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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Handtekeningenactie tegen afgesloten Grote Bredeplaats 
 
HARLINGEN – Sinds 15 april is het winkelcentrum op de Grote Bredeplaats 
‘s middags afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.  
De ondernemers aan het plein vinden het vervelend dat hun plein is afgesloten. 
Ook veel klanten hebben er last van. Daarom zijn de twaalf ondernemers een 
handtekeningenactie gestart. De lijst wordt in juni aan de gemeenteraad van 
Harlingen aangeboden. 
 
naar: www.harlingercourant.nl van 5 mei 2009 
 

1p 1 Er zijn verschillende manieren om besluiten in de politiek te beïnvloeden. 
Welke manier herken je in tekst 1? 
A een openlijke actie 
B lobbyen 
C meedoen in adviesorganen 
 
tekst 2 
 
Horecazaken Ameland gewaarschuwd 
 
BALLUM – De horecazaken op Ameland die het niet nauw nemen met de 
sluitingstijden zijn gewaarschuwd. “Als het echt moet, gaan we over tot sluiten,” 
laat burgemeester Albert de Hoop weten. Hij reageert op een vraag van raadslid 
Tineke Hemminga. Zij wil weten hoe het zit met de handhaving van de 
sluitingstijd. 
 
naar: persbureau-ameland.nl van 9 juni 2009 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Waarom geeft juist de burgemeester antwoord op de vraag van 

gemeenteraadslid Tineke Hemminga? 
A Hij is de enige die vragen van gemeenteraadsleden mag beantwoorden. 
B Hij is het enige benoemde lid; wethouders worden tijdens verkiezingen 

gekozen. 
C Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in zijn gemeente. 
 
tabel 1 
 
De gemeenteraad van Hof van Twente bestaat uit 25 leden, namelijk: 
 
CDA 9 leden 
PvdA  7 leden 
VVD 4 leden 
Gemeente Belangen  3 leden 
Burger Partij Hof 1 lid 
Fractie Beens 1 lid 
 
bron: www.hof-van-twente.nl 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 3 Met welke partij kan het CDA een meerderheidscollege vormen in de gemeente 
Hof van Twente? 
A alleen met de PvdA 
B alleen met de VVD 
C met Gemeente Belangen 
D zowel met de PvdA als met de VVD 
 
foto 1    
 

 
 
R. Beens, gemeenteraadslid Hof van Twente 
 
bron: www.hof-van-twente.nl 
 

1p 4 Wat heeft de heer Beens, zie tabel 1, gedaan om het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden? 
A Hij heeft een eigen politieke partij opgericht. 
B Hij is een actiegroep gestart. 
C Hij is een buitenparlementaire actie begonnen. 
D Hij is lid geworden van een pressiegroep. 
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tom 

weet jij al 
waarop je 
gaat stemmen? 

minder
europa
 
lijst 4 

europa
 
is pet 
 
lijst 6

europa 
te duur! 
 
lijst 3 

hoezo 
 
europa
! 
lijst 7

europa 
moet 
klein 
lijst 5 

europa 
ik zou niet 
weten 
waarom! 
lijst 2 

cartoon 1    
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 3 juni 2009 
 

1p 5 Cartoon 1 werd op 3 juni 2009, vlak voor de verkiezingen van het Europees 
Parlement, gepubliceerd. 
Wanneer vinden de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement plaats? 
A in 2012 
B in 2013 
C in 2014 
D in 2015 
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tekst 3 
 

D66 
 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat een sterk Europa goed is voor Nederland. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat de economie van de Europese Unie de 

grootste ter wereld is. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat diploma’s in heel Europa geldig zijn. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat we liever aan het stuur zitten dan op de 

rem trappen. 
 
bron: www.d66zegtja.nl 
 
SP 
 
Op donderdag 4 juni 2009 heeft u het voor het zeggen. Met een stem op de SP 
stemt u resoluut tegen nog méér Brusselse bevelen en bevoegdheden. Met een 
stem op de SP zegt u met ons: een beter Europa begint in Nederland. 
 
