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Opgave 1 Openbaar Ministerie onder vuur
1

maximumscore 2
• Kerngedachte van de rechtsstaat: in een rechtsstaat dient de burger
beschermd te worden tegen machtsmisbruik/willekeur van de overheid
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Dus de overheid/politie moet zich aan de wet houden. De overheid
mag alleen geweld gebruiken als en voor zover daar een wettelijke
basis voor is. / Het legaliteitsbeginsel is van toepassing namelijk dat de
overheid zich ook aan de wet moet houden. De politie mag geen
ontoelaatbaar geweld gebruiken. Als de politie dat wel doet, wordt ze
vervolgd

2

maximumscore 1
(De overheid heeft) het geweldsmonopolie.

3

maximumscore 2
• generale preventie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Door de forse aanpak van het OM (regels 6-8), namelijk celstraffen
eisen van vijf tot twaalf maanden (regels 12-14), had het OM de
bedoeling om anderen af te schrikken

1

1

1

1

of
• speciale preventie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Door de forse aanpak van het OM, namelijk de klanten van het 16jarige slachtoffer een flinke douw te geven (regels 10-12) / celstraffen
te eisen van vijf tot twaalf maanden (regels 12-14), had het OM de
bedoeling de verdachten bij deze zaak af te schrikken
4

maximumscore 2
• de onschuldpresumptie / Ieder is onschuldig totdat zijn schuld door de
rechter bewezen is geacht
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Door ‘naming en shaming’ van het OM worden de verdachten als het
ware al gestraft voordat ze schuldig zijn bevonden door de rechter
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maximumscore 2
• De overheid is gebonden aan de wet (het legaliteitsbeginsel). / Alles
wat de overheid doet, moet gebaseerd zijn op de wet
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Het Wetboek van Strafrecht stelt expliciet dat zedenmisdrijven niet
alleen met een taakstraf mogen worden bestraft (zie de regels 40-44),
dus door één dag gevangenis op te leggen (in combinatie met een
taakstraf) houdt de rechter zich aan de wet. Maar één dag gevangenis
is zo’n lichte straf dat hierdoor gesproken wordt over een ‘trucje’

1

maximumscore 3
• wetgevende macht (Regering en parlement maken de wetten waarin
staat wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn.)
citaat waarin een taak naar voren komt: “Na ingrijpen van regering en
parlement stelt het Wetboek van Strafrecht expliciet dat
zedenmisdrijven niet alleen met een taakstraf mogen worden bestraft.”
(regels 40-44)

1

•

−
−

−
−
−
−

−

uitvoerende macht (OM / officier van justitie / Ministerie van Veiligheid
en Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoer van het beleid: het
opsporen van strafbare feiten en de rol van de politie daarbij; de
vervolging van verdachten en de uitvoering van straffen die de rechter
heeft opgelegd.)
citaten, waarin een taak van de uitvoerende macht naar voren komt,
één van de volgende:
“’Met deze zaak willen we een vuist maken’, zei een officier van justitie
aan het begin van de Valkenburgse zedenzaak.” (regels 1-4)
“Dat lijkt te mislukken nu de rechter met overwegend lichte straffen
rechtstreeks ingaat tegen de forse aanpak van het Openbaar Ministerie
(OM). Dat tekent hiertegen beroep aan.” (regels 4-9)
“Het OM heeft om celstraffen van vijf tot twaalf maanden gevraagd.”
(regels 12-14)
“Justitie heeft haar interne richtlijn in samenspraak met de Rapporteur
Mensenhandel aangescherpt (…)” (regels 15-17)
“Het is goed dat justitie meer doet tegen dit kwaad.“ (regels 20-21)
“Maar ruim voor de afweging in de rechtszaal was het OM al straf aan
het uitdelen. Om de klanten van het meisje te dwingen zich te melden,
dreigde justitie bij alle mannen die verdacht werden thuis te komen.”
(regels 21-27)
“Justitie heeft hiermee de rechten van verdachten geschaad. Het OM
mag niet voordien alvast straffen middels onnodige ‘naming and
shaming’.” (regels 29-32)
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rechterlijke macht (Een onafhankelijke rechter oordeelt of iemand wel
of niet schuldig is aan een strafbaar feit en bepaalt vervolgens de
straf.)
citaten waarin een taak van de rechterlijke macht naar voren komt, één
van de volgende:
“(…) de rechter met overwegend lichte straffen rechtstreeks ingaat
(…)” (regels 5-6)
“Zo bezien is het goed dat de rechter milder oordeelt over de
hoerenlopers.” (regels 35-36)
“Maar hij legde in veel gevallen één dag gevangenis en een taakstraf
op, (…)” (regels 37-38)
“Rechters omzeilen deze bepaling uit het Wetboek van Strafrecht vaker
met deze truc.” (regels 44-46)

1

Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen per juist genoemde macht van de Trias
Politica met daarbij een juist citaat.
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