
Opdracht  Juridisch    
  
Dimensie:  Politiek-‐Juridisch  
Onderwerp:  Openbare  orde  in  het  uitgaansleven  
Titel  opdracht:  Wetten  en  regels  bij  het  uitgaan  
  
Wat  ga  je  doen?  

Als  je  een  avondje  gaat  stappen  krijg  je  (soms  zonder  dat  je  het  merkt)  te  maken  met  (gemeentelijke)  
wet-‐  en  regelgeving.  Die  wet-‐  en  regelgeving  is  er  om  burgers  te  beschermen,  en  tegelijkertijd  om  te  
zorgen  dat  burgers  de  openbare  orde  niet  verstoren.  Deze  opdracht  is  bedoeld  om:  

•   Kennis  te  krijgen  van  plaatselijke  wet-‐  en  regelgeving    
•   Na  te  denken  en  een  mening  te  vormen  over  de  dilemma’s  van  wet-‐  en  regelgeving  

  
Wat  je  lever  je  in?  

Drie  volledig  uitgewerkte  opdrachten.    

Bronnen:  

•   https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_verordening  
•   http://www.wetboek-‐online.nl/wet/Gemeentewet/154.html  
•   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-‐en-‐maatregelen/vraag-‐en-‐

antwoord/hoe-‐hoog-‐zijn-‐de-‐boetes-‐in-‐nederland  
  
De  opdrachten:  

1.   Zoekopdracht  gemeentelijke  regelgeving  
  

  

Op  sommige  locaties  in  een  gemeente  is  het  verboden  om  alcohol  te  drinken  in  de  openbare  ruimte.  
Gebruik  bovenstaande  bronnen  om  antwoord  te  geven  op  de  volgende  vragen:  

•   Wat  is  een  APV?  
•   Wie  mag  een  APV  maken?    
•   Als  je  je  niet  houdt  aan  een  APV  is  dat  een  overtreding  of  een  misdrijf?  
•   Welke  maximumstraf  of  boete  kan  er  via  een  APV  worden  opgelegd  (artikel  154  

gemeentewet)?  
•   Wat  is  de  hoogte  van  de  maximale  boete  van  de  tweede  categorie?  
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2.   Wildplassen  in  Amsterdam  

Wildplassen  is  volgens  de  APV  van  Amsterdam  verboden.  Tijdens  het  uitgaan  op  het  Rembrandtplein  
in  Amsterdam,  wordt  er  flink  veel  ‘wild  geplast’  in  de  steegjes  rondom  het  plein.  Het  plassen  tegen  
de  vaak  monumentale  panden  is  slecht  voor  deze  panden.  En  de  bewoners  van  de  stegen  zijn  het  ook  
spuugzat  om  altijd  maar  met  een  emmertje  sop  de  gevels  te  reinigen.  In  Amsterdam  hebben  ze  
bedacht  dat  er  andere  manieren  zijn  om  wildplassers  te  stoppen.  In  plaats  van  te  bekeuren  hopen  ze  
met  positieve  ingrepen  het  gedrag  te  veranderen.  

Op  deze  foto  zie  je  leuke  verlichting  in  de  Schapensteeg.  Door  de  speelse  lichten  hoopt  de  gemeente  
dat  mensen  anders  naar  de  steeg  gaan  kijken  en  er  niet  meer  gaan  plassen.  

  

Opdracht:  

•   Bespreek  met  een  klasgenoot  wat  beter  is:  bekeuren  of  proberen  mensen  positief  te  
beïnvloeden.  Schrijf  op  wat  je  vindt  en  waarom  je  dat  vindt.  Geef  tenminste  twee  redenen  
waarom  je  die  mening  hebt.  
  

3.   Ik  mag  niet  naar  binnen!  

Horeca-‐eigenaren  zijn  verplicht  om  aan  bezoekers  duidelijk  te  maken  waarom  ze  wel  of  niet  naar  
binnen  mogen.  Hieronder  lees  je  de  huisregels  van  een  club  in  Amsterdam:  

1.   Bezoekers  dienen  minimaal  21  jaar  te  zijn.  Zij  dienen  dit,  in  geval  van  twijfel,  
middels  legitimatie  te  kunnen  aantonen.  Bezoekers  die  weigeren  hun  legitimatie  te  
tonen,  worden  geweigerd.    
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2.   Bezoekers  die  zichtbaar  onder  invloed  zijn  van  alcohol  of  drugs,  wordt  de  toegang  
geweigerd.    

3.   Het  gebruiken  of  verhandelen  van  drugs  is  ten  strengste  verboden.  Bij  
geconstateerde  handel  of  gebruik  van  harddrugs,  worden  de  aangetroffen  
goederen  in  beslag  genomen,  volgt  verwijdering  van  de  betreffende  
persoon/personen  en  wordt  de  toegang  ook  in  het  vervolg  ontzegd.    

4.   Bezoekers  dienen  een  verzorgd  uiterlijk  te  hebben  en  correct  gekleed  te  zijn.  
Sportkleding,  sportschoenen  en  caps  zijn  verboden.    

5.   Bezoekers  die  zich  bij  het  verlaten  van  de  club  luidruchtig  gedragen  dan  wel  
vernielingen  aanbrengen,  vuilnis  achterlaten  of  wildplassen,  wordt  in  het  vervolg  
de  toegang  geweigerd.    

6.   We  houden  ons  het  recht  voor  groepen  groter  dan  4  te  weigeren.    
  
Opdracht:  

•   Kies  een  huisregel  uit  en  beschrijf  waarom  je  de  regel  terecht/of  onterecht  vindt.  
•   Heeft  de  horeca-‐eigenaar  aan  alles  gedacht?  Kan  je  nog  een  regel  bedenken?  Denk  ook  aan  

het  beschermen  van  het  uitgaanspubliek!  

  