bron: www.europa.sp 
 
VVD 
 
Onze welvaart en werkgelegenheid hangt af van de Europese markt. 
De VVD wil deze markt niet in gevaar brengen. Het moet duidelijk zijn over welke 
zaken Europa wel en over welke zaken Europa niet gaat. Een vrije Europese 
markt is goed voor Nederland. De Europese Unie gaat niet over onze pensioenen 
en gezondheidszorg, maar wel over bijvoorbeeld een open post-, telefoon- en 
vliegmarkt. Samenwerking op die onderdelen levert voordelen op die Nederland 
en de Nederlanders ten goede komen. 
 
naar: www.vvd.nl 
 
 
Bekijk de verkiezingsposters in cartoon 1 en lees tekst 3. 

1p 6 Welke van de drie partijen uit tekst 3 past het beste bij cartoon 1? 
A D66 
B SP 
C VVD 
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tekst 4 
 
EU-landen doen mee aan schoolfruitprogramma 
 
BRUSSEL – De EU-landen zijn enthousiast over het nieuwe Europese 
schoolfruitprogramma. Van de 27 landen hebben er 24 aangegeven dat ze vanaf 
komend schooljaar meedoen aan het project. Eurocommissaris Mariann Fischer 
Boel (Landbouw) is blij dat zoveel landen zich bij het programma aansluiten. 
“Het kan jongeren stimuleren meer gezonde producten te eten,” zegt ze. 
De Europese Unie heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt om fruit en groente uit te 
delen aan schoolkinderen.  
 
naar: Het Reformatorisch Dagblad van 16 juni 2009 
 

1p 7 Op welk terrein probeert de Europese Unie door middel van het programma uit 
tekst 4 invloed uit te oefenen? 
A het beschermen van de rechten van de consument 
B het bevorderen van de onderlinge handel 
C het bevorderen van internationale veiligheid 
D het voorkomen van gezondheidsklachten 
 
tekst 5 (songtekst) 
 
Denk er maar eens over na 
 
Alleen, dit wil niet zeggen, dat ik alles tolereer 
Er is bijvoorbeeld een ding dat ik nimmer accepteer 
En dat is kernenergie. Daar blijf ik vierkant tegen 
En ook de wapenindustrie daar kun je niet omheen 
Het is de angst die ik voorzie, daarmee te moeten leven 
En of je nu bang bent of niet, conservatief of progressief 
Er ligt een tijdbom, er ligt een tijdbom 
Er ligt een tijdbom in het verschiet 
Denk daar maar eens over na 
 
uit: Dimitri van Toren, denk er maar eens over na 
 

1p 8 Het liedje uit tekst 5 is van de Nederlandse zanger Dimitri van Toren. 
Welke Nederlandse politieke partij zal het in ieder geval met Dimitri van Toren 
eens zijn? 
A CDA 
B GroenLinks 
C VVD 
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2p 9 Hieronder volgen vier uitgangspunten: 
1 Het bedrijfsleven moet veel ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. 
2 De overheid moet een kleine rol vervullen in de economie. 
3 Het is belangrijk inkomensverschillen zo klein mogelijk te houden. 
4 De overheid moet een grote rol spelen bij het oplossen van problemen in de 

samenleving. 
 Welke twee uitspraken horen bij rechtse, conservatieve partijen? 

 
Nummer  …  en  …  
 
tekst 6 
 
PvdA’er Rehwinkel nieuwe burgemeester Groningen 
 
De gemeenteraad van Groningen heeft PvdA’er Peter Rehwinkel voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van de stad. Hij is nu nog burgemeester van Naarden.  
Rehwinkel wordt de opvolger van partijgenoot Jacques Wallage, die sinds 1998 
burgemeester is van Groningen. De gemeenteraad kwam maandagavond bijeen 
en besloot dat de 44-jarige Rehwinkel aan het kabinet wordt voorgedragen.  
 
naar: www.elsevier.nl van 16 juni 2009 
 

1p 10 Politieke partijen hebben verschillende taken. 
Welke taak van een politieke partij herken je in tekst 6? 
A Zij geven aan wie er bij verkiezingen gekozen kunnen worden. 
B Zij leveren mensen voor politieke functies. 
C Zij maken verkiezingsprogramma’s om kiezers duidelijk te maken wat zij 

willen. 
D Zij proberen via verkiezingen macht te krijgen om hun doelen te bereiken. 
 

