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Opgave 2  De invoering van minimumstraffen 

5 maximumscore 2 
Minimumstraffen kunnen een preventieve functie hebben omdat het 
potentiële recidivisten kan afschrikken om opnieuw een ernstig misdrijf te 
begaan. 

6 maximumscore 2 
• Opvattingen over wat een misdrijf is en hoe ernstig een misdrijf is (hoe

zwaar het bestraft moet worden), zijn aan veranderingen in de tijd 
onderhevig 1 

• De invoering van minimumstraffen kan gezien worden als een
verandering in de opvatting over de zwaarte van de huidige straffen die 
door rechters worden gegeven voor recidive bij bepaalde vormen van 
criminaliteit 1 

7 maximumscore 4 
• (opvatting 1) De daad staat centraal / Er wordt uitgegaan van

vaststaande sancties voor alle daders / In de eerste plaats wordt geen 
rekening gehouden met individuele kenmerken of achtergrond van de 
dader 1 

• (bijbehorende uitleg) Invoering van minimumstraffen past hierbij omdat
de invoering beoogt dat (op uitzonderingen na) alle recidivisten voor 
dezelfde soort misdrijven dezelfde minimale straf krijgen 1 

• (opvatting 2) Er wordt uitgegaan van een rationeel mensbeeld /
Mensen calculeren gevolgen van gedrag van tevoren in 1 

• (bijbehorende uitleg) Invoering van minimumstraffen past bij de
opvatting dat criminelen minder snel zullen recidiveren wanneer ze 
weten dat er een minimumstraf (zware straf) opgelegd zal worden. 
Deze opvatting gaat ervan uit dat potentiële recidivisten rekening 
zullen houden met de hoogte van de straf, ze calculeren de nadelige 
gevolgen van tevoren in 1 
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8 maximumscore 2 
• Voorbeelden van omgevingsfactoren (één van de volgende): 1 

− toename/afname van het aantal zware misdrijven 
− toename/afname van de subjectieve onveiligheid  
− afname/toename in het vertrouwen in de rechterlijke macht 
− afname/toename van de status van de rechterlijke macht 
− toenemende/afnemende aandacht in de media over criminaliteit 
− veranderingen in het politieke klimaat 
− toenemende/afnemende populariteit van het populisme 

• Voorbeeld van een juiste uitleg bij toename van het aantal zware
misdrijven: 1 
Toename van het aantal zware misdrijven kan de steun in het
parlement voor het wetsvoorstel vergroten. Het kabinet kan namelijk de
noodzaak om het aantal zware misdrijven te verminderen hiermee bij
het parlement benadrukken (door de generaal preventieve functie).

9 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− spreekrecht voor bepaalde ernstige misdrijven 
− recht op informatie over het strafproces  
− beroep doen op een advocaat via de Wet op de rechtsbijstand 
− bijstand door een tolk 
− beroep doen op Schadefonds Geweldsmisdrijven door nabestaanden 
− bijstand door Bureau Slachtofferhulp 
− verkrijgen van een vergoeding voor geleden materiële of immateriële 

schade 
− uitkering van resterend schadebedrag door de staat (bij bepaalde 

misdrijven, in bepaalde gevallen) 

per juist antwoord 1 
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