maatschappijwetenschappen vwo 2018-II
Opgave 6 Verzwaring van het strafrecht
Bij deze opgave hoort tekst 8 .
Inleiding
De PVV wil hard optreden tegen criminaliteit. Dat blijkt onder andere in
juni 2017. De PVV kondigt dan aan dat ze met een initiatiefwetsvoorstel
zal komen: mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale
veiligheid moeten meteen kunnen worden opgepakt, ook als er weinig
bewijs is.
Hard bleek de PVV ook al eerder, onder andere in 2009. Toen kwam ze
met een initiatiefwetsvoorstel om het strafrecht te verzwaren. Tekst 8
bestaat uit enkele fragmenten van de website van de PVV waarin de
inhoud van het initiatiefwetsvoorstel uit 2009 uit de doeken gedaan wordt.
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Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 8.
Met het wetsvoorstel uit tekst 8 wil de PVV de belangen van de
slachtoffers voorop stellen. Daarmee sluit de PVV aan bij andere
veranderingen in de afgelopen decennia waarbij de positie van het
slachtoffer in het strafprocesrecht al sterk is verbeterd.
Geef twee voorbeelden van die verbeterde positie van het slachtoffer in
het strafrecht.
Lees tekst 8.
De verandering van het strafrecht die met het wetsvoorstel uit tekst 8
beoogd wordt, is een voorbeeld van conservatief beleid.
 Geef de betekenis van het begrip conservatief in deze context.
 Leg met behulp van een verwijzing naar de doelen van straffen uit dat
dit voorstel past bij conservatief beleid.
De Klassieke School en de Moderne Richting zijn denkrichtingen die te
herkennen zijn in voorstellen over de inrichting van ons strafrechtstelsel.
 Geef een verschil tussen de Klassieke School en de Moderne
Richting.
 Leg uit of het voorstel om de strafrechtelijke minderjarigheid te
verlagen meer past bij de Klassieke School of meer bij de Moderne
Richting.
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Volgens tekst 8 hebben slachtoffers er belang bij dat daders zwaar
gestraft worden. Voorstanders van mediation of herstelrecht formuleren
andere belangen die slachtoffers ook zouden kunnen hebben. Zij
bepleiten dan ook andere maatregelen.
 Waar is mediation of herstelrecht op gericht?
 Op welke wijze zou aan de belangen van slachtoffers tegemoet
gekomen kunnen worden volgens voorstanders van mediation of
herstelrecht?
De PVV stelt voor om meer jeugdigen strafrechtelijk te behandelen als
volwassenen.
Er is een sociologische verklaringstheorie waarmee dat voorstel
ondersteund kan worden en ook één waarmee het juist afgekeurd kan
worden.
 Geef beide theorieën.
 Geef van elk van beide theorieën de bijpassende redenering.
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tekst 8
PVV-wetsvoorstel: zeer streng strafrecht invoeren!
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De PVV is de straatterreur en al het
leed dat aan slachtoffers van
misdrijven wordt toegebracht, meer
dan zat. Daarom dient PVV-Kamerlid
en -justitiewoordvoerder Raymond de
Roon vandaag een omvangrijk
wetsvoorstel in, waarmee grote delen
van het Nederlands strafrecht op de
schop gaan en aanzienlijk worden
verzwaard. De belangen van de
slachtoffers worden voortaan voorop
gesteld; daders van misdrijven
worden voortaan zeer zwaar gestraft.
(…)
3. Bijna geen taakstraffen meer.
Voor vrijwel alle categorieën
misdrijven, wordt de mogelijkheid tot
het opleggen van taakstraffen vrijwel
uitgesloten. De PVV vindt het
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belachelijk, dat het werk dat de
meeste Nederlanders hun hele leven
gewoon moeten doen om aan de kost
te komen, ineens een ‘straf’ heet als
een crimineel dat werk een paar
weken moet doen.
4. Verlaging strafrechtelijke
meerderjarigheid van 18 naar 16
jaar.
Omdat vrijwel alle criminelen al een
heel strafblad hebben opgebouwd
voor ze zelfs maar meerderjarig zijn
geworden en tot die tijd voornamelijk
een aai over de bol kregen van de
rechter, vindt de PVV dat het tijd is
om de 16- en 17-jarigen al met
volwassen straffen aan te pakken.
(…)

bron: www.pvv.nl, geraadpleegd op 27 juni 2017
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