deze parafilie iemand vindt die hem of
haar wilt helpen. Maar die partner is dan eigenlijk alleen maar
een soort hulpje.”
In de rechtbank wordt er echter weinig aandacht besteed aan
auto-erotische gevallen. Deze worden immers vaak afgeschreven als zelfmoord. Juridisch wordt het pas echt interessant als we gaan kijken naar de fatale asfyxiofilie gevallen
waar er wel sprake was van een tweede partij. Had deze partij
anders moeten handelen? En, misschien nog wel belangrijker,
is deze partij nu strafbaar?
Rechtszaken omtrent asfyxiofilie
Op 25 september 2013 kreeg een vermeend gezellige avond
een donker einde. Een tweeëntwintig jaar oude man werd
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plots verdacht van het vermoorden van een vrouw. Ook zou
hij hierna haar huis in brand hebben gezet. De man stelt zelf
een alternatief scenario waarin de dood van de vrouw gevolg
was van een seksspel waarbij wurgseks aan te pas kwam. Hij
zou na deze seks met haar een sigaret hebben gerookt en weg
zijn gegaan. De vrouw leefde toen nog en is later, volgens het
verhaal van de verdachte, overleden door letsel veroorzaakt
door de seks en door hartfalen veroorzaakt door medicijnen.
De brand zou volgens hem zijn veroorzaakt door een brandende sigaret. Een ongelukje dus en zeker geen sprake van
voorbedachte rade of opzet. De man heeft later 12 jaar en 6
maanden celstraf gekregen voor deze feiten.
Martijn A. werd in februari 2013 opgepakt omdat hij werd
verdacht van doodslag of zware mishandeling de dood ten
gevolge hebbend jegens zijn vriendin Chera Schell. Hij zou
haar met een zwaar voorwerp op haar hoofd hebben geslagen,
waarna hij haar zou hebben gestoken en gewurgd. Martijn A.
beweerde dat zijn vriendin is omgekomen door wurgseks. Hij
stelde dat hij en zijn vriendin hier vaker aan deden, maar dat
zij op deze avond plotseling onwel werd. Buren hebben echter verklaard dat Schell zich schreeuwend heeft verzet. De
rechter geloofde dit echter niet, omdat het slachtoffer ernstig
verwond was. Zij was meerdere keren gestoken en haar kaak
en ribben waren gebroken. De man heeft zes jaar cel en tbs
opgelegd gekregen.
In februari 2014 wordt een 34-jarige man uit Gouda veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan zes maanden
voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan poging doodslag
omdat hij zijn vrouw heeft proberen te wurgen. Zowel de
verdachte als zijn vrouw hebben op zitting verklaard dat het
ernstig letsel van de vrouw ontstaan was door asfyxiofilie. Dit
kwam niet overeen met hun aanvankelijke verklaring bij de
politie. Daarnaast had de vrouw heel veel zichtbare ernstige
verwondingen. Zo waren er onder andere meerdere tanden uit
haar mond geslagen. De rechtbank heeft dan ook besloten de
man schuldig te bevinden. Er werd een celstraf en terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd.
Ook 27 februari 2017 is er een man veroordeeld wegens doodslag op zijn echtgenote en het begraven van het stoffelijk
overschot. De man stelt dat hij en zijn vrouw wurgseks hadden
waarbij zijn vrouw plots stopte met ademhalen. Vervolgens
heeft de man de vrouw tweemaal in haar hals gesneden in
een poging om de ademhaling weer mogelijk te maken. Hierna
heeft de man het stoffelijk overschot van de vrouw begraven.
De rechtbank gelooft het wurgseks-verweer niet en heeft een
gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd. Na een hoger beroep
heeft het hof een gevangenisstraf van 10 jaar gewezen.
Asfyxiofilie als verweer in strafzaken
‘Wurgseks’ lijkt voor velen blijkbaar een gemakkelijk verweer
om weg te komen met misdrijven. In de reeds hiervoor besproken zaken is te zien dat zelfs wanneer een zaak veel meer
feiten omvat dan ‘slechts’ een verstikking of verwurging, er een
asfyxiofilie-verweer wordt gevoerd. Al wordt het vaak niet aangenomen als sterk genoeg verweer, wordt het dus toch soms
naar voren gebracht in gelijksoortige zaken zoals hierboven.
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Dit doet de vraag rijzen wat hier daadwerkelijk het effect van
zal zijn mocht het verweer wel worden aangenomen?
“Wurgseks is niet strafbaar. In principe gaat er niemand dood
aan. Het gaat hierbij om mensen die risico's bewust opzoeken,
maar niet de intentie hebben dat er iets zou kunnen gebeuren”,
vindt Rick Krijnen, voormalig advocaat in een ‘wurgseks-zaak’.
De straf hangt volgens hem ook af van de omstandigheden
voor en na het ongeval. Daaruit moet blijken of het een ongeluk is geweest. “De rechter oordeelt hierover” aldus Krijnen.
“De rechter maakt uiteindelijk de afweging: gaat het om een
spontane gebeurtenis of is het een plan de man van het leven
te beroven?”.
Van Lunsen stelt ook dat het eigenlijk niet goed voorstelbaar is
dat in een context, waarbij degene die de parafilie heeft iemand
anders voor hulp inroept, dit leidt tot overlijden. “Want die andere wordt juist ingezet als een soort veiligheidsmechanisme.
Dus ik denk dat als dat ter verdediging wordt opgeroepen, deze
stelling al meteen moet worden bekeken met hele gerede
twijfel. Er kunnen natuurlijk altijd rare dingen gebeuren, maar
dat is zeer onwaarschijnlijk.”
Mocht de rechtbank het verhaal van een verdachte, waarin
werd gesteld dat het letsel dan wel de dood een gevolg is
van wurgseks, toch overnemen zal dit resulteren in een afwezigheid van voorbedachte rade. Moord zal dan dus niet
kunnen worden bewezen. Ook voor doodslag zal er dan geen
veroordeling kunnen plaatsvinden aangezien er geen sprake
zal zijn van (voorwaardelijk) opzet. Omdat er bij mensen met
asfyxiofilie vaak een psychiatrische stoornis wordt vastgesteld,
is de kans op een eventuele oplegging van terbeschikkingstelling (tbs) aanwezig. De afweging tussen een minder hoge straf,
maar dan wellicht een vergrote kans op terbeschikkingstelling,
is er een voor de verdachte.
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PROSTITUTIE EN MENSENHANDEL
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Prostitutie in Nederland: soorten, vormen en sectoren
Prostitutie betreft zich het beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met iemand tegen betaling. Het gaat hierbij dus om seksuele diensten waarbij fysiek
contact met een ander plaatsvindt. Bij het belichten van de
prostitutie in Nederland richten we ons op vrijwillige prostitutie, waarbij minderjarigen buiten beschouwing blijven
omdat deze situatie volgens de Nederlandse wet verboden
is en klanten van minderjarigen strafbaar zijn voor het plegen van een zedendelict. In Nederland komen verschillende
soorten prostitutie voor. De bekendste is raamprostitutie, de
Wallen in Amsterdam zijn hier een goed voorbeeld van. De
prostituee werft zichtbaar klanten vanachter een raam en de
transactie wordt afgerond in de werkkamer. Raamprostitutie
is in een beperkt aantal gemeenten in Nederland te vinden.
In Amsterdam en Den Haag gaat het in 2015 nog om relatief
grote aantallen van 300 ramen. Verder vindt raamprostitutie
nog plaats in Groningen, Leeuwarden, Alkmaar en Eindhoven.

"Een probleem hierbij is dat er tot op heden
geen betrouwbare cijfers voorhanden zijn die
de totale omvang van prostitutie gerelateerde
mensenhandel duiden."
Wegens aanwijzingen van mensenhandel vindt in Utrecht al
een tijd geen raamprostitutie meer plaats. In totaal zijn er in
Nederland op dit moment zo’n 1300 werkplekken beschikbaar.
Verder zijn er ook bordelen en seksclubs die voor prostitutie
zijn ingericht. In een seksclub is een bar aanwezig en praten de
klanten eerst met de aanwezige prostituees voor ze naar een
kamer gaan. In 2014 was bijna de helft van de prostituees werkzaam in seksclubs en privéhuizen. Het aantal escort bedrijven
stijgt; 125 bureaus bemiddelen op het moment tussen klant
en prostituee. Bij thuisprostitutie of privé-ontvangst werkt de
prostituee vanuit huis. Er zijn verschillende manieren waarop
‘thuiswerk’ wordt gedefinieerd: soms als prostitutie vanuit
een woning, soms als prostitutie door een sekswerker die op
het eigen woonadres werkt. Als laatste bestaat er ook nog de
straat- of tippelprostitutie. Hierbij werft de prostituee de klant
op straat waarbij de seks vervolgens plaats vindt op straat of
op een afwerkplek. Legale straatprostitutie vindt op daartoe
aangewezen plekken – ‘tippelzones’ – nog plaats in enkele
gemeenten – Utrecht, Arnhem, Groningen en Nijmegen. In de
meeste gemeenten is op grond van de Algemeen Plaatselijke
Verordening straatprostitutie niet toegestaan.
Onderzoek relatie tussen prostitutiebeleid en mensenhandel
In Nederland wordt van tijd tot tijd discussie gevoerd over het
voeren van een prostitutiebeleid. Hierbij staan degene die
klanten van prostituees strafbaar willen stellen tegenover
degene die prostitutie willen decriminaliseren. Als argument
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hiervoor wordt de relatie tussen prostitutie en mensenhandel
gebruikt. Een probleem hierbij is dat er tot op heden geen
betrouwbare cijfers voorhanden zijn die de totale omvang van
prostitutie gerelateerde mensenhandel duiden. Voordat echter
aan de problematiek omtrent het aantonen van een causale
relatie tussen prostitutiebeleid en de omvang van mensenhandel kan worden toegekomen, moet allereerst de omvang
van mensenhandel betrouwbaar gemeten kunnen worden. Tot
op heden is ook hiervan geen sprake. Dit is het geval vanwege
het verborgen karakter van mensenhandel. Hierdoor is maar
een klein deel van de mensenhandel in beeld, waardoor het
heel moeilijk is om onderzoek te doen naar de relatie tussen
prostitutie en mensenhandel en er dus er geen betrouwbaar
beeld kan worden geschetst.
Prostitutiebeleid en regelgeving in Nederland
In Nederland bestaat er in de gereguleerde prostitutiebranche
een duidelijk prostitutiebeleid. Dit beleid geldt voor volwassenen die prostitutie uit vrije wil doen. Wanneer een minderjarige
tegen betaling seksuele diensten verleent, is er per definitie
sprake van illegale prostitutie. Voor klanten is dan sprake van
een zedendelict zoals strafbaar gesteld in artikel 248 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Het prostitutiebeleid in Nederland
is decentraal geregeld en gemeenten hebben tot op zeker
hoogte ruimte om het beleid nader in te vullen. De branche is
opgedeeld in een gereguleerd gebied, deze is legaal, en een
niet gereguleerd deel waar de prostitutie dan ook illegaal is. Op
dit moment is de prostitutie branche in Nederland deels legaal
en vergund, deels legaal en niet vergund en deels illegaal.

