
Uitwerkingen Criminaliteit en Rechtsstaat 

Verplichte opgaven 

1 Wat is criminaliteit? 

1.1 STRAFBAAR GEDRAG 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 9 

1. Eigen keuze leerling. 

Voorbeeldantwoord: 

Veiligheid. Die willen we waarborgen. Dus hebben we regels en politie om die te handhaven. 

Eerlijkheid. Oneerlijkheid bestraffen we. Bijvoorbeeld valsheid in geschrifte. 

(Zelf)discipline. Bij sommige mensen ontbreekt de discipline om zichzelf te beheersen. Ze 

worden obsessief. Dat kan leiden tot gewelds- en zedendelicten. 

Rechtvaardigheid. ‘Wie kwaad doet, kwaad ontmoet’. En ‘misdaad mag niet lonen’. 

Respect. Met name respect voor het lichaam en de eigendommen van een ander, we stelen niet 

van elkaar en raken elkaar niet ongewenst aan. 

 

2. - Rechtsnormen liggen vast in wetten, maatschappelijke normen niet. 

- Rechtsnormen worden formeel gehandhaafd door politie, inspecties en anderen, 

maatschappelijke normen niet. 

- Rechtsnormen hebben voorrang boven maatschappelijke normen. 

 

3. a. Elk door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag (overtredingen plus misdrijven). 

b. Alle misdrijven die in de wet omschreven staan. 

 

4. Eigen keuze leerling. 

Voorbeeldantwoord: 

- Een automobilist die zich opwindt en naar zijn voorhoofd wijst is misschien wel strafwaardig, 

maar niet altijd strafbaar. 

- Sommige kwetsende opmerkingen van politici over minderheden worden als strafwaardig 

gezien, maar zijn (in de meeste gevallen) niet strafbaar. 

- Agressieve beleggers die uit eigenbelang bedrijven tot de rand van de afgrond brengen, 

vertonen volgens sommige mensen strafwaardig gedrag, maar ze zijn niet strafbaar. 

Strafwaardigheid van gedrag is veelal subjectief: iemand vindt dat bepaald gedrag bestraft 

zou moeten worden. Strafbaar gedrag houdt in dat het ook werkelijk gesanctioneerd kan 

worden met een formele straf. 

 

6. Als in de samenleving bepaald gedrag niet langer als strafwaardig wordt gezien, kan het 

wetsartikel worden geschrapt (zodra een meerderheid van het parlement daarmee instemt). Het 

gedrag wordt dan gedecriminaliseerd, dat wil zeggen, uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. 

 

13 MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN  blz. 10 

 

 Misdrijf Overtreding 

Zwaarte van het strafbare feit zware delicten minder zware delicten 

Berechting door politierechter of de meervoudige kamer 

van de rechtbank 

kantonrechter 

Maximumstraf dertig jaar gevangenis - levenslang één jaar gevangenis 

Vermelding op strafblad bij verdenking én na veroordeling alleen na veroordeling tot een 

vrijheidsstraf/taakstraf of een voorwaardelijke 

straf of een boete van minimaal 100 euro 



 

 

1.2 CRIMINALITEIT ALS MAATSCHAPPELIJK EN POLITIEK PROBLEEM 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 14 

15. Maatschappelijk probleem: criminaliteit bedreigt de heersende waarden en normen van de 

samenleving. 

Politiek probleem: mogelijke antwoorden: 

- Een groot aantal mensen beschouwt criminaliteit als ongewenst. 

- Burgers verwachten oplossingen van de overheid. 

- Er is overheidsbeleid nodig om het probleem op te lossen. 

- Criminaliteit staat op de politieke agenda. 

- Over de oplossing van criminaliteit bestaat verschil van mening tussen de politieke partijen. 

- Het handhaven van de openbare orde en het verschaffen van veiligheid voor de burgers 

behoren tot de basisfuncties van de staat. 

 

16. Voorbeelden van schade bij overval in eigen huis zijn: 

a. Directe materiële schade: kapotte ruit, gebroken meubilair. 

b. Indirecte materiële schade: bewoner voelt zich genoodzaakt een alarminstallatie aan te 

schaffen. 

c. Directe immateriële schade: bewoner vreest voor zijn leven. 

d. Indirecte immateriële schade: slapeloosheid en angstdromen. 

 

18. Drie maatschappelijke ontwikkelingen die medeverantwoordelijk zijn voor de sterke toename van 

fraude: 

- Afnemend gezag van de overheid. 

- Toegenomen werkloosheid. 

- De afgenomen pak- en strafkans. 

 

26 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN  blz. 15 

 

Maatschappelijke ontwikkeling Criminaliteit neemt TOE / AF, want … 

Meer ‘blauw op straat’ AF, want er is meer controle; afschrikkende werking en grotere pakkans. 

Europeanisering 

TOE, want door de open grenzen zullen meer criminelen in Nederland actief worden. 

AF, want door de intensievere samenwerking tussen landen kan meer 

grensoverschrijdende criminaliteit worden opgespoord. 

Afnemend gezag van de overheid 
TOE, want mensen hebben minder respect voor de overheid en zullen sneller 

bijvoorbeeld belasting- of uitkeringsfraude plegen. 

Meer welvaart 

AF, want er is minder noodzaak tot inbraak of diefstal: mensen hebben genoeg. 

TOE, want door de toename van de welvaart kopen mensen bijvoorbeeld meer alcohol 

en dat kan leiden tot een toename van fysiek geweld. 

TOE, want door de toename van welvaart zijn er meer mooie producten (scooters, 

mobiele telefoons) om te stelen. 

Afnemend gezag van de kerk 
TOE, want een maatschappelijke organisatie zoals de kerk bindt mensen. Door 

afnemend gezag is er ook minder sociale controle. 

Digitalisering 

AF, want controle is door het gebruik van computers eenvoudiger geworden, 

bijvoorbeeld op belastingfraude, zwartwerk, internetfraude, enzovoort. En ook: er is 

minder contant geld door het gebruik van pinpassen. 

TOE, want er ontstaat een nieuw terrein (internet) voor criminelen. 

 

  



2 Aard en omvang van criminaliteit 
 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 20 

 

1. Een gewapende roofoverval en een ramkraak zijn allebei gewelds- én 
vermogensdelicten en vallen onder de zware criminaliteit. 

2. Bij zware criminaliteit is vaker sprake van ernstige emotionele schade bij de 

slachtoffers dan bij veelvoorkomende criminaliteit. 

Veelvoorkomende criminaliteit heeft daarentegen weer meer invloed op het algemene 

veiligheidsgevoel van mensen dan zware criminaliteit, omdat deze minder voorkomt. 

3. De aanduiding ‘klein’ wordt gebruikt omdat de gevolgen relatief klein zijn. Dit is 

misleidend omdat veelvoorkomende criminaliteit in omvang het grootste deel van de 

totale criminaliteit vormt. 

4. a. De omvang van de zware criminaliteit wordt in populaire massamedia veel groter 

voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. 

b. In programma’s zoals Opsporing Verzocht is vooral aandacht voor spectaculaire en 

gewelddadige misdrijven. 

10 DE TELEGRAAF OF DE VOLKSKRANT?  blz. 21 

a. De Telegraaf 

 

2.3 HET METEN VAN CRIMINALITEIT 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 26 

 

13. - Bij ernstige misdrijven als moord en doodslag worden de daders vaker opgespoord dan bij 

winkeldiefstallen. 

- Van winkeldiefstal wordt lang niet altijd aangifte gedaan, van moord en doodslag vrijwel 

altijd. 

 

14. a. - Slachtoffers gaan ervan uit dat de daders toch niet worden gepakt. 

- Slachtoffers hebben er de tijd en moeite niet voor over om aangifte te doen. 

- Slachtoffers zijn bang voor de gevolgen van het doen van aangifte, zoals bij incest of 

vrouwenmishandeling. Ofwel: slachtoffers generen zich voor hetgeen hun is 

aangedaan. 

- De dader heeft het al goedgemaakt en/of de schade vergoed. 

b. Slachtofferenquêtes vormen een gedeeltelijke oplossing voor het probleem. Deze enquêtes 

leveren vooral voor veelvoorkomende delicten betrouwbare gegevens op, omdat daarvan 

vaak geen aangifte wordt gedaan. 

Voor betrouwbare uitspraken over het aantal ernstige (gewelds)delicten is de steekproef van 

de slachtofferenquêtes vaak te klein. 

 

15. a. Drie misdrijven die vooral door dader- en slachtofferenquêtes aan het licht komen zijn 

bijvoorbeeld: fietsendiefstal, huiselijk geweld en belastingfraude. 

b. Een van onderstaande antwoorden: 

- Slachtoffers van moord en doodslag zijn niet meer in staat een enquête in te vullen. 

- De steekproef van slachtofferenquêtes is te klein om betrouwbare uitspraken te doen 

over het aantal gevallen van zware (en dus weinig voorkomende) criminaliteit. 



 

21 STERKTE-ZWAKTEANALYSE  blz. 26 

 

 Sterke kanten Zwakke kanten 

Politiestatistieken 
inzicht in geregistreerde criminaliteit 

gemakkelijk beschikbaar 

weinig betrouwbaar beeld van werkelijke criminaliteit 

gevoelig voor selectiviteit en subjectiviteit 

Rechtbankstatistieken 
inzicht in oplossingspercentages 

inzicht in geregistreerde criminaliteit 

weinig betrouwbaar beeld van werkelijke criminaliteit 

oververtegenwoordiging zichtbare en/of 

geweldsmisdrijven 

Slachtofferenquêtes 
inzicht in verborgen criminaliteit 

inzicht in onveiligheidsgevoelens 

subjectief 

alleen veelvoorkomende delicten 

Daderenquêtes 
inzicht in slachtofferloze criminaliteit 

inzicht in verborgen criminaliteit 

onbetrouwbaar 

subjectief 

Diepte-interviews 
inzicht in meningen, motieven 

inzicht in verborgen criminaliteit 

geringe generaliseerbaarheid 

subjectief 

 

23 INTERNATIONALE VERGELIJKING  blz. 27 

 

a. Een van onderstaande antwoorden: 

- De gegevens zijn afkomstig uit slachtofferenquêtes, ze behoren niet tot de 

geregistreerde criminaliteit. 

- Het is niet duidelijk hoe de cijfers verkregen worden, alleen dat de positie van 

slachtoffers wordt weergegeven. Als de cijfers afkomstig zijn uit politiestatistieken, 

vallen ze wel onder de geregistreerde criminaliteit. 

b. Gemeten is of het slachtofferschap in de loop van zes jaar is gestegen of gedaald. De 

situatie in 2004 werd op 100 geïndexeerd. Bij toename van het slachtofferschap steeg de 

index, bij een daling daalt de index. 

De grafieken geven dus niet de absolute criminaliteitscijfers weer, ze zeggen alleen iets over 

de relatieve ontwikkeling. 

c. 1. ONJUIST, met de grafiek kun je niet de hoeveelheid criminaliteit in het ene land 

vergelijken met dat van een ander land. 

2. ONJUIST, de hoge score (geel) van Zweden geeft aan dat er in dat land sinds 2004 

meer slachtoffers van vermogenscriminaliteit zijn. In werkelijkheid kan dat getal in de 

VS veel hoger zijn, terwijl in de VS het slachtofferschap juist daalde. 

3. Een van onderstaande: 

- JUIST, zowel bij vermogens- als bij geweldscriminaliteit daalt de blauwe lijn, dat wil 

zeggen dat er minder slachtoffers zijn. 

- ONJUIST, hoewel de blauwe lijn daalt bij zowel vermogens- als 

geweldscriminaliteit, hoeft dit niet te betekenen dat de totale criminaliteit is 

afgenomen. 

De slachtofferloze criminaliteit kan bijvoorbeeld zijn toegenomen. 

 

3 Hoe ontstaat crimineel gedrag? 
 

2. a. Een slechte maatschappelijke positie verkleint de kans voor kinderen op een goede 

opleiding, op een aantrekkelijke baan en dus op een succesvolle maatschappelijke carrière. 

