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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Jos V. veroordeeld voor bedreiging 
 
TONGEREN - Jos V. is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van 
drie maanden cel en 1650 euro boete, wegens het belagen van zijn echtgenote 
van wie hij feitelijk gescheiden leeft. 
V. (36) belaagde zijn echtgenote tussen mei 2007 en april 2008 door haar sms-
berichten met dreigende ondertoon te sturen en haar te bezoeken in haar 
huurwoning.  
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 5 januari 2009 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 De rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen opleggen aan 
een verdachte. 
Wat voor soort straffen of maatregel heeft de rechter de verdachte in deze 
uitspraak opgelegd? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
D twee bijkomende straffen 
E twee hoofdstraffen 
 
tekst 2 
 
Vuurwerkovertreders direct naar Bureau Halt 
 
EDE - Om vuurwerkoverlast beter te bestrijden gaan Halt Gelderland, politie en 
Justitie intensiever samenwerken. De politie gaat meer controleren en verwijst 
alle jonge overtreders direct naar Bureau Halt door. 
 
naar: Ede Stad van 24 december 2008 
 
Lees tekst 2. 

1p 2 De jonge overtreders kunnen een HALT-afdoening krijgen.  
Wat houdt een HALT-afdoening in? 
A De jongeren dienen een werkstraf of leerstraf uit te voeren.  
B De jongeren of hun ouders dienen een geldboete te betalen. 
C De jongeren worden heropgevoed in een jeugdinrichting of tuchtschool. 
D De jongeren worden onder toezicht van de reclassering geplaatst. 
 



 KB-0323-a-10-2-o 3 lees verder ►►►

Zie tekst 2. 
1p 3 Personen die tijdens de jaarwisseling voor overlast hadden gezorgd, stonden op 

3 januari al voor de rechter. 
Wat voor soort beleid herken je hierin? 
A opsporingsbeleid 
B gevangenisbeleid 
C jeugdbeleid 
D lik-op-stukbeleid 
 
tekst 3 
 
Dronken man stapt toch maar in zijn auto 
 
HENGELO - De politie heeft zaterdagmorgen een 33-jarige Hengelose 
automobilist aangehouden die te diep in het glaasje had gekeken. Een blaastest 
wees uit wat de agenten al vermoedden. Bij de ademanalyse op het bureau 
scoorde hij vervolgens een promillage van 1.30.  
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 2 maart 2009 
 

1p 4 Welke taak van de politie herken je in tekst 3? 
A dienstverlening 
B handhaving openbare orde 
C opsporing 
D preventie 
 
tekst 4 
 
Zorg onder dwang voor ouders jonge crimineel 
 
DEN HAAG - Justitie gaat onder dwang gezinnen betrekken bij de bestrijding 
van jeugdcriminaliteit. Als een jongere van tussen de 12 en 15 jaar oud een 
delict heeft begaan, wordt de thuissituatie onderzocht. Een snelle straf wordt 
gecombineerd met opgelegde zorg in de thuissituatie. 
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2009 
 

1p 5 Welke mogelijke oorzaak voor de criminaliteit onder jongeren is te herkennen in 
tekst 4? 
A erfelijkheid 
B gebrekkige scholing 
C groepsgedrag 
D problemen in de opvoeding 
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tekst 5 
 
Vier maanden voor majesteitsschennis 
 
Arie R. (45) uit Dordrecht moet de cel in voor het beledigen van de koningin. De 
Dordtenaar werd dinsdag veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. 
 
naar: de Volkskrant van 26 maart 2008 
 

1p 6 Stel dat de Dordtenaar in tekst 5 in hoger beroep gaat tegen de opgelegde straf. 
Bij welke rechterlijke instantie wordt het hoger beroep behandeld? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de afdeling strafrecht van de rechtbank 
C bij de Hoge Raad 
D bij het Gerechtshof  
 

1p 7 Doelen van straffen zijn onder andere: 
1 afschrikking 
2 beveiliging van de maatschappij 
3 genoegdoening aan het slachtoffer 
4 resocialisatie 
5 vergelding 

 Op grond van welke twee doelen van straffen is de man uit tekst 5 
veroordeeld? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
tekst 6 
 
