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Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De nieuwste hits van je favoriete artiest of de laatste aflevering van een 
televisieserie even downloaden. Anno 2010 is het gemakkelijk en kost het niets. 
Ondertussen zien producenten en distributeurs hun inkomsten afnemen. 
Een downloadverbod lijkt de oplossing maar heeft pas zin als er gehandhaafd 
wordt. En dat levert problemen op. Problemen met de privacy van 
internetgebruikers. Om te handhaven moet er immers gecontroleerd worden. 
Wat is wijsheid? Het is aan de politiek om een oplossing te bedenken. 
De virtuele wereld is bijna grenzeloos en schept mogelijkheden voor nieuwe 
vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Overheden worden bij het 
zoeken naar oplossingen door staatsgrenzen beperkt. 
 
Lees tekst 6. 

2p 21 Leg met een verwijzing naar tekst 6 uit dat datgene wat als criminaliteit wordt 
beschouwd relatief is.  
 

2p 22 Leg uit dat de opvatting van Tim Kuik over het downloadverbod zoals die staat in 
de regels 42-49 van tekst 6, past bij de rationele keuzetheorie. 
 

4p 23 Leg uit dat de discussie over invoering van een downloadverbod te maken heeft 
met het dilemma van de rechtsstaat. Geef bij je uitleg twee citaten uit tekst 6 
waaruit het dilemma blijkt. 
 
Lees tekst 7. 

2p 24 Leg uit wat de soevereiniteit van staten (zie regel 4 van tekst 7) te maken heeft 
met de mogelijkheden van de politie om grensoverschrijdende criminaliteit tegen 
te gaan. 
 
Andere beperkingen van de mogelijkheden van de politie om internetcriminaliteit 
op te sporen hebben te maken met de rechtsstaat. 

2p 25 Geef een voorbeeld van een beperking van de mogelijkheden van de politie bij 
de opsporing van internetcriminaliteit die te maken heeft met de rechtsstaat. 
 
Lees tekst 8. 
Europese regelgeving kan de aanpak van internetcriminaliteit vergemakkelijken. 
De Europese Commissie heeft een taak bij het tot stand komen van Europese 
regels.  

2p 26 Wat is de taak van de Europese Commissie bij het tot stand komen van 
Europese regelgeving? 
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Grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder internetcriminaliteit, heeft 
speciale aandacht binnen de Europese Unie en de aanpak vraagt om nieuwe 
regelgeving. Europese regelgeving komt zowel intergouvernementeel als 
supranationaal tot stand.  

2p 27 Leg uit welk voordeel intergouvernementele besluitvorming heeft voor een 
individuele lidstaat en leg met het probleem van de collectieve actie uit dat 
supranationale besluitvorming vaak wenselijker is.  
 
Lees tekst 9. 
Een andere vorm van grensoverschrijdende criminaliteit is mensenhandel. 
Linkse en rechtse politici hebben globaal gesproken verschillende opvattingen 
over de vraag wat de beste aanpak is van criminaliteit. Dat heeft te maken met 
hun verschillende opvattingen over wat de belangrijkste oorzaak is van 
criminaliteit. 

4p 28 Past het dreigen met zeer zware straffen meer bij een links georiënteerde of bij 
een rechts georiënteerde aanpak van criminaliteit? Leg je antwoord uit en 
verwerk daarin de opvattingen van links en rechts over de belangrijkste 
oorzaken van criminaliteit. 
 
Mensenhandel is vaak grensoverschrijdend en wordt tot de zeer ernstige 
delicten gerekend. De overheid heeft verschillende manieren tot haar 
beschikking om criminaliteit tegen te gaan: ze kan kiezen voor een aanpassing 
van  
a het opsporingsbeleid,  
b het vervolgingsbeleid,  
c de wetgeving,  
d en ze kan andere preventieve maatregelen nemen. 

3p 29 – Waarbij hoort het verhogen van de strafmaat van 18 naar 30 jaar? Kies één  
 van de letters a tot en met d.  
– Geef bij twee andere letters een bijpassend concreet voorbeeld waarmee 

mensenhandel kan worden tegengegaan. 
 
Met het opleggen van straf kunnen verschillende doelen nagestreefd worden. 

2p 30 Welk doel van straffen zal zeker wel gerealiseerd worden als een 
mensenhandelaar 30 jaar gevangenisstraf krijgt? Licht je antwoord toe. 
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Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 
 

tekst 6 
 
Wie maakt een einde aan de piraterij? 
 