"De kern van het beleid dat de overheid in
2000 invoerde, betrof de exploitatie van
vrijwillige prostitutie en de bestrijding van
onvrijwillige prostitutie en prostitutie door
minderjarigen en illegalen."
De reden hiervoor is dat de wetgever bij de opheffing van het
algemeen bordeelverbod in 2000 gemeenten de bevoegdheid
heeft gegeven regels vast te stellen inzake prostitutie. Een
scherpe scheiding tussen het legale en het illegale deel van
de prostitutiebranche is er in de praktijk nu niet. Een prostituee
die in die gemeente niet op grond van een vergunning werkt,
verricht het werk illegaal. Regelt een gemeente niets over de
vergunbaarheid van prostitutie, dan gelden geen regels die
overtreden kunnen worden en is de exploitatie van prostitutie dus onvergund, maar in beginsel legaal. In dat geval kan
ook geen toezicht en handhaving plaatsvinden op grond van
regelgeving inzake prostitutiebeleid. Thuiswerk valt in veel
gemeenten niet onder vergunningsplicht, evenals een escort
die ook niet overal vergunning plichtig is.
Illegale prostitutie is een term die in drie betekenissen wordt
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gebruikt: ten eerste de nietvergunde of onvergunde, illegale
exploitatie van prostitutie terwijl wel sprake is van een vergunningplicht. Ten tweede exploitatie of prostitutie met een
vergunning waarbij sprake is van het niet voldoen aan een of
meerdere vergunningsvoorwaarden. Ten derde vormen van
betaalde seks die verboden zijn bij de wet, een voorbeeld hiervan is minderjarigheid. Per 1 oktober 2000 werd de exploitatie
van vrijwillige prostitutie door volwassenen gereguleerd. De
bedoeling van deze wetswijziging was het decriminaliseren
van de exploitatie van prostitutie waardoor de bestaande
gedoogsituatie zou overgaan in legalisering. Tezamen staan
deze wijzigingen bekend als de opheffing van het algemeen
bordeelverbod. Met de wetswijziging in 2000 verdween het
toenmalige artikel 250bis uit het Wetboek van Strafrecht. Ook
werd het souteneurschap als strafbaar feit (art. 432 Wetboek
van Strafrecht, een overtreding) geschrapt. De kern van het
beleid dat de overheid in 2000 invoerde, betrof de exploitatie
van vrijwillige prostitutie en de bestrijding van onvrijwillige
prostitutie en prostitutie door minderjarigen en illegalen.
Mensenhandel: juridisch kader
Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van
Strafrecht. Artikel 273f Sr bestaat uit verschillende onderdelen en gaat niet alleen over mensenhandel in de prostitutie
maar ook over mensenhandel in andere sectoren. De maximale strafbedreiging die op het misdrijf mensenhandel staat
is twaalf jaar gevangenisstraf. Deze kan oplopen tot dertig
jaar of een levenslange gevangenisstraf wanneer er sprake is

"In Nederland wordt een onderscheid gemaakt
tussen prostitutie en mensenhandel: exploitatie
van vrijwillige prostitutie door volwassenen
mag, gedwongen prostitutie is strafbaar als
mensenhandel."
van strafverzwarende omstandigheden. Het uitgangspunt is
dat ‘een zichzelf respecterende samenleving al het mogelijke
moet doen om mensenhandel te bestrijden’. Nederland heeft
zich daarom dan ook middels internationale afspraken gecommitteerd aan het beschermen van de mensenrechten en op
grond daarvan, het bestrijden van mensenhandel. Artikel 4
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens speelt
hierbij een belangrijke rol; deze bepaling verbiedt slavernij,
dienstbaarheid en dwangarbeid. Volgens het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens valt mensenhandel altijd onder
de reikwijdte van deze bepaling. Verder kan het ook zo zijn dat
slachtoffers worden betrokken bij criminele activiteiten. Op
grond van het non punishment-beginsel moeten autoriteiten
de mogelijkheid creëren om slachtoffers van mensenhandel
niet te bestraffen wegens de gedwongen betrokkenheid bij
criminele activiteiten als rechtstreeks gevolg van de mensenhandel situatie. Op grond van het beginsel moet rekening
worden gehouden met de uitbuitingssituatie waarin iemand
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verkeerde ten tijde van het strafbare feit. Ernstige misdrijven,
waaronder levensdelicten, zijn daarvan niet uitgesloten. Dit
uitgangspunt is ook van belang in de context van mogelijke
slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie. Het is mogelijk dat iemand over een vals identiteitsdocument beschikt.
Het komt ook voor dat een prostituee illegaal werkt en daarom
een boete kan krijgen. Het is van belang om bij de uitoefening
van toezicht en handhaving in de prostitutiesector te zorgen
dat signalen van mogelijk slachtofferschap kunnen worden
herkend, ondanks het feit dat een prostituee primair benaderd
wordt als wetsovertreder. In de gevallen waarin het evident is
dat slachtoffers gedwongen zijn tot het plegen van misdrijven kan volgens de Aanwijzing van het OM worden gedacht
aan een sepot, het vorderen van schuldigverklaring zonder
oplegging van straf artikel 9a Sr, of het toepassen van strafuitsluitingsgronden dan wel strafvermindering. Nederlandse
wetgeving over mensenhandel is grotendeels gebaseerd op
internationale afspraken. Om bij meerderjarige slachtoffers
van mensenhandel te kunnen spreken moet sprake zijn van
een vorm van dwang. Dwangmiddelen vormen in artikel 273f
Sr. een onderdeel van de relevante delictsomschrijvingen.
Het kan gaan om gewelddadige dwangmiddelen en om manipulatieve dwangmiddelen. Gewelddadige dwangmiddelen
tasten zelf direct de lichamelijke integriteit van een slachtoffer aan of bedreigt deze. Manipulatieve dwangmiddelen zijn
niet direct gewelddadig van aard maar kunnen uiteindelijk
voor het slachtoffer dezelfde impact hebben als het gebruik
van geweld of dreiging daarmee. Mensenhandel is gericht
op uitbuiting. Het begrip ‘uitbuiting’ wordt in artikel 273f lid
2 Sr. uitgelegd in de vorm van een niet-limitatieve opsomming van hetgeen ten minste onder uitbuiting kan worden
verstaan: uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere
vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte
arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid
te vergelijken praktijken. De term ‘uitbuiting’ wordt in de wet
niet nader gedefinieerd. Wanneer er van uitbuiting kan worden
gesproken, heeft de wetgever aan de rechter overgelaten.
De aard van het te verrichten werk is bij mensenhandel in de
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seksindustrie van groot gewicht aangezien bij mensenhandel
in de prostitutie niet alleen de persoonlijke vrijheid maar
ook de lichamelijke integriteit meestal in het geding is. Bij
mensenhandel in de seksindustrie is daarom al snel sprake
van uitbuiting. In Nederland wordt een onderscheid gemaakt
tussen prostitutie en mensenhandel: exploitatie van vrijwillige
prostitutie door volwassenen mag, gedwongen prostitutie is
strafbaar als mensenhandel.
Het verband tussen prostitutie en mensenhandel is ook in Nederland kenbaar. Bij de mensenhandel die bekend is gaat het
bij 578 gevallen om seksuele uitbuiting. In Nederland komen
verscheidene vormen van prostitutie voor, waarbij raamprostitutie het meest bekend is. Er wordt vaak onderzoek gedaan
naar de relatie tussen mensenhandel en prostitutie. Dit blijkt
alleen nog een erg lastige kwestie omdat er een probleem
is bij het meten van betrouwbare cijfers. Tot op heden zijn er
geen betrouwbare cijfers voorhanden die de totale omvang
van prostitutie gerelateerde mensenhandel duiden. Dit omdat
de omvang van mensenhandel niet betrouwbaar kan worden
gemeten. In Nederland is er een duidelijk prostitutiebeleid.
Voor klanten is er sprake van een zedendelict zoals strafbaar
gesteld in artikel 248 Sr. wanneer zij seksuele diensten ontvangen van een minderjarige. Verder wordt de vergunbaarheid
van prostitutie vaak geregeld per gemeente. In 2000 heeft de
opheffing van het algemeen bordeelverbod plaatsgevonden.
De kern van dit beleid betrof de exploitatie van vrijwillige
prostitutie en de bestrijding van onvrijwillige prostitutie en
prostitutie door minderjarigen en illegalen. Mensenhandel is
strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht; om
bij meerjarige te spreken over mensenhandel moet een vorm
van dwang aanwezig zijn. Ook wordt er rekening gehouden
met de slachtoffers. Zo kan het zijn dat slachtoffers worden
betrokken bij criminele activiteiten. Op grond van het non
punishment-beginsel moeten autoriteiten de mogelijkheid
creëren slachtoffers van mensenhandel niet te bestraffen
wegens de gedwongen betrokkenheid bij criminele activiteiten als rechtstreeks gevolg van de mensenhandel situatie. Bij
mensenhandel in de seksindustrie is vaak sprake van uitbuiting,
wat dit inhoudt wordt overgelaten aan de rechter. Heel belangrijk in Nederland is dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen prostitutie en mensenhandel: exploitatie van vrijwillige
prostitutie door volwassenen mag, gedwongen prostitutie is
strafbaar als mensenhandel.
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POLITIE: HANDHAVEN OF
GEHANDHAAFD WORDEN?
Door: Wouter Jansen

Frank Giltay, oud voorzitter ondernemingsraad van de Politie, werd in december 2017 per direct ontslagen op gronde
van “zeer ernstig plichtsverzuim”. De voormalig voorzitter
kwam onder vuur te liggen, nadat uit een intern onderzoek
bleek dat hij veel geld had uitgegeven aan dure diners, feesten en hotelovernachtingen. Naast het feit dat hij bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan is met de financiële
middelen van de politie, heeft hij meerdere interne regels
overtreden. Giltay maakte bezwaar tegen zijn ontslag, maar
tevergeefs. Hij stelde beroep in tegen de uitspraak, waarvan
de behandeling onlangs heeft plaatsgevonden. Hij wordt
verdacht van onder meer fraude met facturen en het opnemen van duizenden euro’s aan contanten van de zakelijke
creditcard die hij als COR-voorzitter in zijn bezit had.

Op staande voet
Frank Giltay maakte eind mei 2016 zijn laatste reis op kosten
van de politie. Bestemming: Curaçao Een paar weken later legt
hij zijn functie als voorzitter van de ondernemingsraad neer.
Hij is in opspraak gekomen, omdat hij tienduizenden euro’s
van de politie zou hebben uitgegeven aan onder andere dit
soort snoepreisjes en etentjes bij luxueuze Almeerse horecagelegenheden. Een paar maanden daarna wordt bekend dat
korpschef Erik Akerboom van de Nationale politie aangifte
doet bij het OM tegen Giltay. Op dat moment is er nog sprake
van een oriënterend onderzoek om alle feiten op tafel te
krijgen. In een vertrouwelijke brief waar het NRC inzage in
had, blijkt dat Akerboom voornemens is Giltay te ontslaan, in
juridische termen ‘strafontslag’ geheten. Op dat moment is
het interne onderzoek afgerond, waarbij ook invallen gedaan
zijn bij tenminste twee Almeerse bedrijven. Uit de brief blijkt
dat hij verdacht is van het moedwillig frauderen van facturen.
Hij liet de rekeningen van obscure uitgaven veranderen en
declareerde die later.
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Het veranderen van facturen alvorens ze te declareren zal
gescheeld hebben in het ontdekken van de opmerkelijke
uitgaven. Toch concludeerde de Onderzoekscommissie dat de
politietop gebrekkig controle en toezicht gehouden heeft op
de uitgaven van de COR. Toenmalig korpschef Gerard Bouman
heeft wel waarschuwingen gehad over de verkwistende uitgaven van de voorzitter, maar greep nauwelijks in. Niet alleen
Giltay, maar ook de korpschef valt een hoop te verwijten. Dit
past geheel bij de conclusie van de commissie Ruys. Voordat
de misstanden omtrent de omstreden uitgaven bekend werd,
deed deze commissie op verzoek van minister van der Steur
onderzoek naar de besteding van het budget van de politie.