1p 11 Peter Rehwinkel uit tekst 6 wordt burgemeester van de gemeente Groningen. 
Een gemeente is één van de bestuurslagen die we in Nederland kennen. 
Hoeveel bestuurslagen zijn er in Nederland? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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tekst 7 
 
Kamer tegen bouw museum bij John Frostbrug 
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de bouw van het Nationaal 
Historisch Museum bij de John Frostbrug in Arnhem. Het CDA, D66, de PVV en 
de SP vinden dat het toekomstige museum moet worden gebouwd op de locatie 
naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
Hiermee gaat de Kamer in tegen het advies van minister Plasterk (PvdA, 
cultuur) die afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voorkeur 
uitsprak voor de locatie bij de John Frostbrug. De minister wordt gesteund door 
de PvdA, SGP, GroenLinks, ChristenUnie en de VVD. 
 
naar: www.nrc.nl van 18 juni 2009 
 

1p 12 Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 7 is juist? 
A Alle christen-democratische partijen zijn voor het plan van de minister. 
B Alle liberale partijen zijn tegen het plan van de minister. 
C Alle sociaal-democratische partijen zijn voor het plan van de minister. 
D Zowel linkse als rechtse partijen zijn tegen het plan van de minister. 
 

1p 13 In tekst 7 staat dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is om het Nationaal 
Historisch Museum te bouwen naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
Stel dat bij de stemming over dit voorstel alle leden van de Kamer bijeen zijn. 
Hoeveel stemmen zijn er dan nodig om een meerderheid te halen? 
A 51 
B 71 
C 75 
D 76 
 

1p 14 Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dus iets anders dan de minister, zie 
tekst 7. 
Wat betekent het standpunt van de meerderheid van de Tweede Kamer 
waarschijnlijk voor de nieuwe locatie van het Nationaal Historisch Museum? 
A De gemeenteraad van Arnhem moet nu de beslissing nemen waar het 

museum komt. 
B De koningin neemt nu de uiteindelijke beslissing over de plaats van het 

museum. 
C Het museum komt bij de John Frostbrug. 
D Het museum komt naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
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Zie tekst 7. 
2p 15 Het politieke besluitvormingsproces kent een viertal fasen: 

1 het uiten en erkennen van wensen 
2 bedenken van oplossingen voor politieke problemen 
3 beslissen over de problemen 
4 het uitvoeren van de besluiten 

 In welke fase zit het politieke besluitvormingsproces over de bouw van het 
Nationaal Historisch Museum? 
Verklaar je antwoord. 

 
Het politieke besluitvormingsproces zit in fase  … , want ..................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
tekst 8 
 
Rechter staat demonstratie NVU toe 
 
De extreem-rechtse Nederlandse Volks Unie (NVU) mag toch demonstreren in 
Den Bosch. De rechter besloot dat het demonstratieverbod van burgemeester 
Rombouts in gaat tegen … . De bezwaren die de gemeente aanvoerde, vond de 
rechter onvoldoende. 
 
naar: www.edestad.nl van 22 mei 2009 
 

1p 16 De rechter heeft gekeken of het demonstratieverbod inging tegen de 
grondrechten in onze samenleving. 
Welk grondrecht moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 8? 
A de persvrijheid 
B de vrijheid van godsdienst  
C de vrijheid van meningsuiting 
 
Zie tekst 8. 

