
Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: voorstellen van Justitie 

Maximumscore 2  

1  Goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 

• Overtredingen komen (in principe) voor de kantonrechter. Misdrijven voor de 

arrondissementsrechtbank. 

• De strafmaat voor overtredingen is lager dan die voor misdrijven./De maximumstraffen 

voor overtredingen zijn lichter dan die voor misdrijven. 

• De vrijheidsstraf bij een overtreding heet hechtenis (maximaal 1 jaar) en die bij een 

misdrijf gevangenisstraf./Huis van Bewaring voor overtredingen versus gevangenis voor 

misdrijven. 

• Bij een overtreding krijgt men geen strafblad; bij een misdrijf wel. 

per goed antwoord  1

Maximumscore 3 

2  • Voorstel 1 („Forse uitbreiding snelheidscontroles …”) is een repressieve maatregel: de 

nadruk ligt op het vergroten van de inzet van de politie 1

of

preventieve maatregel: door op de hoogte te zijn van het uitbreiden van snelheidscontroles 

zullen automobisten bij voorbaat hun rijgedrag aanpassen. 

• Voorstel 2 („Zwaardere straffen voor mensen die hun partner mishandelen.”) valt ook onder 

repressief beleid, omdat daarbij de nadruk ligt op het verzwaren van straffen 1

of

preventief beleid: de verwachting is dat door de bekendheid van het verhogen van de 

straffen mensen eerder geneigd zijn geen crimineel gedrag/mishandeling te tonen (generale 

preventie van straffen wordt versterkt). 

• Voorstel 3 („Ouders van jeugdige criminelen ...”) past beter bij een preventief beleid, omdat 

via de ouders gepoogd wordt om jongeren op het rechte pad te houden 1

Maximumscore 2 

3  Goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 

• Kinderen onder de twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. 

• Voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht./Voor jongeren 

gelden andere straffen en maatregelen dan voor volwassenen. 

• Jongeren komen voor de kinderrechter. 

• De zitting voor de kinderrechter is niet openbaar. 

• Veroordeelde jongeren komen niet in een gevangenis, maar in een jeugdinrichting. 

• Jongeren die voor de eerste keer veroordeeld worden voor een klein vergrijp, krijgen geen 

strafblad.

per goed antwoord 1
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Maximumscore 2 

4  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende): 

– bindingstheorie 

voorbeeld van een goede uitleg: 

Deze theorie zegt dat maatschappelijke bindingen, zoals een hechte band binnen het gezin, 

remmend werken op crimineel gedrag. Als jongeren op het verkeerde pad gaan, kan dit 

liggen aan onder andere de slechte contacten/een geringe persoonlijke band met ouders.  

– aangeleerd-gedragstheorie 

voorbeeld van een goede uitleg (één van de volgende): 

• Jongeren hebben hun crimineel gedrag geleerd in de omgang met groepen op straat of in een 

bepaalde buurt. Door vriendjes of omgeving wordt hun crimineel gedrag beloond en wordt 

het niet meedoen aan criminele handelingen afgekeurd of gestraft. 

• Deze jongeren hebben verkeerde dingen opgepikt via de media/tv/video.  

• Jongeren groeien op in een milieu waarin ouders vaak crimineel gedrag onvoldoende 

corrigeren of zelfs aanmoedigen. 

Ook goed is de theorie van de differentiële associatie (een toepassing van een aangeleerd- 

gedragstheorie). 

voorbeeld van een goede uitleg: 

Jongeren krijgen in een bepaald milieu meer positieve associaties met criminaliteit dan 

afkeurende reacties. Bijvoorbeeld: jongeren leren van vriendjes dat vernieling of 

winkeldiefstal stoer is en avontuurlijk (positieve associaties) terwijl leraren en 

gezagsdragers dergelijk deviant gedrag afwijzen. Voor bepaalde jongeren slaat de balans 

dan door naar de aantrekkelijkheid van het criminele gedrag.  

Opmerking 

Alleen twee punten toekennen als theorie én toelichting juist zijn.  

Maximumscore 3 

5 A

Politiestatistieken  1

Indien het antwoord ’Statistieken van het CBS’  0

B

Deze bevatten informatie van misdrijven die bij de politie ter kennis zijn gekomen. Om een 

goed beeld van fietsendiefstal te krijgen, is deze methode ongeschikt, omdat veel diefstallen 

van fietsen niet worden aangegeven bij de politie/niet ter kennis komen van de politie  2

Maximumscore 2 

6  • self-report onderzoek/enquête of onderzoek onder daders 1

• slachtofferenquête of onderzoek onder slachtoffers van veel voorkomende misdrijven   1

Maximumscore 2 

7  voorbeeld van een vraag uit self-report onderzoek: 

Heeft u (het afgelopen jaar) een fiets gestolen? Of: heeft u zich schuldig gemaakt aan 

fietsendiefstal?  1

voorbeeld van een vraag uit slachtofferenquête: 

Is uw fiets (het afgelopen jaar) gestolen? Of: bent u (het afgelopen jaar) het slachtoffer 

geweest van fietsendiefstal? 1
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Maximumscore 2 

8  voorbeeld van een goed antwoord (één van de volgende): 

• regering en parlement 

• Tweede en Eerste Kamer 

Indien alleen regering óf parlement óf Tweede Kamer óf Eerste Kamer  0

Maximumscore 2 

9  • Vanuit de politietaak: het opsporen van verdachten van strafbare feiten  1

• Vanuit de taak van het OM: het vervolgen van verdachten van strafbare feiten/verzamelen 

van bewijzen of het leiding geven aan het opsporingsonderzoek  1

Maximumscore 3 

10  eens met de voorstanders  

Voorbeeld van een goed antwoord is:  

Uitbreiding van het DNA-onderzoek bij opsporing past bij het uitgangspunt dat in een 

rechtsstaat de overheid dient te zorgen voor rechtshandhaving/handhaving van de 

rechtsorde. 

of

eens met de tegenstanders 

Voorbeeld van een goed antwoord is: 

Uitbreiding van het DNA-onderzoek bij opsporing (één van de volgende): 

• staat op gespannen voet met het principe van rechtsbescherming van de burger of de 

verdachte/staat op gespannen voet met het principe van bescherming van de burger tegen 

mogelijke willekeur van de overheid. De staat/de politie mag een DNA-test uitvoeren tegen 

de wil van een persoon in. 

• is een inperking van de grondrechten namelijk aantasting van de lichamelijke integriteit of 

persoonlijke levenssfeer (artikel 11 van de Grondwet: geen aantasting van de lichamelijke 

integriteit; artikel 10: geen aantasting van de persoonlijke levenssfeer). 

Maximumscore 2 

11  De Hoge Raad ziet toe op een juiste toepassing van het recht/toetst uitspraken van 

rechtbanken aan de wet/komt tot jurisprudentie als hoogste rechter. 

Maximumscore 2 

12  • bescherming van de samenleving 

• bescherming van de dader tegen zichzelf 

per juist antwoord  1
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