"Hij liet de rekeningen van obscure uitgaven
veranderen en declareerde die later."
Het onderzoeksrapport
Bij de totstandkoming van de Nationale Politie hebben de
minister en het parlement gezorgd voor grote financiële druk
en tijdsdruk: er moest fors bezuinigd worden en invoering
moest in een hoog tempo. Aandacht voor financieel beheer
en controle had geen prioriteit, noch op politiek noch op bestuurlijk niveau. De wijziging van het politiebestel heeft grote
gevolgen gehad voor de positionering van de belangrijkste
actoren, waar op landelijk niveau steeds nieuwe actoren bij
kwamen (waaronder de COR). Tussen politie- vakorganisaties
en de COR ontstond een gespannen, weinig constructieve
relatie als gevolg van onduidelijkheid over de rolverdeling.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie was zich daar vanaf het
begin van bewust en had daarom eerder maatregelen kunnen
en moeten treffen.
Specifiek over Gerard Bouman, de korpschef ten tijde van
Giltay, bepaalt de commissie: de Onderzoekscommissie stelt
vast dat korpschef Bouman een geringe mate van betrokkenheid heeft getoond bij de opgave om een adequaat systeem

van beheersingsmaatregelen (inclusief toezicht) te creëren.
Eveneens heeft de voormalige korpschef het herhaaldelijk
niet nakomen van afspraken en het niet naleven van voorschriften door de (voorzitter van de) COR getolereerd en op
zijn beloop gelaten. Op signalen van verkwistende uitgaven
door de COR heeft hij een aantal malen de COR gemaand tot
soberheid; daar hebben de toenmalige korpschef en de COR
geen opvolging aan gegeven. De korpschef ging er verder
mee akkoord dat de voorzitter van de COR een persoonlijk
voorschot ontving, later vervangen door een creditcard met
een hoog bestedingslimiet. Voor dit hoge bestedingslimiet was,
in strijd met het geldende kader, geen schriftelijke motivering
geleverd. Daarnaast stelt de commissie vast dat sinds 2012
het voor de COR beschikbare budget steeds is overschreden.
Korpschef Bouman en de voormalige directeur Korpsstaf
hebben onvoldoende krachtig opgetreden naar aanleiding
van deze overschrijdingen. Zij hebben geen adequaat toezicht
uitgeoefend op de uitgaven van de COR. Er is op onzorgvuldige
wijze met publiek geld omgesprongen. Hieronder volgt een
overzicht om dit inzichtelijk te maken.
Ingediende
begroting
2010

-

Beschikbare Realisatie
budget		

Onderbesteding/
Overschrijding

38,580

34,246

4,334

2011

196,400

172,000

130,273

41,727

2012

329,000

144,658

564,994

-420,336

Totaalbedragen van de door de cor i.o. ingediende begroting, het
door de bestuurder toe- gekende budget, de feitelijke uitgaven
(realisatie) en de mate van onderbenutting (positieve getallen) of overschrijding (negatieve getallen) van het beschikbare
budget in 2010, 2011 en 2012.
Gebrek aan controle
Terwijl politie de burger dagelijks aanspreekt op normoverschrijdend gedrag, gebeurt dat binnenskamers nauwelijks. Als
er in de politieorganisatie signalen zijn over ongewenst gedrag,
duurt het lang voordat maatregelen volgen. De signalen van
een ongewenst financieel beleid waren er al sinds 2012, Giltay
kan vier jaar later nog steeds reisjes maken op kosten van de
belastingbetaler en wordt eind 2017 pas ontslagen. Hoe kan
dat? Wat nog erger zou zijn dan het structureel te veel geld
uitgeven aan onzinnige zaken, zou corruptie zijn. Indien de
resultaten van de onderzoekscommissie aan zouden tonen dat
Bouman Giltay zijn gang liet gaan om zo makkelijker besluiten
bij de COR er door te kunnen krijgen, is daar sprake van. Gelukkig bleek hier geen bewijs voor te zijn. Een kleine meevaller…
Uit de eerste reactie van Erik Akerboom, de huidige korpschef,
blijkt dat hij zich zorgen maakt over het gebrek aan onderlinge
correctie in zijn organisatie. Waar het gedrag van de CORvoorzitter nog gezien kan worden als een incident tijdens
een hectische periode waarin controle ontbrak, blijkt uit het
onderzoek van de commissie Ruys dat het geringe corrigerend
vermogen een structureel probleem is. Akerboom heeft daar
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een antwoord op. Hij is nadrukkelijk bezig met een programma
waarmee de top van de politie meer aandacht moet krijgen
voor integriteit en het corrigeren van elkaar. Tijdens functioneringsgesprekken is integriteit sinds dit jaar een vast onderdeel.
Een stap in de goede richting, maar zoals vaker vastgesteld
neemt het veranderen van dit soort structurele problemen
veel tijd in beslag.

"Terwijl politie de burger dagelijks aanspreekt
op normoverschrijdend gedrag, gebeurt dat
binnenskamers nauwelijks."
Opstapeling van problemen
Op de dag dat bekend werd dat Giltay formeel geschorst werd,
is ook de Amsterdamse politiechef Ad Smit uit zijn functie
gezet. Smit is vooral bekend van de krakersrellen uit de jaren
tachtig toen hij de bijnaam 'Adje Latje' verwierf. Hij was politiechef in menig Amsterdamse wijk en toentertijd waren dat niet
de makkelijkste plekken in de hoofdstad. Met 40 dienstjaren
staat hij vlak voor zijn pensioen, en hij geldt als een icoon binnen de politie. Toch wordt ook hij verdacht van het gebruik
van politiegeld voor privé-doeleinden, bijvoorbeeld bezoek
aan voetbalwedstrijden en concerten zonder duidelijke reden. Dat onderzoek leidde tot een dusdanige verdenking van
strafbare feiten, dat is besloten de zaak in handen te geven
aan de rijksrecherche. In een bericht aan het personeel vermeldde de politieleiding dat je "een dergelijke beslissing niet
lichtvaardig neemt". Dat gaf tegelijkertijd al aan hoe serieus de
beschuldiging was. De rijksrecherche stelde vast dat Smit, net
als Giltay, de gelden van de politie onrechtmatig had gebruikt
voor de aanschaf van enkele honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten. Smit gaf toe de evenementen
op kosten van de politie bezocht te hebben, maar was zich van
geen kwaad bewust: “Het bezoeken van wedstrijden was niet
ongebruikelijk binnen de top van de politie en het Openbaar
Ministerie. Smit handelde niet anders dan de mensen om hem
heen, met medeweten van de politietop.” De uitgaven van Smit
zijn weliswaar minder opmerkelijk dan die van Giltay, en daarnaast probeerde hij deze niet te verduisteren door het laten
aanpassen van facturen, wederom duidt dit op een gebrek aan
corrigerend vermogen van politiefunctionarissen onderling.
Tot overmaat van ramp
Naast de zaken Giltay en Smit, welke voor de politie een doorn
in het oog zijn, is er recentelijk gerapporteerd over andere
misstanden die lijken te duiden op een gebrek aan onderlinge correctie. Al langer speelt de discussie over de seksuele
intimidatie van vrouwen; deze is nu ook bij de politie flink
losgebarsten. Het slachtoffer van de vermeende intimidatie
is een hoofdagente die sinds maart onder een nieuwe chef
werkt. Ze kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag,
waar ze ook al moeilijkheden ondervond na het melden van
ongewenst gedrag. Ze kwam daar in een lastig pakket nadat
ze melding gedaan had bij het team Veiligheid Integriteit en

Klachten (VIK) in Den Haag. Dat het nota bene dezelfde persoon is die melding deed van eerdere misstanden bij een ander
bureau, geeft de omvang van het probleem aan en laat zien
dat het niet plaatsgebonden is. De politie doet op dit moment
geen nadere mededelingen over het onderzoek. Het is voor het
korps een pijnlijke kwestie omdat de teamchef medeoprichter
en vooraanstaand lid van de politie-denktank Pharresia is. Die
club adviseert de politieleiding over hoe de organisatie diverser
kan worden samengesteld. Het is de tweede teamleider binnen
één week die door de politie naar huis wordt gestuurd naar
aanleiding van een debat over discriminatie en seksisme binnen de politie. De Leidse politiechef Fatima Aboulouafa werd
eerder al tijdelijk uit haar functie gezet. Haar kritische houding
ten opzichte van machtsmisbruik, pesten en discriminatie
binnen het korps heeft tot een ‘onwerkbare’ situatie geleid,
meldde de politie.
Tel deze zaken bij elkaar op en de enorme berg werk die de
huidige politiechef, Erik Akerboom, voor zich heeft wordt
zichtbaar. Akerboom zelf erkent dat ook: “Het is een illusie
dat ik binnen een aantal jaar een einde kan maken aan alle
misstanden binnen het korps”. Jarenlang hebben het gebrek
aan intern toezicht en controle geleid tot de ontwikkeling
van de zaken die nu vrijwel tegelijkertijd opkomen. Onder
leiding van Akerboom zijn de situaties van Giltay en Smit naar
boven gekomen en zijn de (mede)verantwoordelijken hard
aangepakt. Tegelijkertijd wordt hij beschuldigd van wegkijken. Carel Boers, die de politie dertien jaar lang geadviseerd
heeft op gebieden als aanpak van intimidatie, discriminatie,
seksisme en moslimfobie, neemt ontslag: er wordt door de
top volgens hem toch niet geluisterd. Hij valt zijn voormalige
opdrachtgever persoonlijk aan door te stellen dat ‘het leiderschap van Akerboom bestaat uit het stelselmatig vermijden
van elke vorm van conflict’. Geen fouten maken is voor hem
belangrijker dan goed dingen doen. Hij roept Akerboom in zijn
brief op om ‘versneld nieuwe, jonge en diverse’ leiders aan te
stellen in de top van de politieorganisatie. „Waarom blijft u
bevriende blanke 55-plussers aan de top benoemen terwijl er
zoveel leiders met een andere culturele achtergrond en vrouwelijk talent in de veertigers-generatie binnen en buiten de
organisatie beschikbaar zijn?” Dat zou volgens de opgestapte
politiecoach ‘van hele grote betekenis zijn voor de medewerkers, de maatschappij en de rechtsstaat’.
Of Akerboom echt wegkijkt of dat hij een aanpakker van problemen is, hangt af van de invalshoek waaruit je het bekijkt.
Draagt hij als huidig chef het boetekleed van jarenlange nietaanpak van problemen, waardoor de problemen die tijdens zijn
regime bloot komen te liggen hem aangerekend worden, of zie
je hem als degene die de problematiek op een inadequate wijze
aanpakt, waardoor de gewenste veranderingen uitblijven. Er is
de komende tijd in ieder geval meer dan genoeg werk aan de
winkel voor de organisatie van de politie. En zoals Akerboom
zelf ook al erkende: “problemen komen overal voor, wij zijn
ook gewoon mensen”.