1p 17 De NVU valt onder de rechts-extremistische stroming. 
Welke uitspraak past het beste bij deze stroming? 
A ‘Arm of rijk, iedereen gelijk!’ 
B ‘Eigen volk eerst!’ 
C ‘Op naar een Verenigd Europa!’ 
D ‘Samen kunnen we alles aan!’ 
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2p 18 Er zijn politieke partijen en belangengroepen. Beide willen invloed uitoefenen op 
het politieke besluitvormingsproces. 
In de Tweede Kamer zitten politieke partijen. 
Vier partijen zijn: 
1 D66 
2 Partij voor de Dieren 
3 VVD 
4 CDA 

 Welke van deze politieke partijen lijkt het meest op een belangengroep? 
Vul het juiste nummer in en verklaar je antwoord. 

 
Partij  …  , want ................................................................................................... 
 
foto 2      
 

 
 
Koningin Beatrix 
 
bron: www.refdag.nl 
 

2p 19 De Koningin is het officiële Nederlandse staatshoofd. Zij heeft verschillende 
bevoegdheden. Een van die bevoegdheden is het aanstellen van personen die 
een bepaalde taak moeten vervullen. 
Hieronder staat een aantal personen: 
1 Tweede Kamerlid 
2 formateur 
3 Eerste Kamerlid 
4 wethouder 
5 informateur 
6 voorzitter van een politieke partij 

 Welke twee personen worden door de Koningin persoonlijk benoemd? 
Vul de juiste nummers in. 

 
Nummer  …  en  … 
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tekst 9 
 
Invloed 
 
De gemeenteraad van Goirle wil u graag betrekken bij beslissingen die het 
gemeentebestuur neemt. Eén van de manieren om uw mening te geven is 
gebruik te maken van het … in de vergaderingen. Bij aanvang van het 
betreffende agendapunt kunt u het woord voeren. U krijgt maximaal 5 minuten 
de tijd. De voorzitter van de commissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat 
hiervan wordt afgeweken.  
 
naar: www.goirle.nl 
 

1p 20 Burgers hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het 
politieke besluitvormingsproces. 
Welk begrip moet op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A demonstratierecht 
B mediarecht 
C referendumrecht 
D spreekrecht 
 
tekst 10 
 
Internet aangepakt 
 
De Revolutionaire Wachters in Iran hebben beheerders van websites die tegen 
de regering zijn, gewaarschuwd voor strafvervolging. De Wachters, die achter 
president Mahmoud Ahmadinejad staan, verklaarden dat “informatie die tot 
spanningen kan leiden” van het internet moet verdwijnen. Zo niet, dan verwijdert 
de regering zelf die informatie. 
 
naar: www.twitterfans.nl van 18 juni 2009 
 

1p 21 Er zijn verschillende politieke systemen. 
Wat voor soort politiek systeem herken je in tekst 10? 
A een democratische rechtsstaat 
B een dictatuur 
C een monarchie 
D een parlementaire democratie 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 11 
 
Straf voor paar na ruzie met buren 
 
De man en de vrouw uit Doesburg die maandag voorwaardelijke celstraffen 
tegen zich hoorden eisen, zijn het er niet mee eens. 
Maar ook hun oude buren, met wie ze voor hun verhuizing hadden gevochten, 
sisten verontwaardigd toen ze de eis van de officier van justitie hoorden. In hun 
ogen is de straf veel te mild. Het gevecht begon tussen de twee vrouwen. 
 
Volgens de aanklacht is de 50-jarige man die maandag terechtstond, degene die 
sloeg. Maar híj zegt juist ‘met iets hards’ achter op het hoofd te zijn geslagen, 
toen hij de buurman er van probeerde te weerhouden zich met de vrouwen te 
bemoeien. De dokter constateerde ook een winkelhaak achter op zijn hoofd. 
Over twee weken zal blijken hoe de Arnhemse rechters tegen de zaak 
aankijken: zij doen op 29 juni uitspraak. 
 
naar: De Gelderlander van 15 juni 2009 
 

1p 22 De kans is groot dat er bij deze zaak van tekst 11 in hoger beroep wordt 
gegaan. 
Waar gaat dat hoger beroep dan plaatsvinden? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de Hoge Raad 
C bij de rechtbank 
D bij het gerechtshof 
 