Hierdoor is de kans groter dat deze kinderen zich bezighouden met veelvoorkomende 

criminaliteit als winkeldiefstal en kleine inbraken. 

b. Vaak hebben deze mensen een beroep waarbij zij in de gelegenheid zijn om fraude, 

verduistering en belastingontduiking te plegen. Met geweldscriminaliteit hebben ze maar 

weinig te winnen en juist veel te verliezen, namelijk hun status en maatschappelijke positie. 



 

3. Argumenten die de stelling ondersteunen: 

- Vrouwen en meisjes worden door de politie minder vaak verdacht van crimineel gedrag, ook 

in situaties waar zij wel de dader zijn. De score van vrouwen in de geregistreerde 

criminaliteitscijfers is om die reden niet representatief. 

- Veel mensen gaan bij meisjes en vrouwen uit van het stereotiepe beeld van zorgzaam, lief 

en behulpzaam. Hierdoor zien zij vaak niet dat meisjes en vrouwen wel degelijk crimineel 

kunnen zijn. 

Argumenten die de stelling weerleggen: 

- Criminaliteit onder meisjes en vrouwen is aantoonbaar lager dan onder jongens en mannen; 

er is dus geen sprake van onderschatting van hun aandeel. 

- De emancipatie van meisjes en vrouwen heeft niet alleen geleid tot een groter aandeel van 

meisjes en vrouwen op de werkvloer en op de universiteit. Het is dus niet vreemd dat ook in 

de criminaliteit hun aandeel is gestegen. 

 

4. In grote steden wonen meer kansarme jongeren, is minder sociale controle en meer gelegenheid 

tot criminaliteit. 

 

5. a. Hun rollen kunnen gemakkelijk verschuiven: het slachtoffer is vaak ook dader; daders zijn 

vaak ook slachtoffer. 

b. Eigen antwoord leerling. 

Voorbeeld van een juist antwoord: 

Geweldscriminaliteit is in veel gevallen een gevolg van een eerdere handeling van het 

slachtoffer. Denk aan een klap na een vervelende opmerking (‘je moeder …’), na een 

botsing of na een verkeersovertreding (fietser die wordt afgesneden door een auto). 

Let op: een verklaring voor geweldscriminaliteit is niet hetzelfde als het goedkeuren van het 

gebruik van geweld. Anders gezegd: een nare opmerking verklaart dat iemand een klap 

geeft, maar is nog geen excuus voor die klap! 

 

3.2 OORZAKEN VAN CRIMINEEL GEDRAG 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 37 

12. Eigen uitwerking leerling. 

Voorbeeld van een juist antwoord: 

Microniveau: verklaringen op het niveau van het criminele individu. Nadruk ligt op biologische en 

psychologische factoren. 

Macroniveau: verklaringen op het niveau van samenlevingen als geheel. Nadruk ligt op 

sociologische factoren. 

 

13. a. Uit onderzoek is gebleken dat biologische verschillen, zoals erfelijke eigenschappen, een rol 

kunnen spelen bij crimineel gedrag. Hetzelfde geldt voor persoonlijkheidskenmerken en  

-stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde testosteronspiegel, ADHD, autisme of 

een verstoorde prefrontale cortex. De prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat de 

emoties reguleert en impulsen bedwingt, blijkt bijvoorbeeld bij veel moordenaars minder 

goed te werken. 

De genoemde kenmerken verhogen dus de kans op crimineel gedrag. 

b. Er is geen verband van oorzaak en gevolg tussen deze neurologische en/of psychologische 

kenmerken en crimineel gedrag. Er zijn veel mensen met borderline of een verhoogde 

testosteronspiegel die geen crimineel gedrag vertonen. 

 



15. Maatschappelijke ongelijkheid: grote economische verschillen tussen groepen in een 

samenleving kunnen leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid, waardoor de armere groepen 

overgaan tot crimineel gedrag (zoals stelen). 

Subculturele kenmerken: 

- Onderdrukking van subculturen kan criminaliteit aanwakkeren. Wanneer een groep binnen 

de samenleving structureel wordt gediscrimineerd, kunnen leden geneigd raken zich uit 

frustratie tegen de gevestigde orde te keren en gestelde doelen via illegale wegen te 

behalen. Als zigeuners bijvoorbeeld voortdurend geconfronteerd worden met vooroordelen, 

kan dit zorgen voor verzet en crimineel gedrag. 

- Normen en waarden van sommige subculturen (motorbendes, woonwagenbewoners, 

voetbal-hooligans) verschillen van de normen en waarden van de dominante cultuur. Voor 

Hell’s Angels bijvoorbeeld is het gebruik van lichamelijk geweld minder ongewoon dan in de 

dominante cultuur. 

 

16. Vaak is crimineel gedrag een gevolg van meerdere factoren die elkaar versterken. 

Een voorbeeld: een jongen groeit op in een arm gezin met veel problemen. Door zijn ADHD kan 

hij niet goed meekomen op school en haalt hij geen diploma. Als deze jongen crimineel gedrag 

vertoont kan dat dus veroorzaakt zijn door: 

- ADHD (biologische verklaring); 

- zijn gezinssituatie (sociaalpsychologische verklaring); 

- armoede en/of maatschappelijke ongelijkheid (sociologische verklaring). 

 

3.3 THEORIEËN OVER CRIMINALITEIT 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 43 

 

25. Daders met een genetische afwijking die criminaliteit veroorzaakt. 

 

26. Felson stelt dat het niveau van criminaliteit onder andere wordt bepaald door de afwezigheid van 

voldoende sociale bewaking. Een dader handelt volgens hem rationeel. Met meer camera’s en 

bewakingspersoneel zal een dader liever ergens anders gaan stelen. 

 

27. Merton gaat ervan uit dat criminaliteit voortkomt uit maatschappelijke ongelijkheid. Mensen die 

niet op legitieme wijze hoger op de maatschappelijke ladder kunnen komen, zoeken hun 

toevlucht tot niet-legitieme middelen om dit doel te bereiken. Witteboordencriminaliteit wordt 

meestal gepleegd door daders die zelf al hoog op de maatschappelijke ladder staan, zij hebben 

hun doelen al bereikt. 

 

28. Buiten de persoon. Becker gaat ervan uit dat als mensen het ‘etiket’ crimineel krijgen opgeplakt, 

ze niet anders kunnen dan zich als zodanig te gedragen. 

 

29. Met hun kwetsende spandoeken druisen zij opzettelijk in tegen de heersende normen en 

waarden van de middenklasse. Deze provocatie levert hun een zekere status op. 

 

30. Volgens Hirschi vertonen de meeste mensen geen crimineel gedrag omdat ze de goede 

bindingen die ze met andere mensen hebben, niet zomaar op het spel willen zetten. 

Veel gewelddadige jongens stoppen daarom met hun gedrag als zij verliefd worden en verkering 

krijgen. 

 

31. a. Een mens kiest na een kosten-batenanalyse steeds de meest gunstige optie. In de 

economie gaat het om zo veel mogelijk opbrengsten tegen zo min mogelijk kosten. 

b. Een kosten-batenanalyse geldt ook voor misdaad: hoe kun je met zo min mogelijk risico zo 

veel mogelijk buit maken. 



Hierbuiten staan de misdaden die meer door emoties gedreven worden. Denk aan delicten 

die uit wraakgevoelens of innerlijke driften ontstaan zoals uitgaansgeweld of verkrachtingen. 

Bij het plegen van zo’n misdaad is er meestal geen sprake van een zuiver rationele 

afweging.  

Een verkrachter kan desalniettemin rationeel te werk gaan door condooms te gebruiken 

(geen DNA-bewijs) en voor zijn daad een locatie te kiezen waar de kans op ontdekking 

gering is. 

 

4 De rechtsstaat 
 

4.1 REGELS EN RECHTEN 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 51 

1. Rechtsregels zijn formeel vastgelegde normen. Daar moet iedereen zich aan houden. 

Rechtsbronnen zijn de plaatsen waar rechtsregels vastliggen: wetten, regelingen, jurisprudentie, 

enzovoort. 

 

2. Jurisprudentie is wel een rechtsbron, maar niet een wet die aangenomen is door het parlement. 

De rechters varen hier dus een ‘eigen koers’. 

Anderzijds doen rechters alleen een beroep op jurisprudentie als de wet niet toereikend is. 

Jurisprudentie kan ook weer aanleiding zijn tot nieuwe wetgeving. 

Het gaat bij jurisprudentie immers om interpretatie van wetten en die is subjectief. 

 

3. Rechtsregels hebben tot doel conflicten tussen burgers in goede banen te leiden. Bovendien 

geven ze rechtszekerheid: burgers weten (vooraf) wat wel en niet mag en moet. 

 

4. Als mensen regels rechtvaardig vinden, houden ze zich eraan. Als normen veranderen, moeten 

rechtsregels mee veranderen, anders vinden we ze op den duur niet meer rechtvaardig. Ze 

verliezen dan hun invloed omdat ze verouderd zijn. 

 

7. - De politie kan iemand pas arresteren als er een redelijk vermoeden bestaat dat diegene iets 

strafbaars heeft gedaan (rechtsbescherming van de mogelijke verdachte). Als dit nog niet 

rond is, kan de politie andere burgers niet beschermen tegen deze persoon 

(rechtshandhaving). 

- Veel overheidsinstellingen (Bureau Jeugdzorg, Riagg, enzovoort) hebben specifieke 

informatie over burgers, bijvoorbeeld psychische afwijkingen of bepaalde neurosen. Door 

deze informatie door te spelen aan de politie zouden zij kunnen helpen om criminaliteit te 

voorkomen of te bestrijden (rechtshandhaving). Dit tast echter de privacy aan van burgers 

die nog geen strafbare feiten hebben begaan (rechtsbescherming van de burger). 

 

4.2 RECHTSSTAAT EN STRAFRECHT 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 54 

15. a. In het Wetboek van Strafrecht staat in artikel 1 het legaliteitsbeginsel: je kunt alleen gestraft 

worden voor iets wat (vooraf) strafbaar is gesteld. 

b. In het Wetboek van Strafvordering staan regels waaraan een normale rechtsgang moet 

voldoen om te voorkomen dat fundamentele grondrechten van burgers worden geschonden. 

 



16. Uitvoerende macht, wetgevende macht en rechterlijke macht. 

Uitvoerende macht: de minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het criminaliteitsbeleid, stuurt het OM en de politie aan en is verantwoordelijk voor 

de tenuitvoerlegging van straffen. 

Wetgevende macht: het parlement (Eerste en Tweede Kamer) stelt samen met de regering 

nieuwe wetten vast en bepaalt dus wat strafbaar is en wat niet. Ook (een aanpassing van) de 

maximumstraf wordt door parlement en regering bepaald. 

Rechterlijke macht: oordeelt over de vraag of mensen de wet hebben overtreden en legt 

eventueel straffen of maatregelen op. 

 

18. Burgers kunnen daardoor vertrouwen op een eerlijk proces. 

19. a. De rechter kijkt naar het strafbare feit dat is gepleegd (daadstrafrecht), maar houdt bij de 

strafoplegging ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de dader 

(daderstrafrecht). 

b. In het Wetboek van Strafrecht staan schulduitsluitingsgronden, zoals noodweerexces en 

ontoerekeningsvatbaarheid. Dit laat zien dat er bij de bestraffing van strafbare feiten 

rekening wordt gehouden met de persoon van de dader. 

20. a. - Recht op een eerlijk proces. 

- Recht op een openbaar proces. 

- Recht op een proces binnen een redelijke termijn. 

- Recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter. 

- Zwijgrecht. 

- Recht op een adequate verdediging (advocaat). 

- Recht op inzage in juridische stukken en bewijsmateriaal. 

- Recht getuigen op te roepen. 

- Recht deskundigen op te roepen. 

- Recht op een tolk. 

