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Veranderingen in het jeugdstrafrecht:
invoering van het adolescentenstrafrecht

maximumscore 2
• het legaliteitsbeginsel
voorbeeld van een juist antwoord:
• Dit legaliteitsbeginsel betekent dat de overheid is gebonden aan de
wet / elke handeling van de overheid moet een grondslag vinden in de
wet / iets dat niet is vastgelegd in de wet, mag niet uitgevoerd worden
maximumscore 2
Adolescentenstrafrecht is een voorbeeld van daderstrafrecht.
voorbeeld van een juiste uitleg:
• In daderstrafrecht houdt de rechter rekening met de omstandigheden
van de dader, bij het adolescentenstrafrecht wordt namelijk rekening
gehouden met de ontwikkelingsfase van de dader
• Het daadstrafrecht richt zich op de daad en niet op de (bijzondere)
omstandigheden van de dader. De ernst van de daad is maatgevend
voor de op te leggen straf. (De nadruk ligt dan op vergelding en
preventie als functies van straffen.)

1

1

1

1

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
− Beveiliging van de samenleving, want tijdens de duur van de detentie
kan de veroordeelde geen strafbare feiten plegen.
− Generale preventie, want door gevangenisstraf worden anderen
afgeschrikt.
− Handhaving van de rechtsorde, want door gevangenisstraf worden de
regels die gelden in de samenleving gehandhaafd.
− Vergelding, want gevangenisstraf komt tegemoet aan de wens van
slachtoffers van het delict. Immers de dader moet boeten /
Gevangenisstraf komt tegemoet aan de wens van de samenleving als
geheel. Immers op overtreding van een strafbaar feit moet een reactie
volgen.
− Genoegdoening aan het slachtoffer, want een gevangenisstraf zou het
leed van het slachtoffer kunnen verzachten. / want een gevangenisstraf
komt tegemoet aan het leed van het slachtoffer.
per juist doel met juiste toelichting
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• De reclassering beoogt herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen /
streeft naar maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het
strafrecht in aanraking komen
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Indien de reclassering concludeert dat het adolescentenstrafrecht beter
van toepassing is voor daders van 18-23-jarigen dan is de kans groter
dat deze verdachten niet opnieuw strafbare feiten plegen (dit is de
doelstelling van de reclassering)
maximumscore 3
voorbeelden van materieel gevolg:
• Ze zijn hun geld/telefoons/koptelefoons/kleding kwijt
•
−
−
−
−
−
−

17

Scores

bijvoorbeeld twee van de volgende immateriële gevolgen:
ontstaan van angst
optreden van geestelijke en emotionele schade
morele verontwaardiging
aantasting van het rechtsgevoel
zich beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid (angst om naar school te
gaan / de straat op te gaan)
verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving als
geheel
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maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Omdat de daders vrienden zijn, kan er sprake zijn van
groepsloyaliteit/groepsdwang. / De jongens kunnen het gevoel hebben
dat ze wel moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de groep
• Er kan bij deze jongens sprake zijn van neutralisatie. / De jongens
stellen bij het plegen van criminaliteit hun gevoelens van schuld
(tijdelijk) buiten werking en maken elkaar wijs dat er niets mis is met
het criminele gedrag/afpersing. / De jongens kunnen de eigen
verantwoordelijkheid voor het criminele gedrag ontkennen. / Jongeren
ontkennen dat er voor anderen schade ontstaat. / Zij kunnen
ontkennen dat anderen het recht hebben om hen te veroordelen omdat
zij zelf ook niet brandschoon zijn

www.examen-cd.nl

1

www.havovwo.nl

2

1

1

maatschappijwetenschappen havo 2016-I
Vraag

18

Antwoord

maximumscore 2
• repressieve maatregel
bijvoorbeeld één van de volgende voorbeelden:
− Kort op de kinderbijslag, wanneer ouders hun verplichtingen niet
nakomen. (regels 9-11)
− Streef naar ‘hoge pakkans en zekerheid van sancties’. (regel 12-13
− Zorg dat de daders snel berecht worden. (regels 14-15)
− Zorg dat straffen ‘best pijn doen’. (regels 15-16)
− Leg beslag op auto’s en andere materiële goederen die zijn
gefinancierd uit de opbrengsten van de misdaad. (regels 23-26)
•
−
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voorbeeld van een preventieve maatregel
Bied jongemannen structuur en toezicht in een werktraject.
(regels 29-30)

1

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het gaat in figuur 1 om ontwikkelingen in het aantal aangehouden
jonge verdachten per 1000, dus om geregistreerde criminaliteit
• Echter niet alle strafbare feiten die gepleegd worden door jongeren
tussen de 16 en 22 jaar komen ter kennis van de politie en justitie,
(omdat niet alle delicten worden gemeld of geregistreerd.) De
criminaliteit die niet bekend is bij politie en justitie is het ‘dark number’
maximumscore 2
• eerste onderzoeksmethode: enquêtes onder mogelijke daders /
onderzoek door zelfrapportage / self-report-onderzoek
voorbeeld van een juiste toelichting:
In onderzoek / een enquête wordt aan een geselecteerde groep
(jeugdigen) onder andere gevraagd of, en zo ja aan welke strafbare
feiten, zij zich schuldig hebben gemaakt. / Self-report-onderzoek levert
het meest complete beeld op van (jeugd)criminaliteit zoals over
veelvoorkomende criminaliteit
• tweede onderzoeksmethode: slachtofferenquêtes of enquête Veiligheid
en Rechtsbescherming van het CBS
voorbeeld van een juiste toelichting:
In deze enquêtes worden burgers gevraagd van welke delicten ze het
afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden. / Slachtofferenquêtes
geven inzicht in de totale criminaliteit, dus ook in dat deel van
criminaliteit dat niet bekend is bij politie en justitie
Opmerking
Wanneer alleen een onderzoeksmethode wordt genoemd zonder juiste
toelichting dan geen scorepunt toekennen.
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