JURIST in BEDRIJF

27

STELLING:
Weed has to be legalized
Wiet moet gelegaliseerd worden

Mehri-Elena Heybaran
20 jaar
European Public Health
The implications of cannabis-legalisation seems to be taking
a harm reduction approach: one accepts that both legal and
illegal drugs are part of society, and instead of criminalising
a common one, such as cannabis, one tries to focus on the
continuous use of drugs and not so much the prevalence of
[it]. This is also done in licit drug use, such as alcohol.
Furthermore, it is also a way to facilitate drug control, without
minimising the dangers that are associated with illicit drugs;
prohibitive models have shown no proven effect on the
breadth of the market.
With countries such as Uruguay and Canada taking the lead,
it would perhaps start to put pressure on the United Nations
(UN) scheduling system, which seems to categorise cannabis
with other drugs such as heroin as one of the ‘most harmful’

drugs with “little to no medicinal use”. This has been refuted,
with many countries acknowledging the medical properties
of cannabis and its compounds. Weighing the advantages
and disadvantages of legalisation, it only seems clear to me
that legalisation is a victory for Canadians, and a step forward
towards a safe and regulated market. Perhaps other countries
should follow?

Olaf Hendriks
20 jaar
Nederlands Recht
Het legaliseren van wiet brengt voor- en nadelen met zich mee,
maar naar mijn mening wegen de voordelen zwaarder dan de
nadelen. Hierbij moet er ook rekening mee gehouden worden
dat het verbieden door de overheid van praktijken (zoals teelt
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en verkoop van producten) een methode is die zwaar ingrijpt
in de persoonlijke levenssfeer. De illegaliteit van wietverkoop/
teelt zou dan dus zwaarwegende gronden moeten hebben.
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen waarom wietteelt
gelegaliseerd moet worden. Ten eerste is de consumptie van
wiet relatief gebruikelijk in Nederland. De legalisering van wiet
staat de overheid toe om een grotere invloed uit te kunnen
oefenen op deze consumptie. Deze invloed kan bestaan uit
kwaliteitscontrole, BTW-heffing en voorlichting betreffende
de gevaren van drugs en drugsverslaving.
De nadelen van drugsgebruik zijn persoonlijke nadelen. Het
slachtoffer is in meeste gevallen slechts de gebruiker zelf.
De problemen die drugsgebruikers ervaren zijn voornamelijk
verslaving, hersen- en longschade, een vergrote kans op
hartziektes en een verslechtering van de mentale gezondheid. Ten eerste zijn dit gevolgen die voor eigen risico van de
gebruiker komen. Ten tweede kan legalisering van de wietverkoop/teelt de overheid meer inzicht en invloed geven op
het gebruik van wiet om deze nadelen te voorkomen in de
huidige wietgebruikers.

Marleen Flipsen
20 jaar
Nederlands Recht
Het legaliseren van wiet(teelt) zorgt voor controle en toezicht
vanuit de overheid. Nu wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar is het illegaal om wiet te kweken of in te
kopen. Dit zorgt voor een onhoudbare situatie in Nederland.
Door legalisatie zou de wietteelt uit de criminele sfeer gehaald
moeten worden. Nederland kan een voorbeeld nemen aan
het systeem in Canada, waar je sinds een jaar legaal cannabis
kan kopen in wietwinkels en vergunningen krijgt voor medicinale cannabis. In Nederland wil de overheid vergunningen
afgeven aan organisaties om wiet te produceren. De legale
wietteelt zou dan moeten opboksen tegen de illegale wereld
van criminaliteit. Wie daarvan de winnaar wordt is onzeker,
maar in mijn optiek is er geen alternatief. Legale verkoop van
wiet zal hopelijk zorgen voor dalende prijzen en daardoor
minder aantrekkelijk worden voor criminelen. Het wel of niet
legaliseren heeft voor- en nadelen maar feit is dat de huidige
situatie onhoudbaar is. Legalisatie van wiet(teelt) kan daarom
een goed alternatief zijn voor in de toekomst.

Rommert Schoffelmeer
20 jaar
Nederlands Recht

Isabel Wieringa

Naar mijn mening hebben we op het moment een heel scheef
beleid in Nederland.
De Opiumwet stelt dat het telen en het verhandelen van
softdrugs, echter de verkoop ervan is vrij. Het bedrijfsmatig
produceren van softdrugs zoals cannabis wordt dan ook actief
opgespoord en bestraft. Het gevolg is dat je in de coffeeshop
wel een jointje kan kopen, maar vervolgens geen idee hebt
waar het product vandaan komt. Dit zorgt ervoor dat er een
enorm duistere kant zit aan de verkoop van softdrugs in coffeeshops, terwijl de verkoop binnen deze ruimtes in principe
gewoon legaal is.
Daarnaast schiet de overheid zichzelf in de voeten met het huidige beleid. Door de teelt van softdrugs zoals cannabis illegaal
te maken, criminaliseer je een gehele sector waar een enorme
bak met geld te verdienen valt. Daarmee wordt er geld verspilt
met het inzetten van politie bij het oprollen van kwekerijen,
terwijl er juist een financieel gezien veel meer te vangen valt.
Als we kijken naar Canada die de productie van cannabis legaal
heeft gemaakt zien we daar eigenlijk alleen maar voordelen
bij: de criminaliteit met betrekking tot softdrugs is gedaald,
er zijn meer banen gekomen voor de Canadezen om te vullen
en er is een gehele nieuwe sector ontstaan waar er veel geld
mee gevangen wordt. Als dit voorbeeld laat zien dat dit ‘the
way to go’ is waarom zouden we dit beleid ook niet gebruiken
in Nederland?
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22 jaar
Nederlands recht
Ik ben van mening dat wiet gelegaliseerd dient te worden,
omdat het nu als een semi verbodenmiddel wordt beschouwd.
De overheid dient toezicht te houden op het produceren van
wiet, zo kunnen zij de kwaliteit en de productie ervan in de
gaten houden. De illegale sector zal op deze manier afnemen
en de criminaliteit in deze sector hoogstwaarschijnlijk ook. Ook
voor de consument, zoals ik, klinkt een (semi) verbodenmiddel als iets spannends. ‘’Wat is het? Hoe zal het werken?’’, dat
zijn vragen die men zich onder andere kan afvragen bij het
gebruik van wiet. Ook in de medische sector kan wiet een
bevorderende rol spelen bij onder andere kankerpatiënten
en mensen met reuma. In het geval wiet gelegaliseerd zal
worden is het mogelijk dat het gebruik van wiet sneller worden
toegepast. Nu heerst daar namelijk een taboe op. Indien artsen
zich beter verdiepen in de effecten van het gebruik van wiet,
bij een medische behandeling, kunnen zij een goede inschatting maken hoeveel wiet kan worden ingenomen. Waardoor
patiënten minder hoeven te lijden onder de versuffende effecten van morfine.
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GREEP UIT DE WEEK VAN
Joris van Wel
DELOITTE

In november 2018 heb ik deel mogen nemen aan de jaar-

(Directe Belastingen) volgde aan de Universiteit Maastricht,

lijkse Tax Business Course van Deloitte Nederland, waarbij

en ik de voorkeur had om te beginnen aan het kantoor

ik en vijftien andere deelnemers onder begeleiding van

in Amsterdam, heb ik ervoor gezorgd dat mijn vakken in

een team Deloitte-fiscalisten naar Singapore zijn gereisd

Maastricht in april 2019 afgerond waren en ben ik daarna

om een klantcasus te behandelen. Naast een geweldige

verhuisd. Omdat Deloitte voor mij in het afgelopen halfjaar

en leerzame ervaring heb ik aan mijn deelname aan deze

een waardevolle leerschool en een gezellige en dynamische

Business Course ook het aanbod voor een werkstudent-

werkomgeving is gebleken, en ik dan ook per november zal

schap overgehouden. Omdat ik op dat moment mijn master

starten aan het TOP-traineeship, deel ik graag mijn ervaring!
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Deloitte zal als een van de Big Four weinigen onbekend voorkomen, al moet ik bekennen regelmatig nog met nieuwe
aspecten van het bedrijf kennis te maken. De manier waarop
wordt ingespeeld op de digitalisering van het bedrijfsleven
en de samenleving is daarbij een voorbeeld. Door tijdens mijn
werkstudentschap samen met een teamgenoot tot aan de
landelijke finale deel te hebben genomen van de Ideation
Challenge, een jaarlijkse ideeënwedstrijd, ben ik er ook achter
gekomen dat er enorm veel waarde wordt gehecht aan innovatie en ontwikkeling van de producten waarvan Deloitte
haar klanten voorziet.
Op het kantoor in Amsterdam heb ik tijdens de afgelopen zes
maanden als werkstudent deel uitgemaakt van het International Tax team binnen het bredere Tax & Legal netwerk. Waar
andere teams vaak werken met een industriefocus, zoals consumentenproducten of financiële dienstverlening, is die er niet
bij International Tax, maar ligt de focus op het bedienen van
Amerikaanse en Aziatische multinationals. Voor deze ondernemingen wordt geadviseerd met betrekking tot de Nederlandse
vennootschaps- en dividendbelasting, verdragen en de vele
internationaal gerichte vraagstukken die deze tijd kent.
Veel van mijn teamgenoten hebben op hun beurt weer een
eigen specialiteit of landenfocus, maar tijdens mijn werkstudentschap heb ik min of meer alle verschillende dienstverleningsaspecten mogen meemaken. Dit heeft me geholpen om
een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden die ik wil
gaan verrichten tijdens het TOP-traineeship, waarbij ik in drie
periodes van ieder acht maanden door verschillende teams
zal gaan rouleren.
WOENSDAG
Na een fietstocht van twintig minuutjes vanuit mijn huis in de
buurt van het Oosterpark kom ik iets voor 09.00 aan bij The
Edge, een groot en modern kantoorgebouw aan de Zuidas dat
nagenoeg voor het geheel door Deloitte wordt gebruikt. Op
maandag en dinsdag werk in aan mijn Master Thesis, al doe ik
dat eigenlijk voornamelijk ook op kantoor. Mijn team werkt,
net als het grootste gedeelte van Tax & Legal, op de zevende
verdieping. Niemand heeft een vaste kamer of bureau, maar ik
zit eigenlijk altijd wel bij mijn teamgenoten in de buurt. Nadat
ik mijn mailbox heb bekeken begin ik aan de werkzaamheden
die aan het einde van de vorige week heb ingepland, alhoewel
we meestal eerst een koffietje drinken.
Ongeveer de helft van mijn tijd besteed ik aan het uitzoeken
van fiscale vraagstukken. Er wordt nauwlettend aandacht
besteed aan nieuwe wetgeving en andere relevante ontwikkelingen, waarbij het wekelijkse vaktechnisch overleg op dinsdag
hiervoor het gegeven moment is. Toch kunnen bepaalde (vaak
grensoverschrijdende) handelingen, zoals geldleningen en
kapitaalstortingen, in fiscale zin zoveel complexiteit opleveren
dat een stevig onderzoek naar wetsgeschiedenis en literatuur
vereist is om de fiscale uitwerking ervan te kunnen voorzien,
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en bovendien gaan er regelmatig grote belangen mee gepaard.
Ik werk graag aan dit soort vraagstukken, omdat er nagenoeg
nooit een zwart-op-wit antwoord uitrolt, maar er vaak ruimte
is voor argumentatie en overtuiging.
Tegen het slaan van de middagklok wordt er met het team
geluncht. Dit doen we normaal tussen andere collega’s in The
Edge, maar als de zon schijnt maken we vaak een ommetje. Er
is altijd genoeg keuze om goed te kunnen eten, dus ik neem
mijn lunch nooit zelf mee. In de middag bereid ik een aantal
vragen voor over de verwachte lokale uitwerking van ATAD
2-wetgeving op de structuur van een Amerikaans softwarebedrijf, die we stellen aan collega’s in de andere EU-lidstaten
waarop dit project betrekking heeft. Na een potje pingpong
met een collega bespreken we om 16.30 de voortgang van het
project in een call met de klant, en nadat de laatste mailtjes
van de dag de deur uit zijn ga ik rond 18.00 naar huis.
Donderdag
Vandaag verwachten we de eerste reacties op de vragen die
we gisteren gesteld hebben, en ik bereid een format voor op
basis waarvan we hun antwoorden kunnen vertalen naar een
helder advies met betrekking tot hun houdster- en financieringsstructuur. De rest van de dag houd ik vrij om het format
van invulling te voorzien, en help ik tussendoor een collega
met de vraag of de berging van een aan de Griekse kust gezonken vrachtschip door een Nederlandse firma zal leiden tot
de erkenning van een vaste inrichting onder het tussen deze
twee landen gesloten belastingverdrag.
Ondertussen ga ik om 16.00 met de andere deelnemers van de
Business Course die aan het werk zijn in Amsterdam een kop
koffie drinken, en wisselen we ervaringen uit over de teams
waarin we zijn begonnen te werken. ’s Avonds wordt er alvast
een biertje gedronken in de Mahler, het café onderin The Edge.
Het weekend ligt immers alweer om de hoek!
Vrijdag
Vandaag wordt er over het algemeen wat rustiger gewerkt, en
belangrijke afspraken worden meestal niet gepland op vrijdag.
Je zou kunnen zeggen dat het casual friday is, alhoewel de
meesten al eerder in de week het pak in de kast laten hangen.
Ik werk vandaag aan een vraagstuk voor een Engelse klant
over de behandeling van goodwill en intellectueel eigendom
voor de uitkomst van de gemengd oogmerktoets in de deelnemingsvrijstelling.
Het team is vanavond uitgenodigd voor een diner bij een van
de partners. Normaal zouden we tegen 17.00 zijn gaan borrelen op het terras van de Mahler, maar dit is natuurlijk een
nog mooiere manier om de week af te sluiten en de teamband
te versterken!
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"EEN SNUIFJE IN DE MORGEN
ZORGT VOOR EEN DAG ZONDER
ZORGEN"
Door: Sammy Keydener