Hoezo is het doodnormaal om muziek 
en films te downloaden zonder ervoor 
te betalen? Advocaten hekelen de 
slepende ‘crisis in het auteursrecht’.  
(…) 
Het probleem is schijnbaar onoplos-5 
baar. Aan de ene kant staan de 
artiesten. Hun recht op zeggenschap 
over hun werk wordt stelselmatig 
geschonden. Hun platen, films en 
televisieseries worden, zonder dat zij 10 
daar toestemming voor hebben ge-
geven, illegaal verspreid via internet en 
komen op die manier bij miljoenen 
mensen terecht zonder dat zij daar een 
cent aan verdienen. 15 
Volgens cijfers van de International 
Federation of the Phonographic 
Industry is de omzet in de branche in 
negen jaar tijd wereldwijd teruggelopen 
van 27 miljard dollar (19,7 miljard euro) 20 
naar 17 miljard dollar. En dat is alleen 
nog de muziekindustrie. (…) 
Aan de andere kant staan de down-
loaders. Zij laten hun computers vol-
lopen met al dat illegaal aangeboden 25 
materiaal. Omdat het kan, omdat het 
eenvoudig is en gratis, omdat ze vinden 
dat muzikanten en hun bazen wel 
genoeg verdienen, omdat de pakkans 
minimaal is of omdat – in sommige 30 
landen, zoals in Nederland – er geen  

expliciet downloadverbod is. (…) 
Dirk Visser, auteursrechtadvocaat bij 
advocatenbureau KMVS, stelt zonder 
omhaal van woorden dat er sprake is 35 
van een crisis in het auteursrecht. (…) 
“De rechten van rechthebbenden 
worden steeds vaker geschonden. Het 
is diefstal, waar grof geld in omgaat en 
iedereen begrijpt dat.”  40 
(…) Ook een downloadverbod is 
volgens Tim Kuik nodig. “Dan kun je, 
net zoals dat nu in Frankrijk gebeurt, 
mensen die toch blijven downloaden, 
waarschuwen dat dat niet mag. Als ze 45 
na nog een waarschuwing hardnekkig 
doorgaan, kun je ze in het uiterste ge-
val tijdelijk afsluiten van internet. Pas 
als er sancties zijn, werkt zo’n verbod.” 
Het Franse model is omstreden. 50 
Partijen als Xs4all, Bits of Freedom, 
maar ook verscheidene politieke par-
tijen, waaronder D66 en GroenLinks, 
verzetten zich er heftig tegen. 
GroenLinks Europarlementariër Judith 55 
Sargentini formuleert het grote bezwaar 
van velen: “Zonder tussenkomst van de 
rechter mensen afsluiten van internet 
gaat tegen de beginselen van de 
rechtsstaat in. Bovendien kun je niet op 60 
individueel niveau vaststellen dat 
iemand iets doet wat niet mag, zonder 
zijn privacy te schenden.” (…) 

 
naar: Wouter Keuning, de Volkskrant, 13 november 2010  
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tekst 7 
 
High Tech Crime 
 
Het internet is grenzeloos terwijl 
opsporingsdiensten te maken hebben 
met beperkte mogelijkheden en het 
soevereiniteitsbeginsel. Hightech-
criminelen uit land A benadelen bij 5 
voorkeur slachtoffers in land B en 

maken hierbij gebruik van infrastructuur 
in land C, met als doel de opsporing te 
belemmeren. Nederland staat dankzij 
zijn sterke infrastructuur in de top van 10 
herkomstlanden van cyberaanvallen. 

 
bron: KLPD – Dienst Nationale Recherche – Overall-beeld Aandachtsgebieden, 
juli 2010 
 
 

tekst 8 
 
EU versterkt strijd tegen cybercrime na aanvallen  
 
AMSTERDAM – De Europese 
Commissie gaat sneller nieuwe samen-
werkingen en technieken ontwikkelen 
om cybercrime aan te pakken. De stap-
pen volgen na diverse aanvallen op 5 
Europese overheden en de Commissie 
zelf.  
In een toespraak roept Cecilia 
Malmström, Eurocommissaris voor 
Binnenlandse Zaken, de EU-lidstaten 10 
op tot samenwerking. “Ik kan u ver-

zekeren dat cybercriminelen samen-
werken, dus laten wij dat ook doen.” 
Eind maart werd de Europese Commis-
sie het slachtoffer van een serieuze en 15 
omvangrijke cyberaanval. De aanval 
vond plaats vlak voor belangrijke over-
leggen over militair ingrijpen in Libië, de 
Eurocrisis en nucleaire veiligheid. 
Twee weken daarvoor werd het Franse 20 
ministerie van Financiën ook al aan-
gevallen.

 
bron: www.nu.nl, 13 april 2011 
 
 

tekst 9 
 
Kamermeerderheid wil hogere straffen mensenhandel 
 
 
Straffen voor mensenhandel moeten 
als het aan de Kamerleden van VVD, 
CDA en PVV ligt, fors omhoog. Om het 
signaal af te geven dat mensenhandel 
en uitbuiting tot de zwaarste delicten 5 

behoren, moet de maximumstraf 
worden verhoogd naar dertig jaar. 
De Kamerleden pleiten hier dinsdag 
voor bij minister Ivo Opstelten (VVD, 
Veiligheid en Justitie)10 

 
bron: www.elsevier.nl, 1 februari 2011 
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