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Opgave 2 Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol?
14

maximumscore 2
• Legaliteitsbeginsel: men kan alleen vervolgd worden voor het gedrag
dat bij wet strafbaar is gesteld. / De politie en justitie zijn gebonden
aan de regels van recht en wet
Voorbeelden van juiste toepassingen zijn (één van de volgende):
− In de wet staat dat er een identificatieplicht is; dat het de politie is
toegestaan om een identiteitscontrole uit te voeren (onder bepaalde
voorwaarden) en welke sanctie er staat op overtreding van de wet.
− Volgens tekst 8 mag volgens de wet alleen identiteitscontrole
plaatsvinden bij dreigend geweld, in uitgaansgebieden of in situaties
waar ordeverstoringen dreigen.
Voor een juiste toepassing

1

1

15

maximumscore 2
De bescherming van de burger tegen (mogelijke) willekeur van de overheid
/ de staat.

16

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Bij de beslissing om wel of niet te vervolgen, houdt het OM rekening
met het algemeen belang.
− Het OM ziet af van vervolging omdat het geval niet kan leiden tot een
veroordeling.
− Het OM ziet af van vervolging omdat het strafbare feit maatschappelijk
niet zo bezwaarlijk wordt gevonden.
− Het OM ziet af van vervolging omdat capaciteitsproblemen nopen tot
een andere prioriteitstelling.

17

maximumscore 2
• bij de sector kanton van een rechtbank (bij de kantonrechter)
• omdat het een overtreding betreft

1
1

maximumscore 2
• het opsporen van misdrijven en overtredingen / leiding geven aan het
opsporingsonderzoek
• het doen uitvoeren van door de rechter opgelegde vonnissen

1
1
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• (Algemene) preventie
• door het vooruitzicht kans te lopen op een boete van 50 euro bij
overtreding, verwacht de overheid dat de burgers een geldig
identiteitsbewijs bij zich zullen hebben / omdat burgers geen boete
willen oplopen, zullen zij een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen

1

1

Opmerking
Niet juist: vergelding. Dit is meer een doel van straffen voor misdrijven; het
gaat hier om een overtreding met een boete van beperkte omvang.
20

maximumscore 4
• Argument voor het ‘ja’-antwoord
Uit tekst 11: het blijkt dat bedelaars, zwervers het meest getroffen
worden door deze wet. Bedelaars en zwervers behoren tot de lagere
sociaal-economische klasse. Sociaal milieu speelt kennelijk een rol bij
de kans op controle door de politie. (kenmerk klassenjustitie)
•

Argument voor het ‘nee’-antwoord
Er is geen indicatie dat allochtonen een grotere kans lopen
gecontroleerd te worden door de politie. Er is zelfs sprake van
‘opvallende terughoudendheid’ bij het aanspreken van allochtonen
(regels 52-53 van tekst 10). Veel allochtonen behoren tot de lagere
sociale klasse. Het sociale milieu blijkt geen rol te spelen bij de kans
op controle.

2

2

(Van klassenjustitie is sprake wanneer gelijke zaken verschillend worden
behandeld vanwege sociaal-economische kenmerken van de dader. Het
gaat dan om zaken als sociale afkomst / sociaal milieu. Het gaat bij
klassenjustititie om persoonsgerichte selectiviteit.)
21

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):
− De identificatieplicht zal geen bijdrage leveren aan de gewenste
veiligheid, maar maakt wel inbreuk op privacy van burgers.
− De wet zal voor bepaalde categorieën van burgers slecht uitvallen. Er
is kans op discriminatie voor jongeren en mensen in een zwakke
maatschappelijke positie.
− De wet is geen geschikt middel om de criminaliteit te bestrijden, maar
tast wel de rechten van de burgers aan.
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Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):
− Het toezien op de naleving van wetten / het opsporen en bestraffen
van overtreders vormt één van de kerntaken van de overheid. De
identificatieplicht is daartoe een geschikt middel.
− Criminaliteit is een inbreuk op de rechtsorde en de identificatieplicht is
een manier om criminaliteit efficiënter te bestrijden.
− Criminaliteitsbestrijding/terrorismebestrijding is belangrijker dan
bescherming van de privacy.
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