- Recht om de beschuldiging tegen hem te kennen in een voor hem begrijpelijke taal. 

b. Verdachten lopen het risico dat hun de vrijheid wordt ontnomen. Aangezien dit ingrijpend is 

voor de verdachte, is het belangrijk dat de straf zorgvuldig en terecht wordt opgelegd en de 

(beschermende) regels helpen hierbij. Slachtoffers lopen in deze fase geen juridisch risico, 

dus hebben daartegen ook geen bescherming nodig. 

4.3 DILEMMA’S EN SPANNINGEN 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 58 



28. - Wij willen dat criminelen snel worden opgepakt, DNA van iedereen afnemen kan hierbij 

helpen. Maar wij willen liever niet dat óns DNA wordt opgeslagen. 

- Wij willen dat mensen met terroristische ideeën opgepakt worden, maar zelf willen wij niet 

opgepakt worden voor ónze ideeën. 

- Wij willen dat we ’s avonds veilig over straat kunnen. Overal camera’s ophangen kan hierbij 

helpen, maar wij willen niet zélf continu in de gaten worden gehouden. 

29. De politie heeft naast een opsporingstaak een hulpverlenende taak en zij moet de openbare orde 

handhaven. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan: door de extra inzet bij voetbalwedstrijden 

(handhaven openbare orde) heeft zij bijvoorbeeld minder mankracht beschikbaar om verdachten 

van strafbare feiten op te sporen (opsporingstaak). 

30. Het Openbaar Ministerie maakt deel uit van de uitvoerende macht. Zij geeft leiding aan de 

politie en is verantwoordelijk voor opsporingsonderzoek. Met deze uitvoerende taken werkt zij in 

dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Aan de andere kant wordt ook vaak gesteld dat het OM tot de rechtelijke macht behoort. In die 

visie moet het OM in de taken onafhankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een 

strafeis of beslissen over vervolging. 

Spanningen kunnen optreden wanneer aanwijzingen van het ministerie de onafhankelijkheid van 

officieren in de weg staan. Een voorbeeld: toen een inbreker na een worsteling met bewoners om 

het leven kwam zei de staatssecretaris: “Het is treurig dat iemand is doodgegaan, maar dat is wel 

een inbrekersrisico.” De vraag is of de uitspraak van de staatssecretaris een aanwijzing voor het 

OM is om de bewoners niet te horen of te vervolgen, met andere woorden de bewoners een 

rechtvaardigingsgrond geeft. 

Het OM wordt soms ingedeeld bij de rechterlijke macht en soms bij de uitvoerende macht. Beide 

is verdedigbaar. 

31. We spreken van het opportuniteitsbeginsel als vervolging niet in het algemeen belang is. Een 

voorbeeld: Een leerling wordt door de rector van school gestuurd na het afsteken van vuurwerk in 

de aula, waarbij een tafel en twee stoelen worden beschadigd. De officier vervolgt niet omdat de 

jongen al is gestraft. Het is dan niet opportuun, in het algemeen belang, om alsnog een straf op te 

leggen. 

Als de officier van justitie beslist om niet te vervolgen, kan een rechtstreeks belanghebbende op 

grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering daarover een klacht indienen bij het gerechtshof 

met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging. Dit gebeurt echter zelden. Het is wel de 

grondslag geweest voor het geruchtmakende proces-Wilders in 2010 en 2011. 

33. Eigen uitwerking leerling. 

Voorbeeldantwoorden: 

- Zij stelen. 

- Zij zijn lui en willen niet werken. 

- Zij hebben geen respect voor politie en justitie. 

  



5 Overheidsbeleid 
 

5.1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 68 

1. Bij integraal veiligheidsbeleid ligt de nadruk op preventie: het voorkomen van criminaliteit (dus 

ook het voorkomen van recidive). De leus zegt eigenlijk ‘geen repressie waar preventie effectief 

kan zijn’ of ‘alleen repressie als er geen andere mogelijkheid is’. 

Het integraal veiligheidsbeleid streeft naar een brede inzet van en samenwerking tussen 

maatschappelijke organisaties (denk aan jeugdzorg, verslavingszorg, scholen, maatschappelijk 

werk, de officier van justitie en politie). 

Een spijbelende jongen van vijftien is niet alleen een luie puber als blijkt dat hij een zeer 

problematische gezinssituatie heeft en hij al vaker is aangehouden wegens drugsdelicten. Om 

ervoor te zorgen dat hij niet doorslaat in crimineel gedrag is passend ingrijpen vereist. Dit werkt 

het beste als alle informatie over zijn situatie bekend is bij de instanties waarmee hij te maken 

krijgt. 

 

3. Het invoeren van minimumstraffen is in eerste instantie een repressieve maatregel, omdat het 

betrekking heeft op strafrechtelijke vervolging. Het bepaalt hoe zwaar een misdaad – afgezien 

van de omstandigheden – zal worden bestraft. 

Het vaststellen van minimumstraffen heeft ook een preventieve werking, omdat het een relatief 

strenge maatregel is die mensen zou kunnen afschrikken delicten te plegen. Bij moord en 

doodslag spelen emoties vaak een grote rol, waardoor afschrikking bij dergelijk delicten 

aanzienlijk minder van invloed is. 

 

4. - De nieuwe definitie van een verdachte wringt met een onderdeel van het 

legaliteitsbeginsel, het zogeheten ‘lex certa-beginsel’. Dit houdt in dat voor iedere burger 

duidelijk moet zijn welke gedragingen volgens de wet strafbaar zijn. Gezien het vage 

karakter van de delictomschrijving over voorbereidingshandelingen, is het voor de burger 

onduidelijk welke praktijken wel en welke niet legaal zijn (rechtszekerheid). 

- Spanning rondom de navolging van de waarborg van grondrechten. Van 

opsporingsdiensten wordt verwacht dat zij de wet over voorbereidingshandelingen juist 

interpreteren voor zij overgaan tot aanhouding. Vanwege de onduidelijke delictomschrijving 

ligt er een risico voor onjuiste interpretatie en selectieve opsporing op de loer. Een gevolg 

zou kunnen zijn dat ‘verdachten’ worden aangehouden op verdenking van zaken die buiten 

de delictomschrijving vallen (schending van grondrechten). 

 

12 OORZAAK OF GEVOLG?  blz. 69 

a. In vier van de zes regio’s waar gemiddeld en relatief veel slachtofferschap van inbraak 

voorkomt, worden gemiddeld en relatief vaak preventieve maatregelen genomen. 

In vijf van de acht regio’s waar relatief weinig slachtofferschap van inbraak voorkomt, worden 

gemiddeld en relatief vaak preventieve maatregelen genomen. 

Let op: er is sprake van een zwakke correlatie: vier van zes (67%) tegenover vijf van acht 

(63%). 

Er zijn veertien regio’s: Noord-Brabant is gesplitst, Amsterdam en omgeving is ook apart 

uitgelicht. 

b. In de regio’s Brabant-West en Zeeland worden relatief vaak preventieve maatregelen 

genomen en is de inbraak relatief laag. 

De regio Amsterdam laat juist de omgekeerde wereld zien: veel slachtofferschap en weinig 

preventie. 

 
  



5.2 CRIMINALITEITSBELEID IN DE PRAKTIJK 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 72 

13. Door normvervaging verdwijnt het besef dat bepaalde regels geëerbiedigd moeten worden. 

Hierbij kun je denken aan respect voor andermans spullen. Het niet eerbiedigen van deze regel 

kan leiden tot veelvoorkomende criminaliteit als vernieling en diefstal. 

 

14. - De gedachte dat de hersens van jongeren nog in ontwikkeling zijn tot hun 23e uit zich in het 

opvoedkundige karakter van het jeugdstrafrecht: heropvoeding en bescherming staan 

centraal. 

- Andere, kortere straffen zorgen ervoor dat kinderen de duur van straffen en maatregelen 

kunnen overzien. Dat past bij het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht en het 

Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. 

- Uit onderzoek blijkt dat door pedagogische behandeling, bijvoorbeeld met de 

gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) in het jeugdstrafrecht, het herhalingsgevaar veel 

kleiner is dan wanneer er alleen wordt gestraft. 

- Aparte rechtspraak voorkomt afglijden naar de ‘grote’ criminaliteit. 

- Aparte rechtspraak voorkomt dat iemand een strafblad krijgt. Voor sommige beroepen heb je 

een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig; die krijg je niet als je een strafblad hebt. 

 

15. Mogelijke nadelen van adolescentenstrafrecht: 

- Als het jeugdstrafrecht wordt toegepast, stellen jongeren het nemen van 

verantwoordelijkheid langer uit. 

- Als het jeugdstrafrecht wordt toegepast, wordt het afschrikkende effect van het strafrecht 

minder krachtig. 

 

16. a. Verband tussen de oorzaken van winkeldiefstal en de aanpak ervan: 

Winkeldiefstal is gemakkelijk te plegen en er is veel gelegenheid, daarom wordt het 

moeilijker gemaakt door technische maatregelen zoals camera’s, spiegels, poortjes, 

alarmsystemen en extra personeel. 

b. Verband tussen de oorzaken van vandalisme en de aanpak ervan: 

Vandalisme heeft vaak te maken met achterstandsbuurten, een bebouwde omgeving die 

verpauperd is en met jongeren die zich vervelen. De aanpak is dan ook vooral gericht op het 

opknappen en schoonmaken van buurten, het instellen van allerlei vormen van toezicht door 

huismeesters, buurtvaders, stadswachten en zorgen dat jongeren hun tijd nuttiger besteden 

en ze bijvoorbeeld door Halt-afdoeningen leren in te zien wat ze hebben aangericht. 

c. Verband tussen de oorzaken van georganiseerde zware criminaliteit en de aanpak ervan: 

De georganiseerde misdaad draait rond zeer winstgevende handel in goederen die 

verboden zijn, zoals drugs. Om die handel mogelijk te maken zijn er vaak omvangrijke 

organisaties gegroeid waarbinnen strenge onderlinge controle en interne bestraffing ervoor 

moeten zorgen dat leden niet naar de politie stappen. Politie en OM hebben daarom meer 

bevoegdheden gekregen, zoals inkijkoperaties, de inzet van infiltranten en anonieme 

getuigen. Deze middelen hebben ze nodig om de bazen van de organisaties te kunnen 

vervolgen, die anders meestal buiten schot blijven. 

Daarnaast is het door de pluk-ze-wetgeving mogelijk om inkomsten uit criminele handelingen 

af te pakken. 

 

17. Voorbeelden van goede antwoorden: 

- De controlemogelijkheden en kennis van politie en justitie zijn gering. 

- Fraude en oplichting zijn vaak moeilijk te ontdekken. 

- Er is niet altijd een direct slachtoffer (bijvoorbeeld bij belastingontduiking, geen aangifte). 

Een voorbeeld ter illustratie: een bouwbedrijf zegt 500.000 ton cement te hebben gebruikt voor de 

aanleg van een nieuwe weg plus een tunnel. Het bedrijf dient een rekening in bij het Rijk. Pas na 



melding door een klokkenluider komt justitie erachter dat in werkelijkheid slechts 300.000 ton is 

gebruikt. Het Rijk is dus opgelicht voor 200.000 ton cement. 

 

5.3 POLITIEKE VISIES 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 76 

25. Linkse partijen leggen vaker de nadruk op maatschappelijke oorzaken van criminaliteit omdat zij 

ervan uitgaan dat een rechtvaardiger en socialere samenleving met betere maatschappelijke 

omstandigheden voor arm en rijk een belangrijke oorzaak voor criminaliteit, namelijk 

maatschappelijke ongelijkheid, wegneemt. 

 

26. De rationele-keuzetheorie verklaart criminaliteit uit de kosten-batenafweging die een crimineel 

maakt. Deze kosten-batenafweging is een zelfstandige keus (= rationalistisch individualisme) die 

burgers maken en waar zij volgens het liberale VVD-gedachtengoed zelf verantwoordelijk voor 

zijn. 

