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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6  Cybercriminaliteit 

31 maximumscore 2 
a 
• De cijfers zijn verzameld met behulp van een daderenquête /

zelfrapportage-onderzoek. Dit kun je zien aan de kop bij de tabel: daar
staat ‘zelf gerapporteerde onlinedelicten’ of dat kun je zien in tabel 3
aan bijvoorbeeld het delict ’wachtwoord veranderen van iemand
anders’. (De delicten in tabel 3 zijn beschreven in strafbare
handelingen die door individuen worden verricht.) 1 

b 
• Dit is een kwantitatieve onderzoeksmethode. Er wordt geteld hoe vaak

(via een vragenlijst met meerkeuzevragen) een delict voorkomt binnen
een bepaalde leeftijdsgroep; bijvoorbeeld 1,2% van de groep 10- en
11- jarigen geeft aan wel eens een wachtwoord van iemand anders
veranderd te hebben 1 

32 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− speciale preventie 

Europol pakte jonge hackers op en heeft hun een boete gegeven 
(regels 14-19) / heeft jonge hackers ‘op het matje geroepen’ (regels 
23-26). Daarmee wil Europol deze jongeren laten beseffen dat wat ze 
doen, strafbaar is. Deze organisatie hoopt op deze manier ervoor te 
zorgen dat de jongeren stoppen met hacken. 

− generale preventie 
Europol pakte jonge hackers op en heeft hun een boete gegeven 
(regels 14-19) / heeft jonge hackers ‘op het matje geroepen’ (regels 
23-26). Europol hoopt door deze actie andere jongeren af te schrikken, 
zodat zij de stap richting cybercriminaliteit niet gaan zetten. 

− beveiliging van de samenleving 
Europol heeft jonge hackers gearresteerd, gewaarschuwd of beboet 
(regels 14-19) of ‘op het matje geroepen’ (regels 23-26). Deze politie-
organisatie probeert hiermee te voorkomen dat burgers last 
ondervinden van digitale criminaliteit. 

per juist doel met juiste uitleg 1 

33 maximumscore 2 
• Hij kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad 1 
• De Hoge Raad controleert of het gerechtshof het recht juist heeft

toegepast. (In cassatie gaat de Hoge Raad uit van de feiten zoals het
gerechtshof deze heeft vastgesteld.) 1 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen  havo  2018-I 

Vraag Antwoord Scores 

34 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De verdachte heeft het recht om te zwijgen / hoeft niet mee te werken 

aan zijn/haar eigen veroordeling. 
− De verdachte heeft het recht te weten waarvan hij/zij verdacht wordt. 
− De verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat (raadsman).  
− De verdachte heeft recht op mogelijkheden zich adequaat te 

verdedigen. / Hij/zij mag zijn/haar eigen verdediging voeren. 
− De verdachte mag getuigen ondervragen en stukken bestuderen. 
− De verdachte heeft het recht op het laatste woord. 

per juist antwoord 1 

35 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij daderstrafrecht wordt rekening gehouden met persoonlijke

omstandigheden en gedragingen van de verdachte en kenmerkend 
voor daadstrafrecht is dat er voornamelijk wordt gekeken naar het 
delict (en dat er minder tot geen aandacht is voor de persoon van de 
dader) 1 

• Uit tekst 13 kun je afleiden dat er aandacht is voor de persoon van de
dader namelijk dat het gerechtshof rekening heeft gehouden met het 
feit dat de verdachte ‘openheid van zaken heeft gegeven’ aan de 
politie (regels 21-27) en/of met het feit dat de verdachte als 
verminderend toerekeningsvatbaar zou moeten worden beschouwd 
(regels 28-33) 1 

• De verdachte is voor zijn gedrag wel door het gerechtshof veroordeeld
tot een bepaald aantal dagen gevangenisstraf en 240 uur taakstraf 
(regels 1-9), dus is er sprake van toepassing van het daadstrafrecht. 
Het gerechtshof is namelijk uitgegaan van de delicten die de man heeft 
gepleegd. (Zou het gerechtshof louter zijn uitgegaan van het 
daadstrafrecht dan zouden de straffen waarschijnlijk hoger zijn 
uitvallen en hield het hof geen rekening met de omstandigheden van 
de verdachte.) 1 
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