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Opgave 6 “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet”
26

maximumscore 1
verborgen criminaliteit / dark figure / dark number / niet-geregistreerde
criminaliteit

27

maximumscore 3
• handhaving van de openbare orde
• (juiste reden) In de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk
voor de handhaving van de openbare orde, maar handhaving van de
openbare orde is ook een hoofdtaak van de politie
• in het zogenaamde driehoeksoverleg
De officier van justitie maakt ook deel uit van dit overleg

28

1
1

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− Gevolg is dat criminaliteit kan stijgen en de burgers meer schade lijden
aan diefstal en andere delicten.
− Door de mogelijke stijging van criminaliteit gaan burgers meer betalen
aan beveiliging of verzekeringspremies tegen diefstal of schade.
− Als gevolg van mogelijke stijging van de criminaliteit kunnen gevoelens
van angst en onveiligheid toenemen onder burgers.
− Er kan morele verontwaardiging ontstaan wanneer criminaliteit niet
wordt aangepakt vanwege capaciteitsgebrek bij politie en justitie.
− Er kan gevaar voor eigenrichting ontstaan (wat een bedreiging is voor
de rechtsstaat) wanneer criminaliteit niet wordt aangepakt vanwege
capaciteitsgebrek bij politie en justitie.
per juist antwoord

29

1

1

maximumscore 3
• de gelegenheidstheorie
• Of mensen criminaliteit plegen hangt af van de situatie die bepaald
wordt door drie factoren: aantal potentiele daders, aantal aantrekkelijke
doelwitten, mate van toezicht
• Capaciteitsgebrek bij politie en OM kan resulteren in minder toezicht,
waardoor de kans op criminaliteit toeneemt

1

1
1

of
•
•
•

de rationele-keuzetheorie
Misdadigers plegen hun daden vanuit een kostenbatenanalyse. Deze
bepaalt of iemand over zal gaan tot het plegen van criminaliteit
Als de pakkans laag is (de kosten) dan loont het om bijvoorbeeld een
diefstal te begaan (de baten zijn dan hoger)
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30

maximumscore 1
voorbeeld van een juist antwoord:
Veel (kleine) zaken (zoals fietsendiefstal) waarvoor men niet de moeite
neemt om aangifte te doen, komen nu wel aan het licht.

31

maximumscore 3
• voorbeelden van juiste delicten (twee van de volgende):
verkeersdelicten, milieudelicten, vernielingen in de openbare ruimte,
fraude, seksuele delicten
• Een onderzoeksmethode om bijvoorbeeld verkeersdelicten /
milieudelicten / vernielingen in de openbare ruimte / fraude / seksuele
delicten vast te stellen is een daderenquête / self-report onderzoek
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Verkeersdelicten / milieudelicten / vernielingen in de openbare ruimte /
fraude hebben geen/niet altijd een (direct) slachtoffer die er melding
van kan maken in een enquête / seksuele delicten worden soms
verzwegen door slachtoffers vanwege schaamte. De kans is
groot/groter dat deze delicten wel naar voren komen in een (anonieme)
daderenquête

32

maximumscore 3
• Een sepot / een zaak seponeren betekent dat het OM afziet van
vervolging
• voorbeelden van mogelijke redenen (twee van de volgende):
− Er is onvoldoende bewijs.
− Vervolging is niet in het algemeen belang (opportuniteitsbeginsel).
− De schade die de verdachte kan ondervinden van een rechtszaak
en veroordeling weegt niet op tegen de noodzaak tot straffen.
per juiste reden
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