 

27. a. Bij normvervaging gaat het om gedragingen van mensen die ingaan tegen de traditionele 

normen. 

b. Het CDA wil normvervaging (en de individualisering, die daar mede aan ten grondslag ligt) 

tegengaan door te investeren in het maatschappelijke middenveld (gezin, school, kerk en 

verenigingsleven). Door stimulering van wederzijdse betrokkenheid zullen mensen ook weer 

meer respect voor elkaar tonen. 

 

28. a. SP (meer aandacht voor resocialisatie) en GroenLinks (meer begeleiding) willen meer steun 

en hulp. Het zijn de meest linkse partijen in de bron. 

b. Bij de PVV zijn alle vier standpunten repressief (SGP 3; VVD 2; PvdA 2; SP 0; CDA 0; D66 

0; GroenLinks 0) 

In de bron staan slechts enkele (sterk ingekorte) standpunten. Op de sites van de partijen 

zijn meer standpunten te vinden. 

c. De SGP wil voor bepaalde misdrijven de doodstraf opnieuw invoeren als mogelijke straf. Met 

‘heroverwegen’ wordt bedoeld dat de partij graag de discussie aangaat over herinvoering 

van de doodstraf. 

d. Eigen antwoord leerling. 

 

6 Opsporen, vervolgen en berechten 
 

6.1 POLITIE 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 84 

1. Het legaliteitsbeginsel houdt in dat al het handelen van de overheid op wetten moet zijn 

gebaseerd. Dat geldt dus ook voor het inzetten van dwangmiddelen, zoals een aanhouding of 

arrestatie. De eis van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit zorgt ervoor dat 

justitie niet zomaar opsporingshandelingen mag verrichten. Hiermee wordt willekeurig optreden 

en machtsmisbruik van de overheid tegengegaan. 

 

3.  Inverzekeringstelling Voorlopige hechtenis (inbewaringstelling en 

gevangenhouding) 

 Door wie? (hulp)officier van justitie rechter-commissaris/rechtbank 

 Duur? maximaal 6 dagen maximaal 104 dagen 

 Kun je ertegen in beroep? nee ja 

 Waar zit je? politiecel Huis van Bewaring 



 

 

4. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek en zeker bij grote zaken moeten er ter 

plekke vaak beslissingen worden genomen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld snel 

toestemming geven voor extra opsporingstaken van de politie, zoals een huiszoeking in een 

ander huis of op een andere etage. 

 

5. a. Juist. Hij heeft zelfs het recht dat dit in een voor hem begrijpelijke taal gebeurt. 

b. Juist. Dit komt voort uit het adagium ‘nemo tenetur prodere se ipsum’ (je hoeft als verdachte 

niet mee te werken aan je eigen veroordeling). De verdachte moet echter wel meewerken 

aan het verkrijgen van een ‘aan de wil van de verdachte onafhankelijk goed’, zoals een 

bloedtest of het afgeven van DNA. 

c. Juist. Op grond van artikel 6 EVRM heeft iedere verdachte het recht zichzelf te verdedigen 

of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze. Als een verdachte is 

aangewezen op een pro-Deoadvocaat kan hij deze dus weigeren en zelf zijn eigen 

verdediging voeren. 

d. Juist. 

6. a. Voor een verdenking van een terroristisch delict is het niet vereist dat er een ‘redelijk 

vermoeden van schuld’ is. Aanwijzingen dat iemand een terreurdaad voorbereidt zijn 

voldoende om een opsporingsonderzoek te starten. 

b. Dankzij het legaliteitsbeginsel (strafbaarheidsbeginsel) kun je alleen vervolgd worden voor 

iets wat wettelijk vastgelegd is. Dit zorgt voor de rechtsbescherming en rechtszekerheid die 

onontbeerlijk is in een rechtsstaat. Hoewel via de Wet opsporing terroristische misdrijven de 

wettelijke grondslag weliswaar aanwezig is om al bij aanwijzingen op te sporen, staat deze 

vorm van preventief strafrecht wel op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel. 

7. a. Met ‘vroegsporing’ kunnen aanslagen soms worden voorkomen. 

b. Twee argumenten (uit de bron) die de conclusie ondersteunen: 

- “De verruiming van de opsporingsbevoegdheden is in vijf jaar tijd slechts achttien keer 

ingezet. Vijf keer zijn personen vastgezet zonder dat er en concrete verdenking was. In 

alle vijf gevallen bleek het loos alarm.” 

- “De onderzoeken hadden waarschijnlijk ook zonder de extra bevoegdheden kunnen 

worden uitgevoerd.” 

6.2 OPENBAAR MINISTERIE 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 88 

14. De officier van justitie: 

- leidt het opsporingsonderzoek; 

- geeft toestemming voor bijzondere opsporingshandelingen; 

- kiest voor sepot, transactie of vervolging; 

- is openbaar aanklager en eist een bepaalde straf; 

- vaardigt een strafbeschikking uit (Wet OM-afdoening); 



- besluit tot een eventueel hoger beroep; 

- is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgelegde straf; 

- int boetes en schadevergoedingen; 

- houdt toezicht op taakstraffen en bij voorwaardelijke invrijheidstelling. 

In bron 45 (blz. 103) staan de taken van de officier van justitie nogmaals opgesomd. 

16. a. Dat vervolging niet in het algemeen belang is. 

b. - Onvoldoende bewijs. 

- (Te) klein vergrijp. 

- De verdachte is al op een andere manier gestraft. 

- Aanmelding bij een zorginstantie zoals verslavingszorg of GGZ is een betere oplossing 

dan vervolging. 

18. a. Voordeel verdachte: Zijn zaak is snel afgehandeld. 

Voordeel OM: Kleine zaken kunnen snel afgedaan worden, waardoor er meer tijd 

overblijft voor grote en ingewikkelde zaken. 

Voordeel rechter: Er komen minder zaken voor de rechter, waardoor zaken sneller 

kunnen voorkomen en alle tijd kan worden besteed aan de zaken 

die dat echt nodig hebben. 

b. Nadeel van schikken: De zaak wordt niet meer afgehandeld door een onafhankelijke en 

onpartijdige rechter. 

19. a. - Een transactie kan alleen een geldboete of taakstraf zijn, bij de strafbeschikking zijn ook 

andere straffen mogelijk. 

Vrijheidsstraffen kunnen alleen door de rechter worden opgelegd. 

- Een transactie voorkomt vervolging en er wordt geen uitspraak gedaan over de schuld 

van de verdachte. Bij een strafbeschikking gebeurt dit wel. 

b. De officier van justitie (uitvoerende macht) gaat op de stoel van de rechter (rechtsprekende 

macht) zitten. 

6.3 DE RECHTER 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 94 

27. Gerechtshof Hoge Raad 

 1. Vijf in Nederland. 

2. De hele zaak wordt opnieuw bekeken. 

3. De zaak kan nog voor een hogere 

rechtsinstantie worden gebracht (cassatie). 

1. Eén in Nederland. 

2. Kijkt alleen of het recht goed is toegepast. 

3. De laatste nationale rechtsinstantie, slechts in bepaalde 

gevallen kan bij het Europees Hof van Justitie beroep 

aangetekend worden, maar verder is het een definitieve 

uitspraak. 

 



30. De rechter houdt rekening met: 

- de omstandigheden waaronder een strafbaar feit is gepleegd, bijvoorbeeld uit noodweer. 

- de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bijvoorbeeld of iemand een eerdere 

veroordeling heeft voor hetzelfde delict (recidive). 

- de maximumstraf voor het delict. 

31. Iemand moet in ieder geval vier maanden naar de gevangenis. De overige twee maanden komen 

daar alleen bovenop wanneer hij binnen een jaar na het uitzitten van zijn straf weer een 

soortgelijk delict pleegt. 

32. a. Bijvoorbeeld als een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, maar het niet wenselijk is 

dat er een straf volgt. 

Beroemd is de zaak tegen de 85-jarige Ronnie J., die haar 47-jarige zwaar gehandicapte 

dochter doodde toen zij een brief kreeg waardoor ze vreesde dat haar dochter terug moest 

naar een inrichting waar ze in het verleden volgens J. verkracht en mishandeld was. Ze 

probeerde zichzelf ook van het leven te beroven, maar dat mislukte. De vrouw werd wel 

schuldig verklaard aan moord, maar kreeg geen straf. 

b. Omdat een rechter één persoon tot meerdere straffen kan veroordelen, bijvoorbeeld een 

gevangenisstraf en een geldboete. 

 

7 Criminaliteit en straf 
 

7.1 WAAROM STRAFFEN WE? 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 100 

1. Vergelding is een tegenmaatregel waarmee je iemand straft die onrecht heeft aangedaan. Straf 

heeft dus altijd de bedoeling dat er iets wordt rechtgezet, terugbetaald. 

2. Voorbeeld van een juist antwoord: 

Redenen om te twijfelen aan de generale afschrikkende werking van straf: 

- Onbekendheid met de strafmaat. 

Er kan pas generale afschrikkende werking van een strafmaat uitgaan als de strafmaat 

bekend is. Dit is anders bij de speciale preventie, want iemand die al eens voor het delict is 

veroordeeld weet welke straf hij kan verwachten als hij het delict weer pleegt. 

- Afschrikwekkende werking geldt vooral voor mensen die toch al wilden naleven. 

Het zijn vooral de ‘brave borsten’ die schrikken van hoge straffen, maar zij proberen hoe dan 

ook al te voorkomen met justitie in aanraking te komen. 

- Andere factoren dan straffen zijn afschrikwekkender. 

Bijvoorbeeld morele afwijzing en reputatieschade wegen zwaarder dan de straf van de 

overheid. 

 



3. Eigen uitwerking leerling. 

Voorbeelduitwerking: 

Overeenkomst: beide zijn erop gericht te voorkomen dat iemand in de toekomst weer een delict 

pleegt. 

Verschil: bij speciale preventie moet bestraffing voorkomen dat iemand weer de fout in gaat, bij 

resocialisatie gebeurt dit door middel van opvoeding en maatschappelijke vorming. 

4. a. Bij taakstraffen spelen de volgende doelen van straf een rol: 

- Vergelding, zoals bij iedere straf. 

- Resocialisatie, want een taakstraf heeft een opvoedend karakter. 

b. Eigen antwoord leerling. 

Voorbeeldantwoord: 

- Werken in een revalidatiecentrum voor iemand die met alcohol op een aanrijding heeft 

veroorzaakt. 

- Werken in de groenvoorziening of straatreiniging voor veroordeelden die weinig 

arbeidservaring en/of arbeidsritme hebben. 

- Herstelwerkzaamheden aan trams, bushokjes, speelterreinen voor vandalen. 

5. De tekenaar heeft kritiek op het resocialisatiedoel van vrijheidsstraf. Volgens de tekenaar wordt 

iemand in de gevangenis niet een beter mens, maar juist een betere crimineel. 

7.2 UITVOERING VAN STRAF 

 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 104 

18. Het OM is in alle gevallen van verlof en/of vroegtijdige vrijlating verantwoordelijk. Zo is dat bij wet 

geregeld. De reclassering helpt daarbij door toezicht te houden. 

19. Reclassering wil: 

- dat de dader op een normale manier terugkeert in de samenleving en weer een normaal 

leven oppakt. 

- dat de samenleving wordt beschermd tegen ex-delinquenten. 

Door steun en hulp probeert de reclassering herhaling van crimineel gedrag te voorkomen. 

  



PROEFEXAMEN  blz. 112 - 113 

 

De antwoorden op de proefexamens bevatten de officiële antwoord- en correctieaanwijzingen 

van de eindexamens. Tevens wordt de officiële puntentoewijzing en -verdeling vermeld. 

HAVO  blz. 112 en 113 

 

HAVO 1 
maximumscore 3 

Voorbeelden van een politietaak die wel mag worden uitgevoerd (één van de volgende): 

- Toezicht in het publieke domein. 

- Bescherming van de veiligheid of goederen van burgers en bedrijven/instanties. 

- Hulpverlening. 

