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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 3 Nederland tegen terrorisme
22

maximumscore 2
Voorbeelden van schade op immaterieel vlak (twee van de volgende):
− inperking privacy door veiligheidsmaatregelen
− morele verontwaardiging
− aantasting rechtsgevoel
− het ontstaan van negatieve beeldvorming over bepaalde groepen
mensen
− het verlies aan vertrouwen in mensen en/of de samenleving als geheel
− hinder of ongemak op bepaalde plekken (op vliegvelden of stations)
per juist voorbeeld

23

24

1

maximumscore 2
• De media zijn in het algemeen erop uit om het marktaandeel te
vergroten / de concurrentiepositie te verstevigen / Kranten en
commerciële omroepen willen hun winstgevendheid versterken
• Deze marktgerichtheid houdt in dat met het aanbod rekening gehouden
wordt met de interesses of behoeften van het publiek. Berichtgeving
over terrorisme en criminaliteit blijkt lezers of kijkers te trekken / Een
sensationeel onderwerp als terrorisme voldoet aan nieuwscriteria als
sensatie/drama/emotie / gevolgen voor een grote groep en trekt
daarmee extra lezers of kijkers

1

1

maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste verklaring:
De publieke opinie wordt gevoed door de media. We spreken van een
mediaframe, als een onderwerp door de media steeds op dezelfde manier
wordt ingekleurd. Als door de berichtgeving in de media terrorismedreiging
telkens in verband wordt gebracht met moslimterrorisme, zullen mensen
terrorisme interpreteren als moslimterrorisme.
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26

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Volgens het legaliteitsbeginsel kan men alleen veroordeeld worden
voor gedrag dat strafbaar is gesteld (door nieuwe wetgeving kunnen
verdachten ook voor samenspanning en werving door de rechter
veroordeeld worden)
(De hoofdgedachte van de rechtsstaat is de bescherming van burgers
tegenover willekeurig overheidsoptreden.)
• Wetten beschermen burgers tegen willekeur van de overheid doordat
in wetten is vastgelegd wanneer (en hoe) de overheid mag optreden /
wetten stellen grenzen aan de macht van de overheid

1

maximumscore 2
Twee van de volgende bijzondere opsporingsbevoegdheden:
− de stelselmatige observatie
− het stelselmatig inwinnen van informatie
− het opnemen van vertrouwelijke communicatie met technische
hulpmiddelen
− het onderzoek van telecommunicatie
− pseudo-koop of pseudo-dienstverlening
per juiste opsporingsbevoegdheid

27

1

1

maximumscore 2
• Op grond van een objectief/redelijk vermoeden van het begaan hebben
van een strafbaar feit
• Het begrip verdachte is verruimd om het nu ook mogelijk te maken
(bijzondere) opsporingsmethoden in te zetten:
wanneer het personen of groepen betreft die terroristische misdrijven
voorbereiden / wanneer het personen betreft die afspreken om
terroristische misdrijven te willen plegen / op grond van min of meer
vage vermoedens dat personen wellicht overwegen een terroristisch
misdrijf te begaan
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29

30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
• Aan de ene kant dient de staat de veiligheid van burgers te handhaven
/ de burger te beschermen tegen aanslagen (bescherming door de
overheid), aan de andere kant dient de burger door wettelijke regels
beschermd te worden tegen machtsmisbruik / tegen willekeurig
optreden door de overheid (rechtsbescherming tegen de overheid)
• Opsporings- en inlichtingendiensten moeten voldoende middelen
hebben om in een vroeg stadium mogelijke terroristen op het spoor te
komen en aanslagen te voorkomen. Het stelselmatig afluisteren en
volgen van (nog niet verdachte) personen zijn daarvoor efficiënte
middelen (rechtshandhaving). Maar politie- en inlichtingendiensten
dringen hiermee ingrijpend door in de persoonlijke levenssfeer van de
burger (rechtsbescherming)
maximumscore 2
• Etiketteringtheorie / Labelingtheorie / Stigmatiseringtheorie
• Oorzaken van crimineel gedrag moeten gezocht worden in reacties van
de maatschappij en in overheidsbeleid. Hier zouden de leden van de
groep waarop het terrorismebeleid zich zou richten (in casu moslims)
het stempel van potentiële terroristen opgedrukt krijgen en door
gevoelde achterstelling zich in overeenstemming met de verwachting
gaan gedragen (selffulfilling prophecy).
(Het gevolg is een radicalisering, terwijl de bedoeling van het beleid
juist is om het aantal radicalen te verminderen)
maximumscore 2
• De bindingstheorie: deze theorie stelt dat mensen weerhouden worden
van crimineel gedrag door het hebben van bindingen
• Als mensen een baan hebben of een partner, willen ze die bindingen
niet op het spel zetten/verliezen door crimineel gedrag: mensen gaan
zich ‘maatschappelijk gedragen’ door bindingen
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• De officier van justitie / Het Openbaar Ministerie
•
−

−
−
−
−
32

Scores

1

Voorbeelden van juiste andere taken binnen de opsporings- of
vervolgingstaak (twee van de volgende):
de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen van politie / het
beslissen over inzetten dwangmiddelen (zoals huiszoeking,
inverzekeringstelling) / het toestemming vragen hiervoor aan de
rechter / het leiding geven aan het opsporingsonderzoek
het doen verzamelen van voldoende bewijsmateriaal
de verantwoordelijkheid dat geen bewijsmateriaal dat wijst op de
onschuld van de verdachte verdwijnt
het uiteindelijk beslissen over al dan niet vervolgen / seponeren
beslissen om een transactie aan te bieden

maximumscore 2
Strafbaarheid van gedrag hangt af van de volgende voorwaarden (twee
van de volgende):
− Het gedrag moet in strijd zijn met het recht. (Dat is niet het geval als er
sprake is van een rechtvaardigheidsgrond (dan volgt ontslag van
rechtsvervolging) bijvoorbeeld bij noodweer/overmacht.)
− Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn. (Dat is niet het
geval als hij een beroep kan doen op schulduitsluitingsgronden. Ook
dan volgt ontslag van rechtsvervolging bijvoorbeeld
ontoerekenbaarheid/ontoerekeningsvatbaarheid/noodweerexces.)
− Het moet ook werkelijk om een menselijke gedraging gaan. (Dus een
voornemen of een voorkeur of het hebben van een bepaalde
huidskleur is geen gedrag.)
per juiste voorwaarde

33

2

1

maximumscore 2
• regels 142-144: “Men beseft daar nu langzamerhand ook dat je
terrorisme alleen kunt overwinnen via een gemeenschap”
• regels 149-154: “Als terrorisme mede voortvloeit uit een gevoel van
onrechtvaardigheid, dan moet je ook iets doen aan de
onrechtvaardigheid (waaraan die kleine groep extremisten zijn hele
verhaal ophangt)”

1

1

Opmerking
Het citaat uit de regels 135-137: “dat men niet langer vermijdt om over de
grondoorzaken van terrorisme te spreken”, mag goed gerekend worden.
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