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Opgave 4 Ernstige verkeersdelicten
17

maximumscore 3
drie van de volgende:
− vergelding: De meerderheid van de slachtoffers is het helemaal of
gedeeltelijk oneens met de stelling “De veroorzaker kreeg de staf die
hij verdiende” / “De straf past bij het leed dat mij is aangedaan”.
− speciale preventie: De meerderheid van de slachtoffers is het helemaal
of gedeeltelijk oneens met de stelling “De straf voorkomt dat de dader
zich in de toekomst weer schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag”.
− beveiliging van de maatschappij en burgers: De meerderheid van de
slachtoffers is het helemaal of gedeeltelijk oneens met de stelling “De
straf voorkomt dat de dader zich in de toekomst weer schuldig maakt
aan gevaarlijk rijgedrag”.
− genoegdoening van het slachtoffer: De meerderheid van de
slachtoffers is het helemaal of gedeeltelijk oneens met de stelling “De
straf heeft bijgedragen aan mijn emotionele herstel” / “De straf past bij
het leed dat mij is aangedaan” / “De veroorzaker kreeg de staf die hij
verdiende”.
per juist antwoord

1

Opmerking
De kandidaat dient de vaktermen te gebruiken (voor een omschrijving van
een strafdoel mag dus geen scorepunt worden toegekend).
18

19

maximumscore 3
• Het meest geschikt is een daderenquête/self report onderzoek
voorbeelden van gegevensbronnen die niet geschikt zijn:
• slachtofferenquête, omdat het vasthouden van een mobiele telefoon
tijdens het rijden niet altijd tot een ongeluk met slachtoffer(s) leidt
• politiestatistieken, omdat een groot deel van het aantal gevallen van
het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet bekend
is bij de politie (omdat er niet altijd een slachtoffer is dat aangifte kan
doen en omdat het lang niet altijd wordt ontdekt)
maximumscore 2
• citaat: “Appen of … Schultz ligt.” (regel 24-28)
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Appen of mailen vanuit een houder valt op het moment dat tekst 6
geschreven wordt nog niet onder criminaliteit. De minister wil dat dit in
de toekomst verandert. Hieruit blijkt dat criminaliteit relatief is: het is
tijdgebonden / dat wat onder de definitie van criminaliteit valt, verschilt
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de burgemeester, de officier van justitie en de korpschef
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie juist zijn.
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maximumscore 4
twee van de volgende combinaties:
− de sociale controletheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens deze theorie wordt crimineel gedrag verhinderd door de
pijnlijke of vervelende gevolgen van informele of formele sociale
controle. De (geautomatiseerde) controles waar VVN voor pleit,
kunnen als vorm van formele sociale controle worden beschouwd.
− de rationele-keuze theorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens de rationele-keuze theorie bepaalt een kosten-batenanalyse of
iemand overgaat tot strafbaar gedrag: door de toename van de
(geautomatiseerde) controles stijgt de pakkans (kosten), waardoor de
potentiële dader minder snel voor strafbaar gedrag zal kiezen.
− de gelegenheidstheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens de gelegenheidstheorie hangt de vraag of mensen misdrijven
plegen af van de situatie die bepaald wordt door drie factoren: het
aantal potentiële daders, het aantal aantrekkelijke doelwitten en de
mate van toezicht. De toename van de (geautomatiseerde) controles
kan gezien worden als een verhoging van de mate van toezicht.
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per juiste theorie
per juiste bijbehorende uitleg

1
1

maximumscore 2
• de subfase beleidsvoorbereiding
• ambtenaren en de Raad van State

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide elementen juist zijn.
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