Twee specifieke taken van de politie die niet door particuliere beveiligers mogen worden 

overgenomen: 

- Opsporing van strafbare feiten. 

- Handhaving van de openbare orde. 

 
HAVO 2 
maximumscore 4 

Voorbeelden van juiste materiële gevolgen zijn (twee van de volgende): 

- Het grote aantal agenten kost de belastingbetaler/overheid veel geld. 

- Particuliere beveiliging brengt kosten met zich mee voor bedrijven, particulieren en 

overheid. 

- De financiële schade die criminaliteit veroorzaakt. / Verlies van goederen of schade aan 

goederen. 

- Hogere verzekeringspremies voor de burgers. 

 

Voorbeelden van juiste immateriële gevolgen zijn (twee van de volgende): 

- Gevoelens van onveiligheid. 

- Ontstaan van angst. 

- Aantasting van het rechtsgevoel. 

- Ontstaan van psychisch letsel. 

 

 



HAVO 3 
maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste verklaring zijn (één van de volgende): 

- In de media krijgen ernstige delicten/geweldsmisdrijven veel aandacht. Dit wekt de 

suggestie dat ernstige delicten veel voorkomen. Die vertekening leidt ertoe dat de 

onveiligheidsgevoelens sterker zijn dan op grond van de cijfers zou worden verwacht. 

- Uit onderzoek blijkt een samenhang tussen beleving van of bezorgdheid over 

criminaliteit/veiligheid en het kijken naar televisie en het lezen van kranten met 

(sensationeel) nieuws over ernstige criminaliteit. Mensen die veel televisieprogramma’s 

zien of nieuws lezen over zware criminaliteit, voelen zich onveiliger dan mensen die dat 

niet of minder doen. 

 

HAVO 4 
maximumscore 1 

Een van de volgende redenen: 

- Niet alle strafbare feiten komen ter kennis van de politie. 

- Niet iedereen doet aangifte van een misdrijf bij de politie. 

 

HAVO 5 
maximumscore 4 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 

- De welvaart is sterk toegenomen. Daardoor zijn er meer zaken zijn die de moeite waard 

zijn om te hebben. Er zijn meer spullen om te stelen. 

- Ontkerkelijking of de verminderde betekenis van een traditionele levensbeschouwing. 

Daardoor is het norm- en waardenbesef veranderd ten aanzien van ‘het mijn en dijn’. 

Iets stelen of vernielen wordt niet zo erg gevonden. 

- Het verlies aan traditionele gezagsverhoudingen binnen gezinnen en scholen heeft 

mede geleid tot een veranderend norm- en waardenbesef ten aanzien van ‘het mijn en 

dijn’. Iets stelen of vernielen wordt niet zo erg gevonden. 

- Toegenomen alcohol- en drugsgebruik waardoor gebruikers/verslaafden stelen om aan 

geld te komen. / Veel alcoholgebruik of alcoholmisbruik gaat vaak gepaard met 

vernielingen of geweldsmisdrijven. 

- Meer vrije tijd waardoor bepaalde groepen/jongeren zich vervelen, wat kan leiden tot 

bijvoorbeeld vandalisme. 

- Toename van spanningen in gezinnen. / Meer opvoedingsproblemen waardoor meer 

jongeren ontvankelijk zijn voor crimineel gedrag. 

- Toename van werkloosheid, armoede en uitsluiting van bepaalde allochtone groepen. 

Voorbeeld van een mogelijk verband: armoede/werkloosheid en discriminatie zijn een 

belemmering om maatschappelijk vooruit te komen en succesvol te zijn. Mensen zullen 



dan eerder niet-legitieme middelen kiezen en afwijkend gedrag vertonen zoals het 

plegen van (winkel)diefstal. 

Per juist voorbeeld van maatschappelijke ontwikkeling met toelichting: 2. 

 
HAVO 6 
maximumscore 1 

Met het begrip ‘geweldsmonopolie’. 

 
HAVO 7 
maximumscore 2 

Twee van de volgende drie kenmerken van een politiek probleem met uitleg: 

- Handhaven van de openbare orde en het verschaffen van veiligheid zijn basisfuncties van de 

staat. 

Uitleg: er is sprake van een openbare orde- en veiligheidsprobleem (regels 7-11). 

- Het staat op de politieke agenda. 

Uitleg: in de politiek is het debat losgebarsten (regels 21-22). 

- Politieke partijen verschillen over dit onderwerp van mening. 

Uitleg: verschillende politieke partijen richten hun campagne op dit thema (regels 22-24). 

 

HAVO 8 
maximumscore 3 

Drie van de volgende taken van de politie met uitleg: 

- De opsporing van strafbare feiten: met deze taak kan zij proberen de criminaliteit in de 

wijk Zuilen terug te dringen. 

- Handhaving van de openbare orde/bescherming veiligheid burgers en preventie: zij 

kan proberen te voorkomen dat jongeren de fout in gaan door in de wijk Zuilen aanwezig 

te zijn en bijvoorbeeld contact met de jongeren te onderhouden (preventie). 

- Hulpverlening: jongeren vertonen vaak overlastgevend gedrag omdat ze in de 

problemen zitten. Door jongeren in de wijk Zuilen de weg te wijzen naar instanties kan 

een oorzaak van overlast weggenomen worden. 

- Toezicht in het publieke domein: door bijvoorbeeld de camerabeelden die in Zuilen 

gemaakt worden goed te bekijken en daar adequaat op te reageren kan overlast 

tegengegaan worden. 

- Signalering en advisering op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleid: de politie 

kan haar ervaring inbrengen bij de beleidsmakers in Utrecht. 

 

HAVO 9 
maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Meer rechercheurs en cameratoezicht passen bij de socialecontroletheorie. Het gaat hier om 

uitbreiding van de (formele) controle en door de gevolgen daarvan zou crimineel gedrag 

verhinderd worden. 



HAVO 10 
maximumscore 4 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 

- De gemeente zou in de wijk Zuilen een gezinsondersteunend bureau kunnen vestigen 

om ouders te helpen bij opvoedingsondersteuning. Kinderen worden zo meer gebonden 

aan hun gezin waardoor criminaliteit wordt tegengegaan. 

- Extra aandacht voor voortijdige schoolverlaters, bijvoorbeeld door het organiseren van 

studiehulp in de vorm van huiswerkbegeleiding. Met een diploma is de kans op een 

vervolgopleiding of werk dat bij je past groter; dit zijn bindingen met de samenleving 

waardoor criminaliteit wordt tegengegaan. 

- Projecten om werkloze jongeren snel aan werk te helpen. Met een baan heeft iemand 

een binding met de samenleving en een reden om geen crimineel gedrag te vertonen 

omdat hij daarmee zijn baan op het spel zet. 

  



Aanbevolen opgaven 

1 Wat is criminaliteit? 

5. a. Door een soepel VOG-beleid komen mensen die een licht vergrijp hebben gepleegd toch 

aan werk en werk verkleint de kans op recidive. 

b. Een streng VOG-beleid verkleint de kans dat (ex-)criminelen op ‘verkeerde’ plekken komen 

te werken: plekken waar de kans dat ze recidiveren groot is. Denk aan drugssmokkelaars op 

Schiphol of pedoseksuelen op een kinderboerderij. 

 

* 7. Nee, niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan rechtsregels in een dictatuur, die vaak niet op 

maatschappelijke goedkeuring kunnen rekenen. 

Daarnaast duurt het proces van aanpassing van bestaande rechtsregels vaak lang, waardoor er 

gedurende enige tijd verschil kan zitten tussen de maatschappelijke norm en de rechtsnorm. 

Als rechtsnormen gebaseerd zijn op maatschappelijke normen, is de kans veel groter dat mensen 

zich aan de wet houden. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 16 en 17 

 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
a. Emotionele schade (trauma) en angst voor represailles. 

b. Voorbeelden van materiële gevolgen (drie van de volgende): 

- Directe financiële schade (derving). 

- Verhoging verzekeringspremies. 

- Kosten beveiligingsapparatuur en/of beveiligingscursussen personeel. 

- Proceskosten civiele procedures. 

- Medische kosten personeel en kosten uitval personeel. 

HAVO 2 
Nederlanders voelen zich steeds onveiliger, terwijl de criminaliteit al jaren daalt. Een mogelijke 

verklaring is het feit dat de nadruk die tegenwoordig op veiligheid wordt gelegd (het focussen op 

veiligheid, het toegenomen belang dat mensen aan veiligheid hechten), ervoor zorgt dat mensen meer 

situaties als onveilig ervaren ofwel zich meer bewust zijn van onveiligheid. Je noemt dit de 

‘veiligheidsparadox’: terwijl de veiligheid toeneemt, ervaren mensen meer onveiligheid. 

 

HAVO 3 
Voorbeeld van een goed antwoord: 

Criminaliteit is bij wet strafbaar gesteld gedrag. 

Uitleg met behulp van de tekst: Wat vroeger kattenkwaad was (een ‘ouderwetse vechtpartij’ 

of ‘een steen door de ruit’), wordt nu in de rechtszaal formeel bestraft. 

 



2 Aard en omvang van criminaliteit 
5. Persoonlijke bemoeienis met rechtszaken leidt tot een relativerende kijk op geweldscriminaliteit 

omdat dan ook het verhaal van de ‘andere kant’ – de dader met omstandigheden, motieven en 

redenen – bekend is. 

16. a. Van de naar schatting 8,2 miljoen jaarlijkse delicten worden er ongeveer 1,2 miljoen bekend. 

Het ‘dark figure’ is dus 7 miljoen of 86 procent. 

Tot de verborgen criminaliteit horen vooral veelvoorkomende delicten. Moorden, 

(roof)overvallen en zware mishandeling behoren zelden tot het ‘dark figure’. Verkrachting en 

afpersing horen (door angst voor aangifte) wel vaker tot de verborgen criminaliteit. 

b. Redenen voor de politie om een aangifte niet in behandeling te nemen: 

- Te klein vergrijp. 

- Te weinig aanwijzingen of aanknopingspunten. 

- Tijdsdruk en/of capaciteitsproblemen bij de politie. 

- Prioriteitenstelling. 

Meestal gaat het om een combinatie van bovengenoemde redenen. 

c. 21% van 111.000 = 23.310. 

Het aantal opgelegde straffen is hoger dan het aantal zaken dat door de rechter is afgedaan, 

omdat een rechter meer dan één straf per zaak kan opleggen. 

 

17. a. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is de open vraagstelling. Bij een relatief kleine groep 

onderzoek je dan het hoe en waarom van gedragingen, houdingen en beleving. Het doel daarbij is 

verdieping en verbreding en niet zozeer generalisatie. Bij kwantitatief onderzoek daarentegen wordt 

gewerkt met vragen die antwoorden opleveren die je in vaste categorieën kunt indelen (vaak gesloten 

of meerkeuzevragen). Bij kwantitatief onderzoek verzamel je gegevens over heel veel personen. 

* b. Resultaten van kwantitatief onderzoek worden uitgedrukt in cijfers en percentages. 

Rapportages van kwalitatief onderzoek bevatten meestal meningen, ervaringen en 

behoeften. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 28 en 29 

 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 
HAVO 1 
a. In de statistieken worden aangiftes opgenomen en zaken die door de politie zelf geconstateerd 

worden. 

b. Die aantallen komen niet overeen met de werkelijke aantallen, omdat niet alle hulpverleners die 

slachtoffer zijn aangifte doen of omdat niet alles ter kennis komt van de politie. 

 

HAVO 2 
a. Geregistreerde criminaliteit bestaat uit de misdrijven en overtredingen (delicten) die ter kennis 

zijn gekomen van de politie. 

b. Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Van belang is de rol van de media die de beeldvorming beïnvloeden. De media 

schenken meer aandacht aan zware dan aan andere vormen van criminaliteit en 

vertekenen zo het beeld. 

 



HAVO 3 
Voorbeeld van een goed antwoord: 

1. De aangiftebereidheid bij overvallen is groot. Er zullen nauwelijks ongerapporteerde 

overvallen zijn (in tegenstelling tot fietsendiefstallen). 

