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Opgave 2 Winkeldiefstal in Nederland
4

maximumscore 4
• voorbeelden van een maatregel waarbij het dilemma van de
rechtsstaat wel in het geding is:
− de privacywetgeving veranderen zodat winkeliers
beveiligingsbeelden kunnen delen
− niet-Nederlandse dieven tot ongewenste vreemdeling verklaren
• voorbeelden van een maatregel waarbij het dilemma van de
rechtsstaat niet in het geding is:
− detectiepoortjes aanvullen met een bedrijfsbewaker
− Politie en justitie zouden zorgvuldiger te werk kunnen gaan
(aansluitend bij de opmerking dat ze grote steken laten vallen)
− De politie zou aan winkeldiefstal een hogere prioriteit moeten
geven.
− de reactiesnelheid van politie bij aangiften verhogen
− afschrikken door het verhogen van de strafmaat
− uitbreiden van de internationale samenwerking
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat er spanning bestaat
tussen enerzijds rechtshandhaving en anderzijds rechtsbescherming.
Meer nadruk op rechtshandhaving door het delen van beveiligingsbeelden / het tot ongewenste vreemdeling verklaren van nietNederlandse dieven kan ten koste gaan van de rechtsbescherming van
burgers
• De genoemde voorbeelden van een maatregel waarbij het dilemma van
de rechtsstaat geen rol speelt (kunnen wel een positieve invloed
hebben op de rechtshandhaving maar ze) hebben geen directe
gevolgen voor de rechtsbescherming. Het dilemma van de rechtsstaat
is hier derhalve niet in het geding
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• de gelegenheidstheorie
voorbeeld van een juist citaat met toelichting:
• De gelegenheidstheorie is te herkennen in de regels 36-38: “Allemaal
kleine, relatief dure producten die gemakkelijk zijn weg te moffelen.”
De gelegenheidstheorie zegt immers dat de mate van criminaliteit
onder andere bepaald wordt door de aanwezigheid van aantrekkelijke
doelwitten en de mate van toezicht
• de rationele-keuzetheorie
voorbeeld van een juist citaat met juiste toelichting:
• De rationele-keuzetheorie is te herkennen in het pleidooi van Van
Steeg voor een hogere strafmaat. Regels 59-66: “Er wordt te laat op
aangiften gereageerd, de strafmaat is weinig afschrikwekkend en nietNederlandse dieven worden nauwelijks tot 'ongewenst vreemdeling'
verklaard, in tegenstelling tot in een aantal omringende landen.” Een
hogere strafmaat kan volgens de rationele-keuzetheorie de afweging
die criminelen maken beïnvloeden omdat het kan leiden tot hogere
kosten
maximumscore 3
• Preventief beleid legt de nadruk op het aanpakken van
maatschappelijke oorzaken van criminaliteit
• Repressief beleid legt de nadruk op strafrechtelijk optreden, met name
het uitbreiden van capaciteit en bevoegdheden van politie en justitie
• Bij de aanpak die het ministerie zegt te volgen is sprake van een
repressieve aanpak omdat samenwerking en het uitwisselen van
camerabeelden voorbeelden zijn van het uitbreiden van de
opsporingsbevoegdheden van politie en justitie
maximumscore 2
• hoor en wederhoor
• Het ministerie komt in regels 67-76 aan het woord om te reageren op
verwijten die Van Steeg / de branchevereniging maakt aan het adres
van de politie
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