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Opgave 6  Verzwaring van het strafrecht 

24 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Slachtoffers hebben het recht op informatie over de strafrechtelijke 

procedures, processtukken en de mogelijkheden van 
schadevergoeding. 

− Er wordt rekening gehouden met de belangen van het slachtoffer bij 
het nemen van de vervolgingsbeslissing en het formuleren van de eis. 

− Het slachtoffer mag in bepaalde ernstige misdrijfzaken vertellen welke 
gevolgen het strafbare feit voor hem heeft gehad.  

− Als de strafrechter de verdachte veroordeelt, kan hij aan hem 
schadevergoeding opleggen en de vordering daartoe van het 
slachtoffer toewijzen. Het slachtoffer treedt dan op als ‘benadeelde 
partij’. 

− Het slachtoffer mag zich uitspreken over een strafeis. 

per juist antwoord 1 

25 maximumscore 2 
• In deze context betekent conservatief gericht op vasthouden aan

traditionele waarden en normen / dat de partij uitgaat van een in 
zedelijk opzicht sterk sturende staat 1 

• Met betrekking tot de doelen van straf lag vroeger meer dan
tegenwoordig de nadruk op vergelding en afschrikking. Dit wetsvoorstel 
legt de nadruk weer op die ‘oude’ doelen. 1 

26 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de Klassieke School staat de gedachte centraal dat de mens vrij is

in denken en handelen. Bij de Moderne Richting wordt rekening 
gehouden met de omstandigheden waarin iemand verkeert 1 

• De fase van ontwikkeling die iemand doormaakt is een onderdeel van
de omstandigheid waarin iemand verkeert. Dit voorstel houdt er geen 
rekening mee dat een 16-jarige nog niet volgroeid is en houdt deze 
volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag. Daarom past dit voorstel 
meer bij de Klassieke School dan bij de Moderne Richting 1 

27 maximumscore 2 
• Het is gericht op het herstellen van de relatie van de dader met het

slachtoffer / bemiddelen in het conflict tussen dader en slachtoffer 1 
• Voorstanders van mediation of herstelrecht vinden dat aan de

belangen van slachtoffers tegemoet gekomen wordt als de dader 
schuld erkent / spijt betuigt / de geleden schade vergoedt 1 
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28 maximumscore 4 
• de rationele keuzetheorie 1 
• de etiketterings-/labelings-/stigmatiseringstheorie 1 
• Redenering bij de rationele keuzetheorie: De dreiging van zware

straffen zal potentiële daders ervan weerhouden om crimineel gedrag
te gaan vertonen omdat ze een afweging maken die vanwege de zware
straffen negatief uitpakt 1 

• Redenering bij etiketterings-/labelings-/stigmatiseringstheorie: Door de
gevangenisstraf zullen de jonge delinquenten zichzelf zien / door
anderen benaderd worden als echte crimineel en daardoor zich ook als
zodanig gaan gedragen 1 

2




