Straffen
Voor veel gevallen van ‘veelvoorkomende criminaliteit’ gebruikt het Openbaar
Ministerie (OM) zogenaamde Polaris-richtlijnen om te berekenen welke strafeis
passend is. Op de website van het OM staat hierover onder andere het
volgende:
De Polaris-richtlijnen werken volgens een vast stramien. Het systeem waardeert
misdrijven via een rekensom. Aan ieder delict is in de richtlijnen van Polaris een
aantal strafpunten toegekend. Polaris werkt daarvoor met het begrip
'basisdelict': een strafbaar feit in de kale vorm. Ieder basisdelict heeft een vast
aantal strafpunten. Fietsendiefstal levert bijvoorbeeld 10 punten op,
woninginbraak 60 punten en een autokraak 20 punten. Bijzondere
omstandigheden kunnen maken dat een delict voor lichtere of zwaardere
bestraffing in aanmerking komt dan door dit aantal punten wordt aangegeven.
Gebruik van een wapen bij mishandeling of letsel van een slachtoffer leveren
bijvoorbeeld extra strafpunten op.
Voor vraag 1 kijken we naar de strafeis bij bedreiging. Hiervoor geldt het
volgende:
 Basisstrafpunten: 8
 Procentuele verhoging van het aantal basisstrafpunten:
 Slachtoffer is ambtenaar in functie: +150%
 Er is sprake van discriminatie: +25%
 Extra strafpunten:
 Met steekwapen (mes): +17
 Met (nep)vuurwapen: +52
Mede op grond van enquêtes onder de bevolking is onlangs het percentage voor
discriminatie verhoogd: in de nieuwe situatie wordt het 50% in plaats van de
hierboven genoemde 25%.
Tot en met 30 strafpunten krijg je per strafpunt 25 euro boete.
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Iemand bedreigt op een feest een andere feestganger met een mes en er is
daarbij sprake van discriminatie.
Bereken hoeveel euro boete hij in de nieuwe situatie meer moet betalen dan in
de oude situatie.
Als iemand 31 tot 120 strafpunten heeft, wordt meestal een taakstraf opgelegd.
Vanaf 121 strafpunten volgt een gevangenisstraf. De strafpunten worden
hiervoor als volgt omgerekend:
 tot en met 180 strafpunten komt één strafpunt overeen met één dag
gevangenisstraf;
 van 181 tot en met 540 strafpunten komt een strafpunt overeen met een
halve dag gevangenisstraf;
 vanaf 541 strafpunten komt een strafpunt overeen met een kwart dag
gevangenisstraf.
Bijvoorbeeld: 240 strafpunten leveren 1801 60  0,5  210 dagen
gevangenisstraf op.
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Om snel het aantal dagen gevangenisstraf te berekenen dat hoort bij een
bepaald aantal strafpunten, kun je hiervoor drie formules opstellen: één formule
voor 121 tot en met 180 strafpunten, één formule voor 181 tot en met
540 strafpunten en één formule voor 541 en meer strafpunten.
Voor 181 tot en met 540 strafpunten geldt: G = 0,5s + 90.
Hierin is G het aantal dagen gevangenisstraf en s het aantal strafpunten.
Stel een formule voor G op voor 541 en meer strafpunten. Geef een toelichting
bij je antwoord.
Tot en met 60 strafpunten wordt de straf direct met bovenstaande richtlijnen
vastgesteld, daarboven komt er eerst een rechtszaak. De rechter beslist dan
uiteindelijk.
In figuur 1 zijn gegevens van het ministerie van Justitie verwerkt. Hierbij zijn de
opgelegde gevangenisstraffen in vier groepen verdeeld. Figuur 1 geeft voor een
aantal jaren de procentuele verdeling over deze vier groepen weer.
figuur 1
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In 1980 was het gemiddelde van de opgelegde gevangenisstraffen ongeveer
2 maanden. De gemiddelde duur van de opgelegde gevangenisstraffen in 2006
is veranderd ten opzichte van 1980.
Leg met behulp van figuur 1 uit of deze verandering een verhoging of verlaging
is.
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft resultaten gepubliceerd, waarin staat
wat de bevolking vindt van het straffen van criminelen. In figuur 2 is te zien welk
percentage van de bevolking het eens is met de stelling ‘misdadigers moet men
niet in de eerste plaats straffen, maar men moet ze proberen te veranderen’.
figuur 2
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Je ziet in figuur 2 dat van een beperkt aantal jaren de percentages bekend zijn.
Over het algemeen dalen die percentages in de totale periode 1970-2006. Maar
er is iets merkwaardigs aan de hand met de schaalverdeling van de horizontale
as: niet ieder jaar is met een eigen maatstreepje aangegeven. Hierdoor kun je
de sterkte van de daling per periode niet direct in figuur 2 vergelijken.
Onderzoek met behulp van de gegevens van figuur 2 in welke periode
gemiddeld de sterkste daling per jaar plaatsvindt.
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