2. Overvallen zijn een zichtbare vorm van criminaliteit. Deze komen de politie 

gemakkelijker ter kennis dan de minder zichtbare vormen van criminaliteit (zoals fraude). 

HAVO 4 
a. Voorbeelden van schade op immaterieel vlak: 

- Inperking privacy door veiligheidsmaatregelen. 

- Morele verontwaardiging. 

- Aantasting rechtsgevoel. 

- Het ontstaan van negatieve beeldvorming over bepaalde groepen mensen. 

- Het verlies aan vertrouwen in mensen en/of de samenleving als geheel. 

- Hinder of ongemak op bepaalde plekken (op vliegvelden of stations). 

Voorbeelden van schade op materieel vlak: 

- Schade aan gebouwen, infrastructuur. 

- Medische kosten van de slachtoffers. 

- Verhoogde of veranderde verzekeringspremies (uitsluiting terrorisme, omdat verzekeraars 

dat risico niet kunnen dragen). 

- Kosten voor aanscherping veiligheidsmaatregelen (op vliegvelden of stations). 

b. Voorbeeld van een juiste verklaring: 

De publieke opinie wordt gevoed door de media. We spreken van een mediaframe (invalshoek), 

als een onderwerp op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en gepresenteerd in de 

berichtgeving. Als terrorismedreiging door de media telkens in verband wordt gebracht met 

moslimterrorisme, zal het publiek het idee krijgen dat terrorisme vooral door moslims wordt 

gepleegd. 
 

3 Hoe ontstaat crimineel gedrag? 
1. Mogelijke verklaringen: 

- De ongelijke machtsverdeling tussen mannen en vrouwen: vrouwen zijn vaak nog financieel 

afhankelijk van hun man. 

- Verschillen in opvoeding tussen jongens en meisjes: ‘een echte vent laat zich niet op zijn 

kop zitten, mannen moeten presteren en de competitie aangaan.’ 

- Aangeboren verschil in agressiviteit tussen mannen en vrouwen: mannen hebben meer van 

het hormoon testosteron, dat agressief gedrag stimuleert. 

 

20 JONGE MOEDER EN LASTIG KIND  blz. 37 

 

a. Hoe beter de opvoeding, hoe minder vaak probleemgedrag en hoe slechter de opvoeding, 

hoe vaker probleemgedrag. 

b. Hormonen horen tot de biologische kenmerken en hebben grote invloed op de psyche van 

de mens. Onderzoek naar hormonen past dus bij de wetenschappelijke (biologische en/of 

psychologische) benadering op microniveau, dat wil zeggen op het niveau van het individu. 

* c. Voorbeelden van concrete vragen bij de hypothese over een mogelijk verband tussen 

opvoeding en probleemgedrag: 

- Wat is het gevolg van hoge concentraties testosteron bij de moeder voor de 

ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van het ongeboren kind? 

- Welke verschillen bestaan er tussen jonge en oudere moeders wat betreft affectieve 

binding met het kind? 



- Hoe gaan beide groepen moeders om met bestraffing en beloning tijdens de 

opvoeding? 

- In hoeverre verschilt de dagelijkse effectieve aandacht voor het kind tussen de twee 

groepen moeders? 

- Is er een verschil in eet- en drinkgewoonten tijdens de zwangerschap tussen jonge en 

oudere moeders? 

 

36 JEUGDBENDE  blz. 43 

 

a. Vanuit de anomietheorie zou de verklaring zijn dat de leden van de jeugdbende niet over 

middelen beschikken om hun doelen op legitieme wijze te bereiken. Om toch te klimmen op 

de maatschappelijke ladder (meer geld, meer welvaart, meer aanzien) plegen zij inbraken. 

b. Uit frustratie over ongelijkheid vormen de jongeren gangs (subcultuur). Deze plegen 

inbraken om zich te onderscheiden van de middenklasse en om status te genereren. 

c. De jongeren komen uit een milieu waarin mensen minder afwijzend staan ten aanzien van 

delicten als inbraak. Het plegen van dit soort delicten kan zelfs worden aangeleerd door het 

eigen sociale milieu. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 46 en 47 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
a. Het ‘nature-nurturedebat’ gaat over de vraag in hoeverre biologische of erfelijke factoren 

(‘nature’) respectievelijk sociaal-milieufactoren (‘nurture’) van beslissende invloed zijn op het 

gedrag van mensen. 

Voorbeelden van ‘naturefactoren’ zijn: 

- Medisch-fysieke factoren (zoals complicaties tijdens zwangerschap of bevalling en lage 

hartslag). 

- Hyperactiviteit. 

- Impulsiviteit. 

- Intelligentie. 

Voorbeelden van ‘nurturefactoren’ zijn: 

- Slechte relatie tussen ouder en kind en tussen gezinsleden. 

- Verwaarlozing en mishandeling van kinderen. 

- Crimineel gedrag van ouders. 

- Weinig cohesie in een gezin. 

- Attitude van ouders ten aanzien van geweld. 

- Matige schoolprestaties. 

- Gering gevoel van betrokkenheid bij school. 

- Spijbelen en voortijdig schoolverlating. 



- Criminaliteit op school. 

- Onrealistische aspiraties en wensen. 

- Scheiding of relatieproblemen van ouders. 

- Armoede. 

- Voorhanden zijn van drugs. 

- Betrokkenheid van buurtgenoten bij criminaliteit. 

- Delinquente familie of vrienden. 

b. Twee citaten waarin de bindingstheorie te herkennen is: 

- “Het gaat om … zaken als ... verwaarlozing, … geringe cohesie in gezin.” 

Toelichting: als een kind verwaarloosd of mishandeld wordt, dan heeft het waarschijnlijk niet 

het gevoel dat het wat uitmaakt wat hij/zij uitspookt. 

- “… een gering gevoel van betrokkenheid bij school … schoolverlaten.” 

Toelichting: als het kind geen hechte relatie heeft met leraren en vrienden op school, dan 

wordt het kind waarschijnlijk ook niet afgehouden van crimineel gedrag. 

HAVO 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

Neutralisatie houdt in: binnen een groepsproces wordt het eigen gedrag goedgepraat en/of het 

geweten gesust (terwijl de groep best weet dat het niet deugt): jongens en meisjes maken elkaar wijs 

dat er niets mis is met hun gedrag. / In een groepsproces ontkennen jongens en meisjes hun eigen 

verantwoordelijkheid of de gevolgen voor het slachtoffer. / Conformeringsdrang en -dwang of loyaliteit 

aan de groep neutraliseert het geweten van het individu. 

 

VRAAG HAVO 3 
Eén van de volgende sociologische theorieën: 

- Volgens de rationele-keuzetheorie: zowel de tuinder als de illegale arbeider zullen het risico van 

betrapt worden bij illegaal werk afwegen tegen het voordeel dat ze daarvan hebben. 

- Volgens de anomietheorie: mensen die geen kans zien om doelen te bereiken die als 

nastrevenswaardig worden gezien, bijvoorbeeld het bezit van een koopwoning en auto, zullen 

illegale middelen kiezen en niet-roofzuchtige misdrijven plegen om aan die normen te voldoen. 

- Volgens de differentiële-associatietheorie bestaat er een verband tussen de sociale klasse en 

de beoordeling van crimineel gedrag. In de tuinbouw wordt illegaal werken niet altijd als crimineel 

gedrag gezien. 

Ook goed is een verklaring die te maken heeft met maatschappelijke ongelijkheid. Maatschappelijke 

ongelijkheid wordt niet als aparte theorie beschreven in de eindtermen, maar staat als verklaring wel 

genoemd onder het kopje ‘sociaal-criminologische theorieën’ (pagina 91 van syllabus maatschappij-

wetenschappen vwo centraal examen 2015). Illegalen of werklozen zijn uitgesloten van de geëigende 

kanalen en zullen dergelijke niet-roofzuchtige misdrijven plegen om zo aan geld te komen. 

 



HAVO 4 
a. Rationele-keuzetheorie: of mensen bepaalde misdrijven plegen, hangt af van de inschatting van 

een bepaalde situatie (gelegenheid); het plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een 

afweging van kosten en baten, waarbij de baten hoger worden ingeschat. 

b. Voorbeeld van een juiste verklaring: 

Uit de figuur blijkt dat de meeste overvallen gepleegd worden op donderdag, vrijdag en zaterdag 

en dat op zondag de minste overvallen worden gepleegd. Overvallers houden kennelijk rekening 

met de te verwachten buit en/of kiezen momenten waarop relatief veel geld aanwezig zal zijn in 

de te overvallen objecten. 

 

4 De rechtsstaat 
5. De overheid kan door haar geweldsmonopolie burgers tegen andere burgers beschermen. 

 

6. De cartoon laat een prijsuitreiking zien waar de prijswinnaars generaals zijn en de prijzen bestaan 

uit geblinddoekte poppetjes omwikkeld met prikkeldraad. Dit suggereert dat generaals die 

politieke gevangenen het stevigst aanpakken, de winnaars zijn. Ofwel: rechtshandhaving door het 

leger staat op nummer 1 en gaat boven de rechtsbescherming van gevangenen. 

 

17. Onafhankelijk betekent dat de rechter los van de wetgevende en los van de uitvoerende macht 

zijn werk doet. 

Onpartijdig betekent dat de rechter geen partij is in het conflict. Daarom draagt de rechter een 

toga, zodat de rechter neutraal overkomt (zo zie je bijvoorbeeld geen religieuze symbolen). 

 

27 ONAFHANKELIJKE RECHTER  blz. 55 

a. Met een onafhankelijke rechterlijke macht wordt voorkomen dat alle macht bij een persoon of 

een kleine groep komt te liggen. Door deze machtenspreiding wordt bijgedragen aan het 

doel van de rechtsstaat: het beschermen van de burger tegenover machtsmisbruik van de 

overheid. 

b. Enkele bepalingen: 

- De rechter wordt voor het leven benoemd. 

- De rechtspositie van de rechters is bij wet geregeld. 

- Rechters dragen toga’s, zodat zij er onpartijdig/neutraal uitzien. 

- Rechters kunnen niet worden ontslagen. 

Behalve als hun professionaliteit en onafhankelijkheid door misdrijven, overtredingen en/of 

wangedrag betwijfeld wordt. In dat geval worden zij door een onderdeel van de rechterlijke 

macht zelf uit het ambt gezet. 

32. Klassenjustitie is in strijd met artikel 1 van de grondwet dat bepaalt dat iedereen in gelijke 

situaties gelijk moet worden behandeld. 

In de vraag wordt gesuggereerd dat artikel 1 van de grondwet in paragraaf 4.1 wordt besproken. 

Dit is echter een redactionele fout; het grondwetsartikel wordt niet expliciet in 4.1 genoemd. 



34. a. De blinddoek staat symbool voor de onpartijdigheid van de rechterlijke macht. 

b. Volgens de tekenaar is de rechterlijke macht niet (altijd) onpartijdig. Dit kun je zien aan de 

blinddoek die wordt opgelicht; de rechter is niet onpartijdig of neutraal. Een ander 

beeldelement dat verwijst naar oneerlijke rechtspraak is de weegschaal, waarvan slechts de 

helft in beeld is. Dit suggereert dat het oordeel al is geveld, want de volledige weegschaal 

staat symbool voor het afwegen van de argumenten van beide partijen. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 62 en 63 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
a. Uitvoerende macht, wetgevende macht en rechterlijke macht. 

b. Uitvoerende macht: de minister van Veiligheid en Justitie. De minister is politiek 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het criminaliteitsbeleid. / stuurt het OM aan. / is 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van straffen. 

Wetgevende macht: het parlement (Eerste en Tweede Kamer) stelt samen met de regering 

nieuwe wetten vast en bepaalt dus wat strafbaar is en wat niet. Ook (een aanpassing van) de 

maximumstraf wordt door parlement en regering bepaald. 

Rechterlijke macht: oordeelt over de vraag of mensen de wet hebben overtreden en legt 

eventueel straffen en/of maatregelen op. 