1p 23 Wat voor soort straf wordt er in tekst 11 geëist? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf 
C een taakstraf 
D een werkstraf 
 

1p 24 Wat voor soort beleid herken je in tekst 11? 
A anti-fraude beleid 
B lik-op-stuk beleid 
C opsporingsbeleid 
D vervolgingsbeleid 
 

1p 25 De aanklager vond dat de verdachten in tekst 11 een norm overtreden hadden. 
Welke waarde/uitgangspunt speelt een belangrijke rol in tekst 11? 
A Als je geweld gebruikt, moet je altijd gevangenisstraf krijgen. 
B De aanklager beslist uiteindelijk welke straf wordt gegeven. 
C Problemen los je niet op met geweld. 
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tekst 12 
 
Henk kapot van beroving 
 
Dat Henk Gerrits (54) zich na een verkeersongeval in een aangepaste driewieler 
moet voortbewegen, vormde voor de drie rovers kennelijk geen enkel bezwaar. 
Voor het drietal was de lichamelijk gehandicapte een weerloze prooi. 
 
Na de laffe beroving is Henk behoorlijk aangeslagen, maar toch stapt hij weer op 
zijn aangepaste fiets. 
Henk was met zijn driewieler op weg naar huis. Ineens kwam een jongen uit de 
bosjes, sloeg zijn slag en ging er met twee helpers vandoor. 
“Het is natuurlijk vervelend dat Henk bestolen is van enkele tientjes, maar 
vervelender is dat hij ook al zijn pasjes is kwijtgeraakt: het bankpasje, ID-kaart, 
maar ook het pasje voor het aangepast taxivervoer. We hebben meteen alles 
laten blokkeren. En dan zijn er natuurlijk de emoties die ermee gepaard gaan. 
Henk is behoorlijk van slag,” aldus een bekende van Henk. 
De politie is intussen een onderzoek begonnen. De daders zijn 13 tot 15 jaar 
oud. De jongen die de portemonnee uit het mandje griste, heeft iets langer haar 
tot in de nek en droeg een gele blouse met zwarte strepen. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 16 juni 2009 
 

1p 26 Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële gevolgen. 
 Schrijf een zin over uit tekst 12 waaruit blijkt dat het slachtoffer last heeft 

van immateriële gevolgen van criminaliteit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 27 Stel dat de daders van de overval uit tekst 12 gepakt worden. De geschatte 
leeftijden blijken te kloppen. 
De officier van justitie wil de verdachten voor de rechter brengen. 
Welke uitspraak is juist? 
A De 13-jarige is te jong om berecht te worden. 
B De 15-jarige wordt voorgeleid bij afdeling kanton van de rechtbank. 
C De drie verdachten komen bij de kinderrechter terecht. 
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tekst 13 
 
Vervolgd om uitspraak op radio 
 
Een 71-jarige Amsterdammer wordt vervolgd, omdat hij tijdens een programma 
van de lokale radiozender MART schadelijke uitlatingen zou hebben gedaan 
over medewerkers van de Sociale Dienst. De verdachte belde naar een 
programma van MART. 
Volgens justitie heeft de man medewerkers van de Sociale Dienst 
zwartgemaakt. Hij heeft één personeelslid bij naam genoemd. De verdachte 
riskeert met zijn uitlatingen maximaal zes maanden celstraf. Hij moet volgende 
week donderdag voor de politierechter komen. 
 
naar: www.ad.nl van 16 juni 2009 
 

2p 28 Wordt de verdachte vervolgd voor een overtreding of een misdrijf? 
Verklaar je antwoord naar aanleiding van tekst 13. 
 