Langzamerhand druppelt er een beetje bloed op de grond
tijdens de extended puppy, ze ontgiften zichzelf met groene
smoothies om alle verboden middelen die ze in het weekend
geconsumeerd hebben uit hun lichaam te krijgen en maken
zich klaar om te gaan protesteren voor een betere wereld,
de yogasnuivers. Maar is het allemaal wel zo zwart wit? Hoe
wordt er met drugs in Nederland omgegaan en welke drugs
zijn op dit moment razend populair? De term ‘yogasnuivers’
slaat terug op mensen die stevige principes hebben en deze
naleven, maar deze principes af en toe aan de kant zetten
voor een avondje plezier met drugs. Het gaat vooral om
studenten en starters tussen de twintig en dertig die aan
hun drukke leven willen ontsnappen. Deze twintigers en
dertigers leven doordeweeks heel bewust; eten geen vlees,
drinken groene smoothies, steunen lokale winkels en willen
een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten.
Doordeweeks zijn ze al vaak hun plezieravondje met drugs
aan het inplannen, vaak wordt dit gedaan met een lijn cocaïne of een xtc-pilletje.

Oorsprong
De term ‘yogasnuivers’ werd voor het eerst door Erik Akerboom, korpschef van de politie, in Nederland geïntroduceerd.
In zijn speech gebruikte Erik Akerboom de term ‘cocaine yogi’
wat vertaald werd naar het Nederlandse woord yogasnuivers.
De yogasnuivers zorgen ervoor dat het drugsgebruik wordt
geromantiseerd en genormaliseerd. Ook worden ze wel eens
agendahedonisten genoemd: er wordt tegenwoordig zelden
nog spontaan gefeest, alles moet strak ingepland worden.
De term verwijst naar jonge mensen die stevige waarden en
normen hebben, die af en toe opzij worden geschoven voor
wat drugsplezier. Deze stevige waarden en normen hebben
te maken met een gezonde levensstijl en het redden van de
planeet. Ze doen dagelijks aan mediteren, werken zich minimaal drie keer per week in het zweet in de fitness en verrijken
zichzelf met chiazaadjes.
Een week uit het leven van een yogasnuiver
“Elke dag gaat mijn wekker om 07:00. Als eerste begint mijn
dag met een yogasessie van 30 minuten. Hierna maak ik voor
mijn ontbijt een smoothie en eet ik crackers met avocado en
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gepocheerd ei. Ik eet mega veel groente, vermijd vlees en ga
vier tot vijf keer per week naar de fitness. Tijdens het studeren
drink ik het liefste groene thee en gaan er liters water naar binnen. Ik ga elke avond rond 23:30 naar bed en voor het slapen
mediteer ik nog een half uur. Ik zorg ervoor dat ik alles voor
mijn studie af heb vóór vrijdagavond, want dan begint mijn
weekend. In het weekend gaan de remmen los en hou ik mij
niet meer zo aan mijn strakke schema, tenzij ik moet werken.
Vooral tijdens het festivalseizoen ben ik druk in de weer met
cocktails, een pilletje XTC en heel soms komt er ook een beetje
ketamine bij kijken. Deze afwisseling van week-weekend heb ik
nodig om vol voor mijn studie te kunnen gaan en tegelijkertijd
een bijbaantje te hebben. Tijdens zo’n weekend heb ik het
gevoel dat het oké is om niet met mijn studie, persoonlijke
groei of werk bezig te zijn en geniet ik met volle teugen.” –
Rotterdamse student die graag anoniem wil blijven.

"De yogasnuivers zorgen ervoor dat het
drugsgebruik wordt geromantiseerd
en genormaliseerd."
Protest op de Dam
Afgelopen zomer heeft er een demonstratie plaatsgevonden
op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie werd georganiseerd door Poppi, een drugsmuseum in Amsterdam, die vond
dat er een dialoog over het drugsgebruik en het drugsmisbruik
geopend moest worden. Tijdens de demonstatie werden mensen uitgenodigd om aan te sluiten bij een yogasessie waar ook
bloem werd gesnoven. Het doel van de demonstratie was om
de maatschappij duidelijk te maken dat het drugsprobleem in
Nederland een complex probleem is en dat ‘zomaar stoppen’
er niet in zit. In een interview vertelde –xxx- dat er sprake was
van een oversimplificatie. Mensen, en vooral jongere mensen,
zullen drugs blijven gebruiken en er is geen legaal alternatief.
Door gebruikers te categoriseren als yogasnuivers, komt er
geen dialoog op gang om het probleem rondom drugsproductie aan te pakken.
Prestatiedruk
In de hedendaagse maatschappij rust een enorme druk op
studenten en starters. Er wordt verwacht dat ze optimaal
studeren, optimaal werken, optimaal op vakantie gaan en
optimaal leven. Achterblijven is een no-go. Door de prestatiedruk, gecreëerd door de maatschappij, ontstaat er een grote
stressfactor. Een pilletje of lijntje wordt zorgvuldig ingepland
om te kunnen ontspannen. Drugsonderzoeker Ton Nabben is
van mening dat de huidige generatie beheerst naar de kloten
wil zodat ze er de volgende dag geen last van hebben: ‘Alles
draait om het optimaliseren van een leuke tijd en het minimaliseren van risico’s’.
Populaire drugs in Nederland
Dat Nederlanders niet vies zijn van drugs is bekend, echter is
het gemiddelde drugsgebruik in Europa nergens zo hoog is als
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in Nederland. De markt rondom drugs is steeds in beweging.
Er zijn op regelmatige basis nieuwe middelen, nieuwe wet- en
regelgeving en nieuwe trends in gebruik. Op dit moment zijn
XTC, GHB, ketamine en cocaïne de meest geliefde drugs.

"Een pilletje of lijntje wordt zorgvuldig
ingepland om te kunnen ontspannen."
XTC is op dit moment de populairste harddrug volgens het
CBS. De reden hierachter? XTC geeft een euforisch gevoel.
Tegenwoordig bevat één pil rond de 160 tot 200 milligram
mdma, het dubbele ten opzichte van enkele jaren geleden.
XTC is een stimulerend en bewustzijnsveranderend middel.
XTC wordt gebruikt in twee vormen, als pil of als poeder. Aan
het uiterlijk van de pil is niet te zien hoe sterk deze is. Hierdoor
worden soms pillen als XTC verkocht terwijl er een andere stof
in zit. Poeder wordt soms los ingenomen door ‘likjes’. Hierdoor
is het lastig in te schatten hoeveel er ingenomen wordt.
GHB wordt gezien als de ontspannende drugs, angsten verdwijnen als sneeuw voor de zon en de remmen worden minder
snel getriggerd. Gebruikers beginnen steeds vroeger aan deze
drug. Er wordt steeds eerder aan begonnen. Volgens artsen in
het Trimbos-onderzoek beginnen jongeren rond de 18 en 19
jaar al aan GHB. De reden dat deze drug zo populair is onder
jongeren, is omdat het een van de goedkoopste drugs op
de markt is. GHB is een doorzichtige vloeistof en wordt vaak
vermengd met een drankje.
Ketamine is de snelst oprukkende drug en wordt met de dag
populairder. Van oorsprong is ketamine een verdovings- en
narcosemiddel dat wordt gebruikt in de (dier)geneeskunde.
De vloeistof wordt uitgekookt tot er een wit kristalachtig
poeder overblijft. De drug zorgt voor een dromerig gevoel, en
lichaam en geest onderscheiden zich van elkaar. Daarbij zorgt
het er ook voor dat de spieren slapper worden en moeilijker
te controleren zijn. Bij een te hoge dosis worden gebruikers
angstig en paranoïde.
Cocaïne is een drug die zorgt voor veel energie en na gebruik
ontstaat er een opgewekt, zorgeloos en zelfverzekerd gevoel.
De keerzijde van cocaïne is dat het kan leiden tot onvoorzien
agressief gedrag en kan zorgen voor een angstig en onrustig
gevoel. Dit komt vaak doordat cocaïne in combinatie wordt
gebruikt met alcohol, Xtc of wiet. De meest gebruikte vorm van
cocaïne is snuifcocaïne. Dit wordt verpakt in kleine envelopjes.
Naast snuifcocaïne wordt basecoke, een rookbare vorm van
cocaïne, ook vaak gebruikt.
Festivals
De afgelopen 30 jaar zijn het aantal festivals in Nederland
vervijfvoudigd en hierdoor komen steeds meer mensen in
aanraking met drugs. Festivals en feestjes laten tegenwoordig
steeds vroeger weten wanneer ze plaatsvinden, wat inspeelt
op het plannen van de huidige generatie. Er wordt dan ook
vaak al vroeg besproken of er drugs gebruikt gaat worden
op zo’n evenement. Festivals hebben echter een strenge
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regelgeving betreffende drugs. Door te veel drugs op zak te
hebben wordt de wet overtreden. Het Openbaar Ministerie
heeft afgelopen jaar op Lowlands 250 uur taakstraf opgelegd
en meer dan 25.000 euro aan boetes uitgedeeld. Naast landelijke regelgeving omtrent drugs, kan het festival een eigen
evenementenbeleid hebben. Het verschilt dus per festival of
een kleine hoeveel drugs wordt gedoogd of dat er sprake is
van een zero-tolerance beleid. De afweging die wordt gemaakt
wordt gebaseerd op een inschatting van de potentiele risico’s.
Er is dus een kleine ruimte om af te wijken van de landelijke
norm. Deze afspraken worden gemaakt door de organisatie in
samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de
gemeente. De strafmaat verschilt per festival.

