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Scores

Opsporingsberichtgeving

maximumscore 4
• Met het vertonen van beelden van ernstige delicten wil het OM de
criminaliteit bestrijden en de kans op opsporing en berechting / het
oplossen van de zaak vergroten.
Dit beantwoordt aan een doel van de rechtsstaat, namelijk
rechtshandhaving
• Met het uitzenden van de beelden van ernstige delicten is echter een
ander doel van de rechtsstaat, de rechtsbescherming, in het geding.
De overheid dient de vrijheid/privacy van burgers te waarborgen. Het
uitzenden van beelden is een inbreuk op de vrijheid/privacy van
burgers
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maximumscore 2
Het vertonen van beelden past in de ontwikkeling naar een steeds meer
integraal veiligheidsbeleid, want door het vertonen van beelden en filmpjes
van ernstige delicten (op de televisie) doet het OM een beroep op de
burgers om te getuigen / zich te melden als ze iets gezien hebben of iets
weten / een dader herkennen. Zo worden burgers betrokken bij de
preventie en bestrijding van criminaliteit.
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maximumscore 2
• Preventieve werking: door de opsporingsberichtgeving zullen potentiële
daders mogelijk afzien van het plegen van een strafbaar feit en worden
strafbare feiten op deze manier voorkomen
• Repressieve werking: met de opsporingsberichtgeving wordt
opgetreden nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden. Door
beelden van het delict en de verdachten uit te zenden hoopt het OM de
kans op het opsporen en kunnen straffen van de verdachten te
vergroten
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
a
• De rationele keuzetheorie stelt dat het plegen van een bepaald misdrijf
het gevolg is van een afweging van kosten en baten, waarbij de baten
hoger worden ingeschat dan de kosten
b
• Door het uitzenden van de beelden van ernstige delicten /
opsporingsberichten wordt de pakkans verhoogd en daarmee de
kosten. Een potentiële dader zal bij het afwegen van de kosten en
baten kunnen besluiten dat het risico om gepakt te worden niet
opweegt tegen de baten die het delict oplevert
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maximumscore 2
Massamedia berichten relatief vaak over (sensationelere vormen van)
criminaliteit omdat dit meer kijkers kan opleveren (meer inkomsten).
Doordat de media zich in het bijzonder richten op de sensationelere
vormen van strafbaar gedrag (zware/agressieve criminaliteit) kan er een
bepaald beeld ontstaan over criminaliteit (dat niet overeen hoeft te komen
met de werkelijkheid).
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maximumscore 3
a
• Er is sprake van een spanningsveld tussen de verantwoordelijkheden
van de uitvoerende macht (het OM) en de rechterlijke macht
b
• Het OM (behorend tot de uitvoerende macht) is verantwoordelijk voor
de opsporing en vindt de opsporing van de daders van de
mishandeling zo belangrijk dat het over is gegaan tot het uitzenden van
beelden van daders
• De rechters van de rechtbank (rechterlijke macht) hebben als
verantwoordelijkheid het onafhankelijk en onpartijdig rechtspreken
volgens de wet. Zij hebben in het geval van de mishandeling in
Eindhoven geoordeeld dat het OM de beelden niet zonder grondige
belangenafweging had mogen uitzenden. Dit levert in dit geval een
spanningsveld op tussen deze twee machten
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorwaarden waar strafbaarheid van gedrag van afhangt zijn (twee van de
volgende):
− Het moet om een menselijke gedraging gaan.
− Het gedrag moet wederrechtelijk / in strijd met het recht zijn. (Dat is
niet het geval als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond
(bijvoorbeeld noodweer of overmacht), dan volgt ontslag van
rechtsvervolging.)
− 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
(bijvoorbeeld ontoerekenbaarheid, noodweerexces), dan volgt ontslag
van rechtsvervolging.)
per juiste voorwaarde
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1

maximumscore 2
• De rechter heeft een strafvermindering van twee maanden toegepast,
vanwege het uitzenden van filmbeelden met grote gevolgen voor de
verdachten. Ook heeft de rechtbank het feit dat de verdachten een
blanco strafblad hebben en dat deskundigen de kans op herhaling klein
achten, laten meewegen (regels 28-31). Dit past bij het
dader(straf)recht
• Daad(straf)recht koppelt een straf aan een daad, ongeacht de persoon
en omstandigheden
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