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Opgave 2  De invoering van minimumstraffen 

Inleiding 
Het kabinet Rutte-Verhagen kwam in 2011 met een wetsvoorstel voor het 
invoeren van minimumstraffen bij recidive. Het betreft bepaalde zware 
misdrijven waarbij sprake is van een ernstige inbreuk op de lichamelijke 
integriteit van het slachtoffer, zoals zware mishandeling en verkrachting. 
Iedereen die eerder voor een bepaald zwaar misdrijf veroordeeld is en 
binnen tien jaar nadat de straf is uitgezeten opnieuw een bepaald zwaar 
misdrijf begaat, krijgt dan minimaal de helft van de maximumstraf 
opgelegd. Alleen bij zeer bijzondere gevallen kan de rechter hiervan 
afwijken. Het kabinet Rutte-Asscher heeft op 27 november 2012 de 
Tweede Kamer geïnformeerd over intrekking van het wetsvoorstel. 

2p 5 Leg uit dat minimumstraffen een preventieve functie kunnen hebben. 

2p 6 Leg uit dat aan de roep om invoering van minimumstraffen te zien is dat 
criminaliteit een relatief begrip is. 

In het strafrecht zijn twee scholen te herkennen die ieder een andere visie 
hebben op straffen: de klassieke school en de moderne school. De nadruk 
op generale preventie als doel van straffen is kenmerkend voor de 
klassieke school. 

4p 7 Geef twee andere opvattingen van de klassieke school die passen bij de 
invoering van minimumstraffen. Leg bij iedere opvatting uit waarom deze 
past bij de invoering van minimumstraffen. 

Het proces van politieke besluitvorming over de invoering van 
minimumstraffen kun je analyseren met behulp van het systeemmodel. 
Een van de onderdelen van het systeemmodel is de omgeving van het 
politieke systeem. 

2p 8 Geef een omgevingsfactor die van invloed kan zijn op de besluitvorming 
over de invoering van minimumstraffen. Leg uit hoe deze omgevingsfactor 
de besluitvorming kan beïnvloeden. 

De afgelopen decennia is de positie van het slachtoffer in het strafproces 
versterkt. 

2p 9 Geef twee voorbeelden van rechten van slachtoffers die hun positie in het 
strafproces hebben versterkt. 