is het toegestaan. In Nederland worden alleen hasj en wiet
als softdrug geclassificeerd. Harddrugs worden niet legaal
verkocht. Ongeacht of je softdrugs of harddrugs op zak hebt,
ben je een drugsbezitter. Het is verboden om drugs op een
festival mee te nemen maar in Nederland is er sprake van een
gedoogbeleid. Dit beleid houdt in dat je een kleine hoeveelheid
softdrugs op zak mag hebben zonder dat er een vervolging
door het Openbaar Ministerie wordt gestart. De grenzen liggen voor softdrugs op 5 gram en voor harddrugs op een halve
gram poeder. Wanneer er meer drugs wordt gevonden, is er
een kans dat het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Het is
altijd illegaal om drugs op zak te hebben en dit mag altijd door
de politie worden ingenomen.

"Dat Nederlanders niet vies zijn van drugs
is bekend, echter is het gemiddelde
drugsgebruik in Europa nergens zo hoog
als in Nederland."

De lichamelijke effecten zijn veelal bekend rondom het drugsgebruik. De juridische consequenties vaak niet. Wanneer je
door de politie gepakt wordt met drugs zijn er drie opties tot
mogelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Ten eerste
kan het Openbaar Ministerie de zaak seponeren en niet overgaan tot vervolging. Ten tweede kan het Openbaar Ministerie
beslissen om meteen over te gaan tot dagvaarding. Dit komt
veel voor wanneer er een grote hoeveel drugs gevonden wordt.
Als laatste kan het Openbaar Ministerie een voorstel doen tot
betaling van de boete of tot uitvoering van een taakstraf. Hierbij kan het Openbaar Ministerie een beschikking of transactie
voorstellen. Bij een beschikking beken je meteen schuld. Bij
een transactie beken je geen schuld. Hierbij geef je aan dat je
niet weet of je het eens bent met de beschuldiging maar dat
je van de vervolging afziet. Bij zowel een beschikking als een
transactie komt het op je strafblad te staan.

De strikte regels rondom drugsgebruik zijn er niet voor niets.
De organisator is verantwoordelijk voor een veilig verloop
van het evenement en voor de naleving van de Drank- en
Horecawet, Opiumwet en eventuele andere voorschriften.
Het toezicht op een evenement ligt dus bij de organisator,
die schakelt dan ook de beveiliging in. Het toezicht buiten
het evenement ligt bij de politie. De beveiliging ziet erop toe
dat de regels van het evenement worden nageleefd en zorgt
ervoor dat er wordt opgetreden bij overtredingen. Er zijn
verschillende maatregelen die de organisatie kan nemen. Ze
kunnen controles uitvoeren bij de toegang en op het evenemententerrein zelf. Op festivals zijn er ook chill-out ruimtes
aanwezig. Deze ruimtes zijn speciaal ingericht om mensen te
laten afkoelen of uitrusten indien er een risicoverwachting op
het gebied van alcohol en drugs optreedt. Het toezicht buiten
het evenement ligt bij de politie. Voorkomen is altijd beter dan
genezen. Het komt ook voor dat drugs toch het terrein worden
gesmokkeld. Daarom is het ook van belang dat er ook op het
terrein aandacht wordt besteed aan het monitoren van drugs.
Dit kan onder andere door politie in te zetten op het terrein
en door cameratoezicht. Politieteams op het terrein bestaan
vaak uit twee agenten en een beveiliger die in burgerkledij
rondlopen. De beveiliger is de schakel tussen de politie en
de organisatie en adviseert de agenten. Wanneer er camera’s
geplaatst worden is dit in het kader van crowd control. Het
terrein wordt gescand en verstoringen komen sneller in beeld.
Wetgeving in Nederland
De Opiumwet verbiedt het om drugs te bezitten, te produceren, te verhandelen en te verkopen. Het verbod is opgelegd
omdat drugs een gevaar vormen voor de gezondheid en de
samenleving. In de Opiumwet worden twee soorten drugs
onderscheiden; softdrugs en harddrugs. Als minderjarige is het
niet toegestaan om softdrugs te gebruiken, als meerderjarige

Concluderend
Yogasnuivers zorgen voor een romantisering en normalisering
van het drugsgebruik. Hierdoor worden de gevolgen van drugs
soms onderschat. De maatschappij legt een torenhoge druk
op de huidige generatie waarin continu verwacht wordt dat er
optimaal op alle vlakken wordt gepresteerd. Op dit moment
zijn XTC, GHB, ketamine en cocaïne de meest populaire drugs
in Nederland. De regelgeving van festivals is gebaseerd op de
Opiumwet. Een gebruiker mag 5 gram softdrugs of een halve
gram harddrugs op zak hebben zonder dat ze vervolgd worden.
De landelijke regelgeving is de rode lijn omtrent drugs maar
een festival kan hier in kleine mate van afwijken, indien dit verantwoord is. De Opiumwet verbiedt het om drugs te bezitten, te
produceren, te verhandelen en te verkopen. Wanneer er meer
drugs wordt gevonden dan toegestaan door het gedoogbeleid,
bestaat er een kans dat het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Het Openbaar Ministerie kan de zaak seponeren, meteen
overgaan tot dagvaarding of kan een beschikking of transactie
voorstellen. Bij zowel een beschikking als bij een transactie
komt het op je strafblad te staan. Yogasnuivers romantiseren
dit maar legaliseren het niet.
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BIJDRAGE STUDIEVERENIGINGEN
Bringing tax people together
Waarde lezer,
Middels dit bulletin heb ik de eer om jou kennis te laten maken met dé studievereniging voor alle fiscale studenten aan de
Universiteit Maastricht. Het doel van onze vereniging is om de fiscale student in Maastricht op verschillende manieren op
een laagdrempelige manier kennis te laten maken met potentiële werkgevers en andere studenten. We hebben meer dan
500 leden die fiscaal recht of fiscale economie studeren en een grote groep internationale leden, waarvoor wij aparte activiteiten organiseren. Daarnaast hebben we een honderdtal reünisten waarvoor we ieder jaar een reünisten borrel organiseren.
Voor al onze leden organiseren wij jaarlijks allerlei activiteiten, zoals o.a. de FIRST Fiscale Bedrijvendag, een tweejaarlijks
symposium en verschillende kantoorbezoeken. Wij vinden het ook erg belangrijk om onze leden studie gerelateerd te
ondersteunen en daarom organiseren we tentamentrainingen, delen we gratis belastingwettenbundels uit aan onze
leden en bieden wij boekenkorting op relevante studieboeken. Daarnaast biedt een lidmaatschap van FIRST Maastricht
oefententamens, het verenigingsblad de FIRM dat vier keer per jaar verschijnt, maandelijks een gratis borrel, eens per jaar
een open feest en elke twee jaar een studiereis. Voor onze leden van de internationale master organiseren we jaarlijks een
tweedaagse Luxemburg trip en de International Job Fair.
Wil je meer over ons en onze activiteiten te weten komen? Neem dan eens een kijkje op onze website www.firstmaastricht.
nl of onze Facebook/Instagram pagina. Uiteraard kun je ons ook altijd mailen via bestuur@firstmaastricht.nl en je bent
tijdens kantooruren van harte welkom op de Tongersestraat 6 (kamer 3.018). Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig
tussen 10:45 en 13:15 uur. Inschrijven kan online of op kantoor.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Philip Savidis
Voorzitter 2019-2020
FIRST Maastricht

Stichting Jurist in Bedrijf
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Studenten Rechtsbureau
Maastricht
Beste rechtenstudent!
Wij zijn het Studenten Rechtsbureau Maastricht. Vanaf de jaren negentig bieden wij juridisch advies
op de kerngebieden van het recht waarmee een student tijdens zijn of haar opleiding te maken krijgt.
Wij zijn een team van enthousiaste rechtenstudenten dat graag een steentje bijdraagt.
Ben jij tweede- of derdejaars rechtenstudent en lijkt het je leuk om je juridische kennis in de praktijk
te brengen, je medestudent te helpen én deel uit te maken van een gezellige en hechte groep? Dan
is het Studenten Rechstbureau iets voor jou!

Heb je interesse? Stuur je cv en een motivatiebrief naar srb@maastrichtuniversity.nl.
Studenten Rechtsbureau Maastricht *

www.studentenrechtshulp.nl

* Houd onze Facebook in de gaten voor eventuele kennismakingsborrels!

Go abroad with
AIESEC and get
professional experience
through internships or
voluntary projects
Sign-up:
More info?

www.aiesec.nl
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INTEGRALE AANPAK OUTLAW
MOTORCYCLE GANGS: ZINVOL?
Door: Jules Martens

Afgelopen juni werd motorclub No Surrender verboden
verklaard door de rechtbank in Assen. Deze zou een gevaar
vormen voor de openbare orde. In het nieuws laaide de vraag
op of een verbod op motorclubs zoals No Surrender wel
zinvol was. Daalde de criminaliteit ook? Kan een dusdanig
verbod wel worden gehandhaafd? De Tweede Kamer vroeg
om geduld. Geduld voor hun grootschalige offensief tegen
de zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs. Dit offensief
bestond uit een integrale aanpak, waar ze al sinds 2012
mee bezig is. Nu na 7 jaar kan wel de tussenbalans worden
opgemaakt. Heeft deze aanpak tot nu toe wel gewerkt?
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Outlaw Motorcycle Gangs
Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMGs) zijn organisaties
waarvan de leden hun club gebruiken als een kanaal en tevens
afscherming voor criminele en ondermijnende activiteiten met
als oogmerk financieel of ander materieel gewin. Ze accepteren geen van buitenaf opgelegde grenzen en houden zich dus
o.a. niet aan de Nederlandse wet. Voor hun groepscultuur zijn
motorrijden, broederschap en groepssymbolen kenmerkend.
Volgens het Openbaar Ministerie cultiveren ze een gewelddadig imago, faciliteren ze structureel criminaliteit en creëren
ze een subcultuur van wetteloosheid. Uit criminologisch onderzoek blijkt dat elk lid van een OMG gemiddeld 9 strafbare
feiten op zijn conto heeft. Deze strafbare feiten bestaan uit
diefstal, drugshandel, afpersing, mishandeling en zelfs moord.
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In Nederland zijn de bekendste OMGs de Hells Angels MC, No
Surrender MC en Satudarah MC. Officieel zijn deze clubs geen
OMG meer te noemen, aangezien ze allemaal recentelijk zijn
verboden door de Nederlandse Rechtbank.