HAVO 2 
a. Volgens het legaliteitsbeginsel is het gedrag van de overheid aan regels gebonden. De pluk-ze-

wet was alleen bedoeld voor plegers van georganiseerde misdaad en kon niet zomaar toegepast 

worden op plegers van overvallen. 

b. De onschuldpresumptie wordt omgekeerd, omdat de verdachte zelf moet aantonen waar zijn 

vermogen vandaan komt. De bewijslast ligt hier dus niet bij justitie, maar bij de verdachte. 

 

HAVO 3 
a. Het legaliteitsbeginsel houdt in dat al het handelen van de overheid wettelijk moet zijn 

onderbouwd. / Volgens het legaliteitsbeginsel kan iemand alleen veroordeeld worden voor gedrag 

dat strafbaar is. / Als de overheid gedrag strafbaar wil stellen, moet er eerst nieuwe wetgeving 

worden ingevoerd. 

b. Wetten beschermen burgers tegen willekeur en machtsmisbruik van de overheid doordat in 

wetten is vastgelegd wanneer (en hoe) de overheid mag optreden. / Wetten stellen grenzen aan 

de macht van de overheid. 

HAVO 4 
a. Voorbeeld van een juist antwoord: 

Aan de ene kant dient de staat te zorgen voor de veiligheid van burgers / de burger te 

beschermen tegen aanslagen (rechtshandhaving). Aan de andere kant dient de burger door 

wettelijke regels beschermd te worden tegen machtsmisbruik / tegen willekeurig optreden door de 

overheid (rechtsbescherming). 



b. Opsporings- en inlichtingendiensten moeten voldoende middelen hebben om in een vroeg 

stadium mogelijke terroristen op het spoor te komen en aanslagen te voorkomen. Het 

stelselmatig afluisteren en volgen van (nog niet verdachte) personen zijn daarvoor efficiënte 

middelen (rechtshandhaving). Maar politie- en inlichtingendiensten dringen hiermee ingrijpend 

door in de persoonlijke levenssfeer van de burger (rechtsbescherming). 

 

5 Overheidsbeleid 
2. Mogelijke preventieve maatregelen: 

- Camerabewaking. 

- Bushokjes van onbreekbaar materiaal maken. 

- Zorgen dat bushokjes steeds schoon en zonder graffiti zijn. 

- Voorlichting over vandalisme. 

 

5. a. Een klokkenluider is een persoon die vanwege zijn functie op de hoogte is van criminele of 

illegale handelingen op het werk en dit meldt bij de media, politie en/of justitie. 

Figuurlijk de ‘klok luiden’ voor een misstand, de wereld laten weten dat er iets mis gaat. 

b. De Tweede Kamer heeft het recht op informatie zodat zij haar controlerende taak kan 

vervullen. 

Om dit recht toch toe te staan, worden de fractievoorzitters (de commissie-Stiekem) wel op 

de hoogte gebracht. 

 

33 WELK WOORD WEG?  blz. 77 

 

Deze opdracht behoort tot de zogenaamde ‘Thinking skills’, ofwel denkvaardigheden. 

Kenmerkend bij deze oefeningen is de nadruk op het leerproces. 

 

Doel 

Als leerlingen voor een toets leren, koppelen ze vaak de betekenis van een begrip alleen aan de 

definitie of omschrijving in het lesboek. Door middel van deze oefening leren zij de begrippen 

meer inhoudelijke betekenis en onderlinge samenhang te geven. Andere niet-cognitieve doelen 

van dit soort denkvaardigheden zijn samenwerking en zicht krijgen op het eigen leerproces. 

 

Instructie en didactische tips 

U legt de opdracht uit aan de hand van een eigen voorbeeld. U zet de woorden klasgenoot - 

docent - conciërge - politieagent op het bord. In een leergesprek legt u uit dat je politieagent 

kunt wegstrepen omdat deze persoon niet direct met school is verbonden en de andere drie wel. 

Je kunt ook het woord klasgenoot wegstrepen omdat de andere drie personen een betaald 

beroep hebben of omdat de andere drie personen door hun functie een bepaalde macht hebben. 

Leerlingen moeten bij dit soort opgaven opschrijven waarom zij een bepaald woord hebben 

weggestreept. 

Benadruk verder dat er meer goede antwoorden mogelijk zijn. 

U kunt uiteraard bij de nabespreking van deze oefening enkele leerlingen uitnodigen zelf een rijtje 

begrippen op het bord te zetten en de hele klas te betrekken bij de oefening. Leerlingen worden 

dan met nog meer werkwijzen en visies geconfronteerd. 

Benadruk bij de tweede oefening dat de leerlingen het rijtje woorden niet te gemakkelijk maken. 

Bij deze opdracht is het handig om te controleren of de leerlingen goed begrijpen wat de 

bedoeling van de opdracht is. 

U kunt bij dit onderdeel de leerlingen ook in grotere groepen laten samenwerken. Om beurten 

presenteren de groepen hun vier begrippen dan op het bord. De overige leerlingen dragen de 

oplossing(en) aan. 

Omdat het leerproces zelf centraal staat, is de opdracht niet geschikt voor het geven van cijfers. 

 



Voorbeeldantwoorden 

a. Repressie hoort er niet bij, want Halt-afdoeningen en taakstraffen hebben eerder preventie 

dan repressie tot doel. 

Of: 

Preventie hoort er niet bij, want de andere drie komen pas aan bod nadat er iets strafbaars 

is gebeurd en preventie probeert dit juist te voorkomen. 

b. De VVD hoort er niet bij, want deze partij legt de minste nadruk op moraal: de PvdA legt de 

nadruk op misstanden in de maatschappij en het CDA op een uitgehold normbesef, de VVD 

benadrukt de eigen rationele keuze van mensen. 

c. Witteboordencriminaliteit hoort er niet bij, want de andere soorten criminaliteit zijn (meer) 

zichtbaar, dit is meer onzichtbare criminaliteit. 

Of: 

Winkeldiefstal hoort er niet bij, want de andere vormen van misdaad worden deels 

bestreden met ‘eigen specifieke wetgeving’ zoals de voetbalwet, de antiterrorismewetgeving 

en de Wet meldpunt ongebruikelijke transacties. 

Of: 

Terrorisme hoort er niet bij, want hiervoor zijn voorbereidende handelingen al strafbaar, de 

andere zijn pas strafbaar na uitvoering van het misdrijf. 

 

* d. Lik-op-stukbeleid hoort er niet bij, want dat geldt achteraf, na het plegen van een delict. De 

andere maatregelen zijn vooral preventief bedoeld. 

Of: 

Antispijbelbeleid hoort er niet bij, want dat is een zaak van de scholen. De andere 

maatregelen worden door de politie uitgevoerd. Bestuurlijke ophouding gebeurt weliswaar op 

gezag van de burgemeester, maar de politie is nodig voor de uitvoering. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 78 en 79 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 

- Het CDA benadrukt het belang van samenwerking tussen school, gezin, kortom het 

maatschappelijke middenveld en overheid bij het voorkomen van criminaliteit. 

- Burgers, maatschappelijke organisaties en overheid moeten een bijdrage leveren aan de 

bevordering van waarden en normen, met name het respect opbrengen voor anderen. 

- Gespreide verantwoordelijkheid betekent het delen van verantwoordelijkheid voor een veilige 

samenleving. 

HAVO 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Dreigen met zware straffen past meer bij politiek rechts dan bij politiek links. 

Uitleg: 

- Linkse politici denken bij de oorzaken van criminaliteit vaker aan maatschappelijke 

omstandigheden en rechtse politici vaker aan persoonlijke keuzes en een verkeerd normbesef 

(maatschappelijke omstandigheden kun je met zwaardere straffen niet beïnvloeden en 

persoonlijke keuzes misschien wel). 



- Rechtse politici geloven meer in een repressieve aanpak van criminaliteit; linkse politici hechten 

meer aan preventieve maatregelen. Deze gedachte hangt samen met het pessimistische 

mensbeeld – de mens is geneigd tot het kwade – bij rechts en het optimistische mensbeeld – de 

mens is van nature goed – bij links. 

HAVO 3 
a. Antwoord C: het verhogen van de strafmaat is een aanpassing van de wetgeving. 

b. Voorbeelden van juiste andere soorten beleid (twee van de volgende): 

- Opsporingsbeleid. De overheid kan het aantal opsporingsactiviteiten dat gericht is op 

mensenhandel verder uitbreiden, zoals extra rechercheurs inzetten. 

- Vervolgingsbeleid. Mogelijke maatregelen van de overheid: Standaard de hoogste prioriteit 

geven aan het vervolgen van mensenhandelaren. / De strafeis maximaliseren. / Zo veel 

mogelijk verdiensten en gebruikte vervoersmiddelen proberen te confisqueren. / Extra 

aandacht richten op het veroordelen van zo veel mogelijk personen die betrokkenen zijn bij 

de organisatie en uitvoering van mensenhandel. 

- Preventieve maatregel. De overheid kan in landen waar slachtoffers van mensenhandel 

vandaan komen voorlichting geven aan mogelijke slachtoffers. / De overheid kan proberen 

het toekomstperspectief van deze mensen in hun eigen land te verbeteren. 

 

HAVO 4 
a. Repressieve aanpak: 

Citaat: “Bij een melding van een overval moet een groot vangnet worden uitgeworpen over de 

stad, een buurtonderzoek moet worden opgestart alsof er een moord is gepleegd, inclusief sms-

alerts, het alarmeren van aangrenzende korpsen en het inzetten van helikopters.” 

Preventieve aanpak: 

Citaat: “Uit de praktijk blijkt dat als winkeliers onderlinge alarmsystemen en camera’s installeren, 

pinnen voor kleine bedragen toestaan en op wisselende tijden en met meerdere werknemers de 

dagopbrengst wegbrengen, het aantal overvallen drastisch daalt.” 

b. Voorbeeld van een juist antwoord: 

Samenwerking tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. 

De politie spant zich extra in om overvallers te kunnen oppakken, maar doet dat ook door het 

inschakelen van de burgers via sms-alerts of met alarmsystemen, (meer en betere) camera’s en 

met stickers die helpen de lengte van wegrennende overvallers te schatten. Zo krijgen de 

winkeliers een belangrijke rol bij de opsporing. 

 

6 Opsporen, vervolgen en berechten 
2. a. Eigen mening leerling. 

b. Bij gewoon fouilleren is er een verdachte, bij preventief fouilleren niet. 

Voor gewoon fouilleren is geen toestemming nodig van de officier van justitie; bij preventief 

fouilleren wel. 

Gewoon fouilleren is gericht op een specifiek persoon, preventief fouilleren niet. 

c. Arresteren maakt een minder grote inbreuk op de grondrechten van een verdachte dan een 

(geheime) inkijkoperatie en is bovendien zichtbaar. Omdat een inkijkoperatie geheim is en 

de privacy aanzienlijk aantast moeten er meer waarborgen zijn voor een goede 

rechtsbescherming van de burger. 



 

15. Omdat de eindverantwoordelijkheid voor opsporing bij het Openbaar Ministerie ligt. 

17. a. Eigen voorbeeld leerling. 

Voorbeeld van een juist antwoord. 

Iemand heeft een fiets gestolen. De fiets wordt in beslag genomen en teruggegeven aan de 

eigenaar. De officier van justitie biedt de fietsendief aan als transactie een geldboete van 

350 euro te betalen. 

De hoogte van de geldboete komt voort uit de door de OM gehanteerde Polaris-richtlijn 

(http://www.om.nl/onderwerpen/strafeis/#HoewerkendePolarisrichtlijnen). 

b. De meeste mensen zullen een schikking accepteren, omdat ze dan niet in het openbaar voor 

de rechter hoeven te verschijnen. 

 

23 MAAK EEN ZIN  blz. 88 

Eigen uitwerking leerling. 

Voorbeelduitwerking: 

- De politie heeft het opsporen van strafbare feiten als taak en legt haar bevindingen vast in 

een proces-verbaal. 