De verdachte wordt vervolgd voor een ............................................................... , 
 
want .................................................................................................................... 
 
tekst 14 
 
Fietsendieven betrapt door getuige 
 
CULEMBORG - Een getuige meldde maandagavond dat zij had gezien dat een 
man een fiets had weggenomen uit de fietsenstalling bij het station. Het viel haar 
op, omdat de fiets nog op slot stond en de man de fiets in een bestelauto zette. 
Bij die bestelauto was een tweede man aanwezig.  
De getuige had het kenteken van de auto genoteerd. Op basis daarvan konden 
korte tijd later in Tiel twee verdachten worden aangehouden. Het betreft een 
33-jarige Tielenaar en een 34-jarige Arnhemmer. Beide verdachten zijn 
ingesloten op het politiebureau en worden verhoord. 
 
naar: Culemborgse Courant van 16 juni 2009 
 

1p 29 De politie mag de verdachten uit tekst 14 niet onbeperkt vasthouden.  
Hoelang mogen deze verdachten op het politiebureau worden vastgehouden 
zonder dat er toestemming gevraagd hoeft te worden aan de officier van justitie? 
A 1 week 
B 2 dagen 
C 4 dagen 
D 6 uur 
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strengere  aanpak loslopende honden

hoe  vaak moet
ik  het  nog  zeggen: 
géén  wandelaars!! 

1p 30 Wat voor soort criminaliteit herken je in tekst 14? 
A georganiseerde criminaliteit 
B heling 
C vandalisme 
D veel-voorkomende criminaliteit 
 
cartoon 2   
 

 
 
bron: Paul Kusters, www.babsenbeer.nl van 12 juni 2009 
 
Zie cartoon 2. 

1p 31 Veel mensen ergeren zich aan loslopende honden en sommige gemeenten 
willen eigenaren harder aanpakken. 
Op wat voor soort beleid gaan die gemeenten zich richten? 
A fouilleringsbeleid 
B fraude beleid 
C preventief beleid 
D repressief beleid 
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tekst 15 
 
Kabinet wil wijkverbod voor lastpak 
 
Het kabinet-Balkenende werkt aan een wetsvoorstel dat het voor de rechter 
gemakkelijker maakt wijkverboden op te leggen aan overlastplegers. 
 
bron: de Volkskrant van 16 juni 2009 
 

1p 32 Stel dat het wetsvoorstel uit tekst 15 wordt aangenomen. 
Wie neemt dan de uiteindelijke beslissing of iemand een wijkverbod krijgt? 
A de minister van justitie 
B de rechter 
C de voorzitter van Slachtofferhulp 
D een politieagent 
 
tekst 16 
 
Politie Utrecht zet alle inbraken online 
 
UTRECHT – Utrechters die willen weten waar in hun buurt wordt ingebroken, 
kunnen vanaf vandaag terecht op een nieuwe website van de Utrechtse politie. 
Het korps zet hierop elke dag alle inbraken waarvan aangifte is gedaan. 
Op www.stopdecriminaliteit.nl is precies te zien in welke straat er is ingebroken 
en hoe de daders te werk zijn gegaan. Utrechters kunnen dan maatregelen 
nemen om inbraken te voorkomen. Ook staan er gestolen spullen op en 
goederen die de politie heeft teruggevonden, maar waarvan de eigenaar nog 
onbekend is.  
Inbrekers sloegen vorig jaar 2255 keer toe in de stad. Dat is weliswaar zes 
procent minder dan het jaar ervoor, maar toch nog elke dag gemiddeld zes 
inbraken. En dat is teveel, concludeert de politie. Met de website hoopt het 
korps dat inwoners meehelpen inbraken op te lossen.  
 
naar: www.ad.nl van 22 juni 2009 
 

2p 33 De politie wil graag het aantal inbraken verminderen en vindt de site 
www.stopdecriminaliteit.nl een goede manier om dat te bereiken. 

 Welke twee soorten beleid om de inbraken te verminderen, herken je in 
tekst 16? 