"Volgens hem zorgde de doordringbare en hardnekkige aard van de problematiek ervoor dat er
niet alleen snelle, zichtbare acties noodzakelijk
waren, maar ook acties, die eerst vragen om
investering alvorens resultaat te zien is."
Verbod op OMGs
Op 30 januari 2012 komt de toenmalige Minister van Veiligheid
en Justitie Ivo Opstelten met een brief aan de Tweede Kamer,
waarin hij deze informeert over de integrale aanpak van OMGs.
De grote lijnen van de aanpak worden hierin uiteengezet. Zodra
een motorclub als OMG wordt aangemerkt, zal de georganiseerde en gecoördineerde overheid allerlei maatregelen
nemen tegen de OMG; deze mag niet worden gefaciliteerd.
Volgens hem zorgde de doordringbare en hardnekkige aard
van de problematiek ervoor dat er niet alleen snelle, zichtbare
acties noodzakelijk waren, maar ook acties, die eerst vragen om
investering alvorens resultaat te zien is. De integrale aanpak
bestond daarom naast het inzetten van straf- en fiscaal recht
uit het creëren van bestuursrechtelijke barrières voor OMGs.
Het inzetten van het strafrecht ging via art. 2:20 lid 1 Burgerlijk
Wetboek. Via dit artikel kan de OMGs een civiel verbod worden
opgelegd. Hun werkzaamheid wordt dan opgeheven. De club
mag dan niet meer bestaan als vereniging, wat inhoudt dat ze
o.a. geen uiterlijke verschijningsvorm, clubhuis en bankrekening mogen hebben. Dit maakt het lastiger voor een club om
als groepering op te treden. Hiervoor moet de club wel in strijd
zijn met de openbare orde. De rechter heeft om dit te bepalen onduidelijke criteria. Uit recente rechtspraak blijkt dat de
rechter vaak het ontwrichtingscriterium gebruikt. Dit betekent
dat de gedragingen zware strafbare feiten moeten betreffen,
zoals geweld. Geweld is iets wat veel voorkomt in de wereld
van de OMGs. Niet alleen worden leden zelf hard aangepakt,
maar vooral ex-leden moeten het zwaar ontgelden. Zo werd
er in 2016 een man afgeperst, gegijzeld en mishandeld door
leden van No Surrender MC. Daarnaast werd in de zaken van
Bandidos (2017), Catervius (2018) en Satudarah (2018) ook het
noodzakelijkheidscriterium gebruikt: de maatregel mag geen
grotere impact hebben dan noodzakelijk uit het oogpunt van
herstel van de openbare orde. De schade en onrust die de drie
OMGs al jaren veroorzaakten zorgden ervoor dat het verbieden
noodzakelijk was. Dit zou de openbare orde ten goede komen.
Het probleem met deze criteria is echter het feit dat het
verbieden van een rechtspersoon de vrijheid van vereniging
kan aantasten. Deze vrijheid is genesteld in de grondwet en is
noodzakelijk voor het goed functioneren van onze democratische rechtstaat. Het aantasten van dit grondrecht heeft ervoor
gezorgd dat we in onze rechtsgeschiedenis slechts een aantal

zaken hebben gehad waarin een rechtspersoon daadwerkelijk
is verboden. Zo werd in 2012 vereniging Martijn verboden en
ontbonden voor het propageren van seksueel contact met
jonge kinderen. Art. 140 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht
geeft de sanctionering voor deze verbodenverklaring. Het
deelnemen aan de voorzetting van werkzaamheden is verboden. Vereisten hiervoor zijn opzet en een actieve bijdrage aan
de werkzaamheden. Het is nog niet duidelijk gebleken of het
dragen van tatoeages of het vergaderen in publieke plaatsen
hieronder valt. Naast het feit dat een verbod lastig is uit te
spreken, is het handhaven dus ook een probleem.

"Voordat OMGs überhaupt verboden worden,
worden ze ook tegengegaan in de fase voor
hun verbod."
Bestuursrechtelijke maatregelingen
Voordat OMGs überhaupt verboden worden, worden ze ook
tegengegaan in de fase voor hun verbod. Dit gebeurt aan de
hand van een aantal speerpunten. Allereerst zal er gehandhaafd worden op de clubhuizen van de OMGs. Dit vindt op twee
manieren plaats. Gemeenten gaan in gesprek met de OMGs
die zich willen vestigen of die zich hebben gevestigd in de
gemeente. Deze wordt hen op het hart gedrukt dat overtreding van de regels strikt zal worden gehandhaafd. Ze worden
dus ontmoedigd zich er te vestigen. Deze gesprekken worden
stopgesprekken genoemd. Het handige aan deze gesprekken
is het feit dat er geen wettelijke grondslag voor nodig is, aangezien het wordt gezien als feitelijk handelen.
Daarnaast worden er bestuursrechtelijke bevoegdheden ingezet. In het geval dat het gebruik van een clubhuis afwijkt van
het bestemmingsplan voor het pand, dan kan het bevoegde
orgaan handhavend optreden en bestuursdwang toepassen
o.g.v. art. 5:21 AWB. De OMG mag het clubhuis dan niet meer
gebruiken. Deze twee manieren van handhaven op clubhuizen
geven goed weer hoe de overheid de OMGs vooral op lokaal
niveau aanpakt. Hoe dichter bij de kern, hoe harder de OMGs
het voelen.
Ten tweede worden er controles uitgevoerd bij nodale verkeerspunten. Zo werd er in 2017 een controle uitgevoerd bij
een jubileumfeest van Hells Angels MC Northcoast. De politie
was van mening dat er een dreiging uitging voor strafbare fei-
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ten. Hier werd o.a. ook gecontroleerd of de OMG-leden wel
voldeden aan hun helmplicht. Kleine controles als deze halen
volgens de overheid het gevoel van onaantastbaarheid weg
bij de motorbendes. Binnen de integrale aanpak wordt ook
gestimuleerd bestuurlijke mogelijkheden te benutten om het
verschijnen van OMGs aan banden te leggen. Dit kan op zowel
een indirecte als directe manier.
Wanneer dit op een indirecte manier gebeurt, worden exploitanten van horecaondernemingen middels convenanten
verboden leden van OMGs te ontvangen. In de huisregels van
de horecaonderneming wordt dan bepaald dat het dragen van
‘full colours’ verboden is. Iemand die in volledige, herkenbare
kledij van een OMG loopt, draagt dan de ‘full colours’.
Een bestuurlijke mogelijkheid kan zoals gezegd ook op een
directe manier benut worden. Er kan dan in een verordening
bepaald worden dat leden, aan hun kledij herkenbaar, niet
in een bepaald aangewezen gebied mogen komen. Dit werd
bijvoorbeeld toegepast bij de motorraces op het Tourist
Trophy-circuit te Assen in juli 2014. Er werd verwacht dat er
verschillende OMGs aanwezig zouden zijn, wat spanning kon
opleveren. Dat zou onnodige risico’s met zich meebrengen.
Daarom bracht de burgemeester van Assen een noodverordening uit waarin een gebiedsverbod werd opgelegd aan eenieder
die zich wilde manifesteren als lid van een OMG. Deze manier
kan vaak ook op kritiek en tegenstand rekenen. Het verbieden
van iemand in ‘full colours’ of iemand niet toestaan op een
evenement kan namelijk worden gezien als in strijd met art. 7
van de Grondwet: de vrijheid van meningsuiting.

"Kleine controles als deze halen volgens de
overheid het gevoel van onaantastbaarheid weg
bij de motorbendes."
Ook worden OMGs structureel onderworpen aan controles
op het bezit van de juiste vergunningen. Zo wordt er o.a. vaak
gecontroleerd of de benodigde horeca vergunning wel aanwezig is in het clubhuis van een OMG. In de meeste gevallen
is dit niet zo. Het liefst proberen bestuursorganen vergunningen voor evenementen georganiseerd voor of door een
OMG te onthouden. In de gemeente Delftzijl wordt er zelfs
een zerotolerancebeleid gevoerd. Zij verleent nooit meer
een vergunning voor evenementen georganiseerd door Black
Sheep MC, een beruchte OMG in die regio. Dit gebeurt omdat
bestuursorganen van mening zijn dat er voorkomen moet
worden dat OMGs samenkomen. Dat kan namelijk leiden tot
geweld en verstoring van de openbare orde.
Tenslotte is het laatste speerpunt van de integrale aanpak het
weren van leden van OMGs uit overheidsdiensten. De algemene gedachte is namelijk dat de vereiste van integer gedrag
van een goed ambtenaar onverenigbaar is met een lidmaatschap van een OMG. Deze geeft namelijk geen gehoor aan de
wet. Een lidmaatschap van een OMG is an sich niet voldoende
voor ontslag. Dit blijkt uit een zaak waarin een sociotherapeut
in een Forensisch Psychiatrisch centrum werd ontslagen.
Desbetreffend persoon bekleedde een bestuursfunctie bin-
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nen Satudarah MC. De Centrale Raad van Beroep ontkende
dat het lidmaatschap zelf genoeg reden was voor ontslag.
Vooral het feit dat hij zich in een criminele wereld bevond,
wat risico’s meebracht voor zijn patiënten en medewerkers,
was doorslaggevend.
Resultaat?
Zoals gezien is deze integrale aanpak niet perfect. Allereerst
wordt een verbod pas definitief, indien deze onherroepelijk
is verklaard. Dit dient te gebeuren door de Hoge Raad en kan
enkele jaren duren. Dan pas kan de overheid handhavend optreden. Het is echter ook lastig om te handhaven. In Nederland
is het nog te onduidelijk wanneer iemand wel of niet art. 140
lid 2 Sr overtreedt. In feite moet elke gedraging, hoe klein en
onschuldig dan ook, die zorgt voor het voortbestaan van de
werkzaamheid van de verboden rechtspersoon, strafbaar zijn.
Hier kunnen we wat leren van het rechtssysteem van Duitsland.
In art. 9 VereinsG staat het zogenaamde ‘Kennzeichen’-verbod.
Dit houdt in dat het strafbaar is om gebruik te maken van
kenmerken van de verboden vereniging in het openbaar. Dit
bedraagt alles van kleding tot vlaggen en tatoeages. Dit verbod zorgt voor duidelijkheid en is gemakkelijk te handhaven.
Tenslotte klagen Kamerleden dat de problematiek van de
OMGs aanhoudt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de criminele
activiteiten gepleegd door leden van OMGs niet zijn gedaald.
Volgens hen heeft de integrale aanpak tot dusver geen zin
gehad. In het regeerakkoord van 2017-2021 is dan ook besloten
te gaan zorgen voor een aanpassing van de verbodsregeling.
Het doel hiervan is om rechtspersonen makkelijker te kunnen verbieden. De minister van Rechtsbescherming zou een
bevoegdheid tot het verbieden en ontbinden van een rechtspersoon moeten krijgen. Ook is het nodig dat de wet wordt
herzien, zodat er makkelijker gehandhaafd kan worden. Zo’n
wetsherziening kan echter jaren duren.
Geduld is een schone zaak
De integrale aanpak van de overheid heeft na 7 jaar nog niet
het gewenste effect behaald. Ook al zijn verschillende OMGs
verboden, de criminaliteit is er nog niet door gedaald. De overheid kan nu kijken naar andere landen, waar de regeling tot het
verbieden en ontbinden van een rechtspersoon duidelijker geregeld zijn. De kennis die ze hier van opdoen zouden ze kunnen
doorvoeren in een wetsherziening, waardoor er makkelijker
verboden en gehandhaafd kan worden. Ze kan echter ook
vertrouwen op de woorden van Ivo Opstelten, die benadrukte
dat deze problematiek ook acties nodig heeft die vragen
om een investering voordat er resultaat is te zien. Beruchte
OMGs als Satudarah MC, Hells Angels MC en No Surrender
zijn namelijk al wel verboden verklaard. Binnen een aantal jaar
zullen deze beslissingen onherroepelijk worden verklaard, wat
ervoor zorgt dat ze niet meer in het openbaar kunnen komen
en daarmee minder voor onrust zullen zorgen. Zo wordt er wel
een precedent geschept tegen de andere OMGs in ons land. Of
de integrale aanpak resultaat heeft zal de toekomst uitwijzen.
Maar elk verbod of sanctie voor een OMG, hoe klein dan ook, zal
een overwinning zijn voor de democratische rechtstaat.
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OPRECHT OPMERKELIJK
De corrigerende tik
Stel je voor dat wanneer een vrouw niet luistert, haar
man haar een corrigerende tik mag geven. Toch kan
dit werkelijkheid worden in Pakistan. De vrouw mag
‘lichtjes’ geslagen worden wanneer ze bijvoorbeeld niet
willen vrijen of die tijdens hun menstruatie niet in bad
willen. Wie bepaalt hoeveel geweld toegestaan is? Het
wetsvoorstel bestaat uit een document van 160 pagina’s
waarin uitgebreide richtlijnen staan wanneer geweld
toegepast mag worden. Geweld is niet de eerste stap
die de man moet nemen. Allereerst wordt er verwacht
dat hij met haar praat. Wanneer dit niet werkt, wordt er
verwacht dat er apart geslapen wordt. Wanneer de vrouw
hierna nog steeds weigert te luisteren, is het toegestaan
om geweld te gebruiken. Indien deze richtlijnen niet
gevolgd wordt, kan er een veroordeling plaatsvinden.
Dit wetsvoorstel is een tegenreactie op het wetsvoorstel
waardoor vrouwen in Pakistan meer rechten zouden krijgen. In dit vrouwvriendelijke wetsvoorstel zou ongepast
gedrag van de man bestraft kunnen worden, dat volgens
de Islamitische Ideologie ‘onislamitisch’ zou zijn.

