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Opgave 4  Slachtoffers van criminaliteit 
 

 26 maximumscore 2 
Juiste kenmerken van rechtsregels zijn (twee van de volgende):  
− Rechtsregels worden gesteld en gehandhaafd door de overheid. 
− Rechtsregels gelden voor iedereen. 
− Rechtsregels gaan voor andere regels en normen. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste instanties zijn (twee van de volgende): 
− de politie 
− Bureau Slachtofferhulp 
− blijf-van-mijn-lijfhuis 
− het Juridisch Loket / (voorheen) Bureau voor Rechtshulp 
− Meldpunt Discriminatie 
 
per juiste instantie 1 

 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende):  
− Vervolging is niet in het algemeen belang (capaciteitsproblemen 

kunnen tot andere prioriteitstelling nopen) / toepassen van het 
opportuniteitsbeginsel. 

− De verdachte voldoet aan de voorwaarde tot het betalen van een 
geldbedrag of schadevergoeding: er is sprake van een transactie. 

− De negatieve gevolgen van een veroordeling wegen zwaarder dan het 
belang van vervolging. 

− De officier van justitie verwacht dat een flinke waarschuwing bij ‘first 
offenders’ afdoende zal helpen. 

 
per juiste reden 1 
 

 29 maximumscore 2 
• Leiden van het opsporingsonderzoek / de opsporing van strafbare 

feiten 1 
• Doen uitvoeren van opgelegde strafvonnissen / toezicht houden op de 

uitvoering van strafvonnissen 1 
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 30 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juiste beschrijving: 
• Van nog geen derde van alle gewelddelicten wordt aangifte gedaan bij 

de politie, terwijl van ongeveer de helft van diefstaldelicten aangifte 
wordt gedaan 1 

 
Voorbeelden van juiste verklaringen: 
• Bij diefstaldelicten is het verkrijgen van een bewijs voor de verzekering 

een belangrijke reden om het delict bij de politie aan te geven 1 
• Bij gewelddelicten speelt de angst voor de dader mogelijk een rol om 

het delict niet aan te geven 1 
 

 31 maximumscore 4 
− Leeftijd:  
• Ja, de categorie jongeren tussen 12 en 24 jaar is duidelijk 

oververtegenwoordigd bij de daders van gewelddelicten 1 
• De leeftijdscategorieën 12-17 en 18-24 zijn ook bij slachtoffers van de 

gewelddelicten oververtegenwoordigd (zie figuur 3) 1 
− Geslacht: 
• Ja, criminaliteit/geweldcriminaliteit wordt vooral gepleegd door mannen 1 
• Wat betreft slachtoffers van criminaliteit, zijn mannen vaker slachtoffer 

van gewelddelicten dan vrouwen (zie tekst 11) 1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring is: 
In de genoemde buurten is weinig sociale cohesie. De mensen in deze 
buurten leven langs elkaar heen, zijn minder op elkaar betrokken of voelen 
zich minder verantwoordelijk voor elkaar. Door deze geringere sociale 
cohesie zal er minder sociale controle zijn. Dit verhoogt de kans op 
criminaliteit (en kans op slachtofferschap). 
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 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verklaringen zijn (twee van de volgende):  
− Demografie: toename van de bevolking over de periode 1980-2004. 
− Delicten worden vaker aangegeven bij de politie. 
− De politie heeft van meer aangegeven delicten een proces-verbaal 

opgemaakt.  
− In de periode 1980-2004 is het aantal regels en wetten die overtreden 

kunnen worden (bijvoorbeeld identificatieplicht, computercriminaliteit) 
toegenomen.  

− Er is sprake van selectief opsporingsbeleid: criminaliteit waar de politie 
veel aandacht aan besteedt, zal ook vaker worden geconstateerd.  

− De politie werkt effectiever. / De politie heeft moderne hulpmiddelen en 
komt bijgevolg meer delicten op het spoor. 

 
per juiste verklaring 1 
 

 34 maximumscore 3 
Een straf beoogt:  
• Generale preventie: potentiële daders worden afgeschrikt door de 

(hoogte van de) straf 1 
• Speciale preventie: door de straf wordt een veroordeelde afgeschrikt 

om nogmaals een misdrijf te plegen 1 
• Resocialisatie/heropvoeding: de sanctie beoogt mede de terugkeer van 

de gedetineerde in de maatschappij te bevorderen / een taakstraf als 
leerstraf; iemand die “ervan geleerd heeft”, zal minder snel recidiveren 1 

 
 35 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− Het slachtoffer heeft spreekrecht (in bepaalde ernstige gevallen) 

waarbij het slachtoffer mag vertellen welke gevolgen het strafbare feit 
voor hem of haar gehad heeft. 

− Het slachtoffer kan de hoedanigheid van benadeelde toegekend krijgen 
(kan zich als “benadeelde partij” voegen.) De rechter kan bijvoorbeeld
de veroordeelde schadevergoeding opleggen en/of de vordering daartoe
van het slachtoffer toewijzen. 
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 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):  
− Het CDA benadrukt het belang van samenwerking tussen school, 

gezin, maatschappelijk middenveld en overheid bij het voorkomen 
van criminaliteit.  

− Burgers, maatschappelijke organisaties en overheid moeten een 
bijdrage leveren aan de bevordering van waarden en normen, met 
name het respect opbrengen voor anderen.  

− Gespreide verantwoordelijkheid betekent het delen van 
verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. 
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