- De officier van justitie mag zaken seponeren op grond van het opportuniteitsbeginsel. 

- De minister van Veiligheid en Justitie maakt beleid voor het Openbaar Ministerie. 

- De procureur-generaal kan in hoger beroep een vrijspraak geschikt vinden. 

 

25 AFDOENINGEN DOOR HET OM  blz. 89 

a. Onjuist, het aantal beleidssepots (24.010) is hoger dan het aantal technische sepots 

(20.390). 

b. Juist, want het aantal sepots is 44.405, dat is 46,6% van alle 95.220 gevallen. Of: 50.815 

(de 20.715 transacties plus de 20.400 schafbeschikkingen plus de 9.700 overige 

afdoeningen) = 53% van de 95.220 zaken. 

Als de leerling OM-afdoening opvat als een strafbeschikking in het kader van de Wet OM-

afdoening, dan luidt het antwoord: onjuist, alle strafbeschikkingen komen neer op straffen. 

c. Onjuist, het opportuniteitsbeginsel vinden we terug bij: 

- ‘niet in belang rechtsorde’, 565 gevallen (er is bijvoorbeeld een wetsvoorstel in de maak 

waardoor het delict niet langer strafbaar is, er is onvoldoende nationaal belang of het is 

in het landsbelang niet te vervolgen). 

- ‘niet in belang van de verdachte’, 8.695 gevallen (de verdachte is bijvoorbeeld al 

genoeg geschrokken van alle juridische perikelen rondom zijn persoon, de verdachte 



stond in een bijzondere relatie tot het slachtoffer of de verdachte heeft enorme media-

aandacht gehad). 

Samen 9.260 van in totaal 24.010 beleidssepotzaken, minder dan de helft dus. 

Opmerking: door een fout bij het samenvoegen van enkele subcategorieën, staat het aantal 

beleidssepots verkeerd vermeld. Het juiste aantal moet zijn 24.015. 

28. De officier van justitie houdt in zijn eis rekening met de persoonlijke omstandigheden van de 

verdachte. 

Alleen als volgens de officier van justitie het gepleegde strafbare feit de maximale ernst heeft 

binnen het strafbare feit, zal de maximale straf geëist worden. 

39 MEINEED  blz. 95 

a. Je pleegt meineed als je als getuige liegt terwijl je onder ede voor de rechter staat. 

b. Omdat een getuige hiermee bewust de goede en eerlijke rechtsgang belemmert. 

c. Omdat je als verdachte niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. De bron heeft 

alleen betrekking op getuigen, want alleen zij leggen een verklaring onder ede af. 

Liegen heeft geen directe consequenties voor de verdachte. Maar een rechter die vermoedt of 

weet dat de verdachte op een bepaald punt niet de waarheid spreekt, kan hierdoor ook minder 

waarde gaan hechten aan andere uitspraken van de verdachte. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 96 en 97 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
De taak van de politie die je kunt herkennen: handhaving van de openbare orde. 

 

HAVO 2 
a. ‘Vroegsporing’ is het opsporen van crimineel gedrag of criminele personen, zonder dat er (al) 

sprake is van een concreet strafbaar feit of een redelijk vermoeden van schuld. 

b. Twee van de volgende bijzondere opsporingsbevoegdheden: 

- De stelselmatige observatie. 

- Het gebruik van informanten. 

- Infiltratie. 

- Afluisteren/het opnemen van vertrouwelijke communicatie met technische hulpmiddelen. 

- Hacken van computers/het onderzoek van telecommunicatie. 

- Pseudokoop of pseudodienstverlening. 



c. De hoofdgedachte van de rechtsstaat is de bescherming van burgers tegenover willekeurig 

overheidsoptreden/machtsmisbruik. Wetten beschermen burgers tegen willekeur/machtsmisbruik 

van de overheid doordat in wetten is vastgelegd wanneer (en hoe) de overheid mag optreden. Dit 

legaliteitsbeginsel stelt ook dat mensen alleen veroordeeld worden voor gedrag dat wettelijk 

strafbaar is gesteld. 

HAVO 3 
a. Soevereiniteit van staten houdt in dat binnen de grenzen van een staat alleen de eigen wetten 

gelden en niet de wetten van een andere staat. De opsporingsbevoegdheden van een 

politieagent gelden alleen binnen de staat. Buiten het grensgebied van die staat heeft een 

politieagent niet meer bevoegdheden dan ieder ander. De mogelijkheden van een politieagent 

worden dus beperkt door de soevereiniteit van de andere staat. 

Een politieagent die een wetsovertreder volgt die de grens overgaat, kan aan de andere kant van 

de grens die wetsovertreder niet arresteren. 

b. Voorbeeld van een juist antwoord: 

De politie mag niet zomaar de bestanden van iemands computer bekijken omdat ze daarvoor een 

bevel tot huiszoeking van de officier van justitie moet hebben. 

HAVO 4 
Strafbaarheid van gedrag hangt af van de volgende voorwaarden (twee van de volgende): 

- Het gedrag moet in strijd zijn met het recht. (Dit is niet het geval als er sprake is van een 

rechtvaardigheidsgrond, zoals noodweer/overmacht.) 

- Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn. (Dit is niet het geval als hij een beroep 

kan doen op schulduitsluitingsgronden, zoals ontoerekeningsvatbaarheid of noodweerexces.) 

- Het moet ook werkelijk om een menselijke gedraging/handeling gaan. (Een voornemen is geen 

gedrag). 

- Het moet te kwalificeren zijn als een strafbaar feit. (Als de tenlastelegging niet (voldoende) 

overeenkomt met de wettekst van een bepaald delict is dat niet het geval.) 

Bij nieuwe vormen van criminaliteit komt het voor dat de officier van justitie een bestaand artikel 

van toepassing wil laten verklaren. Als de rechter oordeelt dat deze nieuwe vorm niet onder het 

bestaande artikel valt, is er geen sprake van een strafbaar feit. 

 

7 Criminaliteit en straf 
17. Bij een ernstig misdrijf: 

- heeft het voorarrest meestal de maximale lengte (104 dagen) vanwege het omvangrijke 

onderzoek, soms zelfs meer door een pro-formazitting. 

- gaat het OM of de verdachte vaak in hoger beroep. 

- gaat het OM of de verdachte soms in cassatie bij de Hoge Raad. 

Pas na een uitspraak van de Hoge Raad is een vonnis onherroepelijk. 

 

  



22 TAKEN VAN HET OM  blz. 105 

De officier Taak 

a. … reageert op het pleidooi van de advocaat. vervolgingstaak 

b. … begeleidt de politie tijdens een huiszoeking. opsporingstaak 

c. … geeft de politie opdracht om de veroordeelde Jason 

W. aan te houden zodat hij zijn straf kan uitzitten. 

strafuitvoerende taak 

d. … eist in hoger beroep vrijspraak. vervolgingstaak 

e. … meldt bij de rechter dat een voorwaardelijk in 

vrijheid gestelde gedetineerde zich niet aan de 

voorwaarden houdt. 

strafuitvoerende taak 

f. … seponeert de zaak tegen de 40-jarige L.S. vanwege 

gebrek aan bewijs. 

vervolgingstaak 

 

De berechtingstaak van de officier van justitie komt naar voren bij het berechten door middel van 

strafbeschikkingen. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 110 en 111 

Omdat de examenopgaven hier en daar zijn aangepast is de beantwoording niet geheel 

conform de officiële correctiemodellen geformuleerd. 

 

HAVO 1 
a. Het is een voorbeeld van daadstrafrecht. 

Kenmerkend voor daadstrafrecht is dat er voornamelijk wordt gekeken naar het delict en dat er 

minder of geen aandacht is voor de persoon van de dader. 

b. Drie van de volgende: 

- Vergelding (opzettelijke, gerechtvaardigde leedtoevoeging). 

- Speciale preventie (voorkomen van recidive). 

- Generale preventie (door een voorbeeld te stellen worden anderen afgeschrikt). 

- Beveiliging van de maatschappij en burgers. 

- Voorkomen van eigenrichting. 

- Genoegdoening aan het slachtoffer. 

HAVO 2 
Een straf beoogt: 

- generale preventie: potentiële daders worden afgeschrikt door de (hoogte van de) straf. 



- speciale preventie: door de straf wordt een veroordeelde afgeschrikt om nogmaals een misdrijf 

te plegen. 

- resocialisatie/heropvoeding: de sanctie beoogt mede de terugkeer van de gedetineerde in de 

maatschappij te bevorderen. / Iemand die ‘ervan geleerd heeft’, zal minder snel recidiveren. 

 

HAVO 3 
Twee van de volgende: 

- Heropvoeding/resocialisatie: “Het wil de ouders lichte opvoedingsondersteuning bieden” / “Het 

kind ... biedt … excuses aan het slachtoffer aan.” 

- Speciale preventie: “en naar hun kind toe wordt een signaal afgeven dat het delictgedrag niet 

wordt getolereerd.” 

- Genoegdoening: “Het kind ... biedt … excuses aan het slachtoffer aan.” 

 

HAVO 4 
a. Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende): 

- Vergelding: de aanscherping van de pluk-ze-maatregel beoogt de criminelen op hun 

gevoeligste plek te treffen: de illegaal verkregen luxeproducten waar overvallers waarde aan 

hechten, worden hun weer ontnomen. 

- Speciale preventie: overvallers zullen er met de verscherpte aanpak nu misschien van 

afzien om nogmaals een overval te plegen (omdat ze, naast het risico zwaarder gestraft te 

worden dan voorheen, zien dat de overval ze geen enkele winst zal opleveren). 

- Generale preventie: een steviger aanpak beoogt potentiële overvallers te weerhouden van 

pogingen tot nieuwe overvallen (tegenover de risico’s van het plegen van een overval staan 

immers ook geen voordelen). 

- Handhaving van de rechtsorde: de verscherpte aanpak is een krachtig signaal aan 

burgers dat de overheid in geen enkel opzicht inbreuk op de rechtsorde tolereert. / De 

bescherming van de veiligheid van de burgers is in goede handen en kan aan de staat 

worden toevertrouwd. 

b. De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de 

gemeente. 

Justitie heeft als taken (twee van de volgende): 

- Leidinggeven bij de opsporing van overvallers. 

- Vervolgen van verdachten van een overval. 

- Doen uitvoeren van opgelegde vonnissen. 

c. Volgens het legaliteitsbeginsel is het gedrag van de overheid aan regels gebonden. De pluk-ze-

wet was alleen bedoeld voor plegers van georganiseerde misdaad en kon niet zomaar toegepast 

worden op plegers van overvallen. 

 

HAVO 5 
a. De overheid heeft het slachtoffer de volgende rechten gegeven (twee van de volgende): 

- Het recht op informatie (over het verdere verloop van de aangifte en eventuele rechtszaken). 



- Spreekrecht tijdens een rechtszaak. 

- Het recht om de officier van justitie te vragen tijdens de behandeling van de rechtszaak een 

schadevergoeding te eisen. 

Vroeger kon dit alleen in een aparte, civiele procedure. 

b. Het opleggen van het betalen van een schadeloosstelling aan het slachtoffer kan de volgende 

doelen beogen: 

- Genoegdoening aan het slachtoffer, waardoor deze meer het gevoel krijgt dat er iets is 

rechtgezet (bij boete, taakstraf of vrijheidsstraf is hier minder sprake van). 

- Resocialisatie. Door de aanwezigheid en/of de eis tot schadeloosstelling tijdens de 

rechtszaak wordt een dader meer dan bij andere straffen geconfronteerd met de gevolgen 

van zijn daden, waardoor de kans op verbetering van gedrag toeneemt. 

- (Speciale) preventie. Omdat een dader het slachtoffer schadeloos moet stellen, zal hij de 

straf als zodanig ervaren, waardoor de kans op herhaling minder wordt. Andere straffen, 

vooral taakstraffen, worden als minder afschrikwekkend ervaren. 

 

 

 

 