Ontsnappen met een lading drugs?
Niet als het aan deze zeehond ligt…

Na verscheidene meldingen van verdacht gedrag zijn er
in West-Australië onlangs twee mannen aangehouden.
De twee waren op de vlucht voor de politie maar werden
aangehouden op het kleine eiland Burton, dat vlakbij de
kust van het land ligt. Het bleek dat zij hier een aantal
zakken drugs verstopt hadden tussen het zeewier. De
zakken drugs waren bij elkaar goed voor een waarde van
ruim 1 miljard Australische dollar. De vicecommandant
van de Australische reddingsbrigade zag het tafereel
zich voor doen. Tijdens het sprintje richting hun rubberen
bootje struikelden de twee mannen over een zeehond.
De vicecommandant getuigde dat de mannen hierdoor
voor een lastige beslissing stonden: Opgepakt worden
of de strijd aangaan met een grote zeehond. De zeehond
was door de botsing dusdanig ontwaakt dat hij zichzelf
rechtovereind bewoog, groots maakte en luidkeels naar
de twee begon te brullen. De twee mannen werden
schijnbaar toch liever aangehouden dan aangevallen
door de zeehond. Goed werk!

Van God Los
Op het eiland Tasmanië woont een Australische familie
die een flinke boete heeft overgehouden aan hun geloof. Zij dragen namelijk al sinds 2011 geen belasting af
aan de staat. De reden? Al hun spullen zouden aan God
toebehoren, waardoor belasting betalen aan de staat
onnodig is. Deze overtuiging leverde de familie een boete
van 2,3 miljoen Australische dollars (1,4 miljoen euro) op.
De rechter kwam met het tegenargument dat er “geen
passage in de Bijbel staat die zegt dat men geen belasting
hoeft te betalen”. Al in 2017 werd de bijenboerderij van
de familie in beslag genomen nadat zij zeven jaar lang
uit bleven met het betalen van belastingen. Er werd toen
een boete van 930.000 Australische dollar opgelegd.
Deze weigert de familie te betalen. Zo blijkt maar weer;
de mens wikt maar God beschikt.
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‘Slachtoffer’ van eigen creatie
In Australië is de 74-jarige Richard Haynes veroordeeld
tot 45 jaar celstraf voor het jarenlang misbruiken van
zijn dochter. Op zich geen unieke zaak, ware het niet
dat zijn dochter, Jennifer Haynes, met zes verschillende
persoonlijkheden heeft getuigd. Ze lijdt als gevolg van
het misbruik aan een dissociatieve identiteitsstoornis en
heeft daardoor 2.500 verschillende persoonlijkheden
ontwikkeld. Een van haar persoonlijkheden is bijvoorbeeld een klein, zingend meisje. Haynes veranderde
in haar het moment dat ze misbruikt werd. Zo kon ze
zeggen dat ze zelf niet misbruikt werd, maar dat kleine,
zingende meisje. In de rechtszaak tegen haar vader getuigde ze met 6 van haar persoonlijkheden. Elk met hun
eigen stem, karakter en uitdrukkingen. Dit zorgde ervoor
dat het vonnis berustte op meerdere getuigenissen, wat
leidde tot een hogere celstraf voor haar vader. Het is de
eerste zaak ooit waarin één fysiek persoon méérdere
getuigenissen aflegde.

Lasagne zal nooit meer hetzelfde zijn

den klant vond het niet kunnen dat de verpakking geen
waarschuwing bevatte om geen seks te hebben met
lasagne en vindt dat hij recht heeft op compensatie. Hier
denkt de supermarktketen anders over. Daarom spant
hij nu een rechtszaak aan tegen Tesco omdat zowel de
vakkenvullers als de caissière hem tijdens het winkelen
niet hebben gewaarschuwd dat de lasagne hem zou
kunnen verwonden. Smakelijk hé.

Houd je kop erbij!
Laat bij je volgende stedentrip naar Londen je harnas
maar thuis. Wie in Engeland verkeerd gekleed naar het
parlement in Londen gaat, kan verwachten dat hij ter
plekke onthoofd wordt. The parliament act 1313 is een
wet uit - je raadt het al - 1313, die het verbiedt een harnas te dragen binnen het parlement. Hij die deze wet
overtreedt, zal onthoofd worden. Of dit tegenwoordig
nog steeds zal gebeuren valt echter te betwijfelen. The
crown prosecution service meldt dat het niet op de
hoogte is van recentelijke veroordelingen op basis van
deze wet, en dat is misschien maar gelukkig ook. Oobah
Butler, presentator voor Vice, heeft zijn leven gewaagd
door de wet opzettelijk te overtreden, maar werd, misschien wel zoals verwacht, niet onthoofd. De politie bij
de ingang vond het in ieder geval hoogst vermakelijk,
en besloot hem na een controle gewoon door te laten.
Waarom de wet nog steeds aangehouden wordt, terwijl
de uitvoer daarvan achterblijft, is onbekend. Rare jongens
die Britten..

In Engeland is wel iets heel ‘speciaals’ gebeurd. Een
Engelsman heeft namelijk de supermarktketen Tesco
aangeklaagd en dit gebeurde niet zonder reden. De man
in kwestie heeft zijn geslachtsdeel verbrand aan lasagne
en liep hierbij tweedegraadsbrandwonden op. Zijn buren
konden hem naar verluidt horen schreeuwen en hebben
de ambulance gebeld. Hij is met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht en heeft hier twee dagen gelegen
wegens het risico op een infectie. Vervolgens heeft hij
nog twee weken rondgelopen in verband. De ontevre-
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COLUMN
Sex en de rest
Door: Prof. Mr. G.P.M.F. Mols

Het thema van dit nummer beloofde veel vreugde en plezier.
Want dat is de connotatie die velen, waaronder ikzelf, hebben
met sex, drugs and rock & roll. Daarvoor moet je dus wel op
leeftijd zijn. De moderne generatie jongeren heeft er kennelijk
andere mag ik zeggen meer sombere gedachten bij. Het thema
wordt hier gepresenteerd door gedwongen prostitutie, niet een
onderwerp om echt vrolijk van te worden; drugsbeleid in Nederland, weer geen hoogstandje. Sex, drugs en ook het meer of
minder anarchistische bewegen van het lijf was enkele decennia geleden een bode van een zich wijzigende attitude tegen
alles wat meende gezaghebbend te zijn. Een keerpunt in de
samenleving waarin niet meer vanzelfsprekend was. Autoriteit
was niet meer iets om trots op te zijn, integendeel, het moest
te vuur en te zwaard bestreden worden. En dat was precies wat
er gebeurde. Heeft dat alles geleid tot een grote somberheid
van heden? Of is de strijd toch minder effectief geweest dan
velen destijds hoopten. Ik denk het laatste. Veel autoriteit is
terug, sterker nog er is zelden zoveel autoriteit geweest als
tegenwoordig. Wat dacht u van de autoriteit financiële markten
en andere geinstutionaliseerde autoriteiten op uiteenlopend
gebied? De privatisering van eertijds publieke belangen wordt
steevast gevolgd door een autoriteit die vervolgens erop moet
toezien dat de belangen voldoende beschermd worden. Met
succes? Niet altijd. Dat komt niet door het gebrek aan gezag
voor die autoriteit, veeleer door de autonomie van de markt die
zijn eigen wetten en regels kent en zich niet altijd voldoende
transparant maakt om effectief extern gecontroleerd en aangestuurd te worden.
De samenleving ziet zich geconfronteerd met problemen zoals er hierboven een paar van gesignaleerd zijn. Deels
is het nieuwe wijn in oude zakken. Gedwongen prostitutie lijkt van alle tijden te zijn en is nimmer gehard op te lossen. Dat geldt eveneens voor de handel in verdovende middelen waarvan nog steeds met overtuiging kan worden
gesteld dat zo lang er vraag is naar verboden spul, de illegale handel welig zal tieren. Contracten worden ook nu
niet altijd nageleefd, een zegen voor de juristerij, en pedoseksuele contacten althans wat daar eenvoudig voor kan
doorgaan is hedendaags een hot issue. De openbaring van seksueel misbruik (#metoo) is een eerste stap op weg
naar een genoegdoening die nooit alle wonden zal helen. Maar iets is beter dan niets. Zolang als sex, drugs en rock
& roll op verantwoorde en geoorloofde wijze worden gepraktiseerd, is het een gemis dat het niet meer zo is als het
was. Sprak de jong bejaarde.
Gerard Mols was tot 2012 rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Hedendaags is hij onder andere actief als
lid van de Raad van Toezicht aan de Universiteit van Amsterdam
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Geen
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maar
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Kom stage lopen
in 010!
Kijk voor meer informatie op
www.werkenbijnautadutilh.nl
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