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Scores

‘Project X Haren’

maximumscore 2
Voorbeelden van immateriële gevolgen voor de samenleving zijn (twee van
de volgende):
− Ontstaan van angst / het optreden van geestelijke/emotionele schade.
− Er kan morele verontwaardiging ontstaan.
− Het rechtsgevoel kan worden aangetast.
− Burgers kunnen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt voelen.
− De rechtsstaat wordt bedreigd: gevaar van eigenrichting.
− Veranderende opvattingen van goed en kwaad.
− Verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving als
geheel.
− Ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van bepaalde
groepen mensen.
per juist immaterieel gevolg
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maximumscore 3
• repressief omdat een sanctie wordt opgelegd nadat het delict is
gepleegd
• speciaal preventief omdat men door middel van de sanctie wil
voorkomen dat de persoon die het delict gepleegd heeft opnieuw in de
fout gaat
• algemeen/generaal preventief omdat men wil voorkomen dat andere
mensen (dergelijke) strafbare feiten zullen gaan plegen

1

1
1

maximumscore 4
• overmacht door groepsdwang
• Citaat: In de regels 12-16 van tekst 6 staat dat verdachten zeggen dat
ze zich lieten meeslepen door de massa
• Gevoelens van schuld worden onder invloed van de groep tijdelijk
buiten werking gesteld
• Citaat: In de regels 26-29 staat dat het abnormale van hun gedrag niet
meer tot hen doordrong

1
1
1
1

Opmerking
Voor een citaat mag alleen een scorepunt toegekend worden als het
correct gekoppeld is aan de bijbehorende verklaring.
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maximumscore 2
Voorbeelden van andere risicofactoren zijn (twee van de volgende):
− psychische problemen
− gedragsproblemen
− omgang met delinquente vrienden
− de aanwezigheid van gewelddadige anderen
− werkloosheid/verveling
per juiste risicofactor
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1

maximumscore 3
Hoofdtaken van het Openbaar Ministerie zijn:
• leiding geven aan het opsporingsonderzoek
Citaat (één van de volgende):
− “De echte hooligans, zei hij, zijn nog niet gepakt.” (regels 13-14)
− “Inmiddels zijn 47 verdachten aangehouden, en de politie verwacht er
meer.” (regels 14-16)
• vervolgen van strafbare feiten
Citaat: “Andere relschoppers verschijnen de komende maanden voor
de rechter.” (regels 24-26)
• verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van opgelegde sancties
(straffen en maatregelen)
Citaat: “Het Openbaar Ministerie wil uitvoering van hun werkstraf in
Haren.” (regels 8-10)

1

1

1

Opmerking
Alleen een scorepunt toekennen als een hoofdtaak gekoppeld is aan een
juist citaat.
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maximumscore 2
Twee van de volgende maatregelen:
− Slachtoffers hebben het recht gekregen op informatie over de
strafrechtelijke procedure.
− Slachtoffers hebben het recht gekregen om kennis te nemen van de
processtukken die voor hen van belang zijn.
− Er wordt rekening gehouden met de belangen van slachtoffers bij het
nemen van de vervolgingsbeslissing.
− Er wordt rekening gehouden met de belangen van slachtoffers bij het
formuleren van de eis.
− Slachtoffers hebben spreekrecht gekregen.
per juiste maatregel
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De andere twee vragen zijn:
• Is de gedraging verwijtbaar? (schuld)
• Is het bewijs wettig en overtuigend?
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maximumscore 1
De veroordeelden kunnen in (hoger) beroep gaan / naar het gerechtshof
gaan.

30

maximumscore 3
• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat er een spanning bestaat
tussen enerzijds rechtshandhaving en anderzijds rechtsbescherming
• De voorzitter van de politievakbond pleit voor het weghalen van
berichten van de sociale media, omdat daarmee verstoring van de
openbare orde zoals in Haren misschien voorkomen kan worden.
De rechtshandhaving is daarmee gediend
• De minister wil niet censureren. De rechtsstaat moet zorgen voor
rechtsbescherming en door niet te censureren beschermt de minister
het recht om een mening te uiten
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