1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

1p 34 Welke uitspraak over het effectief bestrijden van inbraken is juist? 
Naar aanleiding van de site www.stopdecriminaliteit.nl uit tekst 16 moet het 
aantal inbraken 
A gaan dalen. 
B gaan stijgen. 
C gelijk blijven.  
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tekst 17 
 
Dievegge ontmaskerd op verjaardag 
 
Op de meeste verjaardagen ontvangt de jarige een berg cadeautjes, maar een 
20-jarige gast had zichzelf dit geluk toebedeeld. In een woning in Dordrecht stal 
zij zaterdagavond spullen uit de tassen van de andere feestvierders. Diezelfde 
avond nog werd ze aangehouden door de politie.  
De vrouw werd opgepakt, nadat een aantal aanwezigen persoonlijke 
eigendommen misten uit hun tas. De 20-jarige vrouw wilde de inhoud van haar 
tas niet aan de jarige laten zien. Ze ging er vandoor, nadat haar tas was 
afgepakt. In de tas bleken onder meer een portemonnee, camera en mobiele 
telefoon van de andere gasten te zitten.  
De politie werd gewaarschuwd en kon de gevluchte dame even later aanhouden. 
De vrouw moest mee naar het politiebureau. De beslissing of de vrouw vervolgd 
wordt, zal nog worden genomen. De gestolen goederen zijn inmiddels weer 
terug bij de eigenaren. 
 
naar: www.ad.nl van 22 juni 2009 
 

1p 35 Diefstal valt onder veel-voorkomende criminaliteit. 
Wat is de meest voor de handliggende reden van de diefstal uit tekst 17? 
A de gelegenheid deed zich voor 
B een gebrekkige opvoeding 
C groepsgedrag 
 

1p 36 In tekst 17 staat dat er nog geen besluit is genomen om de vrouw te vervolgen. 
Wie moet dat besluit nemen? 
A de burgemeester van Dordrecht 
B een officier van justitie 
C een politieagent 
D een rechter 
 

1p 37 In tekst 17 staat dat de verdachte een 20-jarige vrouw is. 
Welke uitspraak over de verdachte is juist? 
A Diefstal komt in deze leeftijdsgroep naar verhouding weinig voor. 
B Diefstal wordt vooral gepleegd door oudere vrouwen, de verdachte is een 

uitzondering. 
C De verdachte past in een leeftijdsgroep die bij diefstal oververtegenwoordigd 

is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 38 Criminaliteit is een tijdgebonden begrip. Daar wordt mee bedoeld dat iets dat 
vroeger niet mocht, nu wel mag of andersom. 

 Is in tekst 17 sprake van tijdgebonden criminaliteit? 
Verklaar je antwoord. 

 
Ja, want .............................................................................................................. 
of 
Nee, want ............................................................................................................ 
 
tekst 18 
 
CDA: Wijkbende in kamp stoppen 
 
Jeugdbendes die buurtbewoners de stuipen op het lijf jagen, moeten als 
complete groep uit de wijk worden gehaald om naar een heropvoedingskamp 
gestuurd te worden. Hier moet dan met een half jaar therapie hun gewelddadige 
gedrag worden afgeleerd. 
 
naar: De Telegraaf van 25 juni 2009 
 

2p 39 Een rechter heeft een aantal mogelijkheden om personen te veroordelen. 
Er kunnen hoofdstraffen, bijkomende straffen of maatregelen worden opgelegd. 

 Waarmee kan het CDA-idee uit tekst 18 het beste vergeleken worden: met 
een hoofdstraf, een bijkomende straf of een maatregel? 
Verklaar je antwoord. 

 
Het CDA-idee kan het beste vergeleken worden met een ................................... , 
 
want .................................................................................................................... 
 
tekst 19 
 
De Hoge Raad 
 
De lagere rechters (rechtbank en gerechtshof) houden zich in de praktijk aan de 
door de Hoge Raad gegeven uitleg van een wet. De Hoge Raad kan beslissen 
dat een zaak overgedaan moet worden. 
 

1p 40 Welke uitspraak over de Hoge Raad is juist? 
De Hoge Raad  
A is een rechtbank die veroordelingen uitspreekt. 
B is een soort wetgever. 
C mag als enige rechtbank levenslang opleggen. 
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