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Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 
 

 21 maximumscore 2 
Dat criminaliteit relatief is, houdt in dat niet altijd en overal dezelfde 
gedragingen strafbaar worden gesteld. In tekst 6 staat dat in Nederland 
downloaden van muziek niet wettelijk strafbaar is gesteld terwijl dit in 
Frankrijk wel het geval is. 
 

 22 maximumscore 2 
Tim Kuik is van mening dat een downloadverbod pas zin heeft als er ook 
sancties op staan. De rationele keuzetheorie stelt dat mensen, als ze een 
wet willen overtreden, een afweging maken tussen baten en lasten. Een 
zware sanctie zal hen ervan weerhouden om het downloadverbod te 
schenden. Dat is wat Kuik wil en dat past dus bij de rationele keuzetheorie. 
 

 23 maximumscore 4 
• De discussie gaat bij dit vraagstuk over enerzijds de 

rechtsbescherming van de burger die door een downloadverbod in het 
geding is omdat controle zijn privacy zou aantasten en anderzijds het 
handhaven van de rechtsorde om het auteursrecht van artiesten te 
beschermen. Het dilemma van de rechtsstaat verwijst naar het met 
elkaar in conflict komen van de eis van rechtsbescherming met de eis 
van rechtshandhaving 2 

 
• Eén van de volgende citaten bij rechtsbescherming: 1 
− “Zonder tussenkomst van de rechter mensen afsluiten van internet 

gaat tegen de beginselen van de rechtsstaat in.” (regels 57-59) 
− “Bovendien kun je niet op individueel niveau vaststellen dat iemand 

iets doet wat niet mag, zonder zijn privacy te schenden.” (regels 60-63) 
 
• Eén van de volgende citaten bij het ontbreken van rechtshandhaving / 

handhaving van de rechtsorde: 1 
− “Hun recht op zeggenschap over hun werk wordt stelselmatig 

geschonden.” (regels 7-9) 
− “Hun platen, films en televisieseries worden, zonder dat zij daar 

toestemming voor hebben gegeven, illegaal verspreid via internet en 
komen op die manier bij miljoenen mensen terecht zonder dat zij daar 
een cent aan verdienen.” (regels 9-15) 

− “De rechten van rechthebbenden worden steeds vaker geschonden.” 
(regels 37-38) 
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 24 maximumscore 2 
Soevereiniteit van staten houdt in dat binnen de grenzen van een staat 
alleen de eigen wetten gelden en niet de wetten van een andere staat.  
Een politieagent ontleent zijn speciale opsporingsbevoegdheden aan de 
wet die geldt binnen een bepaalde staat. Buiten het grensgebied van die 
staat heeft een politieagent niet meer bevoegdheden dan ieder ander.  
Een politieagent die een wetsovertreder volgt die de grens overgaat, kan 
aan de andere kant van de grens bijvoorbeeld die wetsovertreder niet 
arresteren. De mogelijkheden van een politieagent worden dus beperkt 
door de soevereiniteit van de andere staat. 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De politie mag niet zomaar de bestanden van iemands computer bekijken 
omdat ze daarvoor een bevel voor huiszoeking van de officier van justitie 
moet hebben. 
 

 26 maximumscore 2 
De Europese Commissie neemt initiatief bij regelgeving. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De intergouvernementele procedure geeft de individuele lidstaat meer 
greep op de uitkomst in die zin dat er nooit een besluit zal komen zonder 
de instemming van elk van de lidstaten. Het probleem van de collectieve 
actie maakt duidelijk dat lidstaten vaak de neiging zullen hebben om voor 
korte termijn eigenbelang te kiezen zodat suboptimale oplossingen voor 
algemene belangen het resultaat zullen zijn. Bij supranationale 
besluitvorming zal het algemeen belang eerder doorslaggevend zijn.   
 

 28 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Meer bij politiek rechts 1 
• Linkse politici denken bij de oorzaken van criminaliteit vaker aan 

maatschappelijke omstandigheden en rechtse politici vaker aan 
persoonlijke keuzes en een verkeerd normbesef  2 

• Maatschappelijke omstandigheden kun je met zwaardere straffen niet 
beïnvloeden en persoonlijke keuzes misschien wel 1 
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 29 maximumscore 3 
• Het verhogen van de strafmaat is een aanpassing van c de wetgeving 1 
• Voorbeelden van juiste andere soorten beleid (twee van de volgende): 2 
− Opsporingsbeleid. De overheid kan het aantal opsporingsactiviteiten 

dat gericht is op mensenhandel, verder uitbreiden. 
− Vervolgingsbeleid. De overheid kan bijvoorbeeld standaard de hoogste 

prioriteit geven aan het vervolgen van mensenhandelaren/de strafeis 
maximaliseren/zoveel mogelijk verdiensten en gebruikte 
vervoersmiddelen proberen te confisqueren/extra aandacht richten op 
het veroordelen van zo veel mogelijk betrokkenen bij de organisatie en 
uitvoering van mensenhandel. 

− Preventieve maatregel. De overheid kan in landen waar slachtoffers 
van mensenhandel vandaan komen voorlichting geven aan mogelijke 
slachtoffers/proberen het toekomstperspectief van deze mensen in hun 
eigen land te verbeteren. 

 
 30 maximumscore 2 

Beveiliging van de maatschappij zal gedurende die dertig jaar wel 
gerealiseerd worden want de veroordeelde kan vanuit de gevangenis niet 
veel uitrichten. 
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