Avondklok voor jonge raddraaiers 
 
DEN HAAG - Burgemeesters kunnen straks een avondklok instellen voor 
kinderen onder de 12 jaar die op straat rondhangen en daar voortdurend 
overlast veroorzaken. De ouders moeten er dan voor zorgen dat hun kind 
‘s avonds niet alleen de straat opgaat. Ouders die dat verzuimen, zijn strafbaar. 
… heeft dinsdag ingestemd met deze nieuwe bevoegdheid voor burgemeesters, 
op voorstel van de PvdA. 
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2009 
 

1p 8 Welke overheidsinstantie of persoon moet op de puntjes in tekst 6 worden 
ingevuld? 
A de gemeenteraad 
B de hoofdcommissaris van politie  
C de koningin 
D de Tweede Kamer 
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2p 9 Hieronder staan vijf begrippen, die met een rechtszitting te maken hebben: 
1 requisitoir 
2 spreekrecht 
3 pleidooi 
4 uitspraak 
5 reclassering 

 Welk begrip hoort bij rechter, welk begrip bij advocaat en welk begrip bij 
officier van justitie? 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul per persoon het juiste nummer 
in. 
Rechter: … 
Advocaat: … 
Officier van justitie: … 
 
tekst 7 
 
Luchthaven Schiphol wil deze zomer beginnen met permanent 
cameratoezicht, 24 uur per dag 
 
Tientallen marechaussees en douaniers gaan op monitoren met behulp van op 
afstand bedienbare camera’s live meekijken. Zo kunnen zij iedere beweging van 
personen op Schiphol volgen. Nu kunnen zij beelden nog alleen achteraf 
opvragen, in het kader van een justitieel onderzoek. 
Schiphol wil gebruik kunnen maken van beveiligingsbeelden om de misdaad 
beter te kunnen bestrijden. 
De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet nog akkoord gaan met het 
verscherpte cameratoezicht. Hierover wordt volgende week vergaderd. 
 
naar: www.rtvnh.nl van 22 mei 2009 
 
Lees tekst 7. 

1p 10 De gemeenteraad van Haarlemmermeer gaat het plan onder andere beoordelen 
op wenselijkheid. 
Wat is het belangrijkste bezwaar dat verschillende politieke partijen kunnen 
hebben tegen het plan van verscherpt cameratoezicht?  
A Het kost te veel geld. 
B Het leidt tot meer agressie. 
C Het maakt de passagiers bang. 
D Het tast een grondrecht aan. 
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tekst 8 
 
Criminele familie moet staat drie ton betalen 
 
Een veroordeelde familie moet de staat ruim 290.000 euro betalen. Dat heeft de 
rechtbank maandag in Den Bosch bepaald in een zogenoemde ontnemingszaak. 
De zes verdachten werden in 2005 door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen 
voor deelname aan een criminele organisatie. 
De familie pleegde vooral diefstallen in winkels en bedrijven. De 58-jarige man 
en zijn vrouw moeten beiden ruim 135.000 euro betalen, omdat zij een hoofdrol 
speelden in de misdrijven. De overige vier jongere familieleden moeten de staat 
allen 5.000 euro betalen. 
 
naar: www.nieuws.nl van 21 april 2008 
 

1p 11 Er is een aantal verklaringen waarom iemand crimineel gedrag vertoont. 
Welke verklaring voor crimineel gedrag is af te leiden uit tekst 8? 
A De gelegenheid maakt de dief. 
B Psychische problemen in het gezin. 
C Er is gebrek aan maatschappelijke bindingen. 
D Het is aangeleerd gedrag. 
 
tabel 1 
 
Mishandeling   
Meppel (159 delicten / 31090 inw.) 51.14 per 10000 inwoners 
Bodegraven (67 delicten / 19370 inw.)  34.59 per 10000 inwoners 
Nederland  (69088 delicten / 16357970 inw.)  42.24 per 10000 inwoners 
   
Moord en 
doodslag 

  

Meppel (0 delicten / 31090 inw.) 0 per 10000 inwoners 
Bodegraven (0 delicten / 19370 inw.) 0 per 10000 inwoners 
Nederland  (146 delicten / 16357970 inw.) 0.09 per 10000 inwoners 
   
Overval   
Meppel (7 delicten / 31090 inw.) 2.25 per 10000 inwoners 
Bodegraven (1 delict / 19370 inw.) 0.52 per 10000 inwoners 
Nederland (2021 delicten / 16357970 inw.) 1.24 per 10000 inwoners 

 
bron: Het Algemeen Dagblad, Misdaadmeter 2007 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 12 Een sollicitant kan kiezen uit twee banen: een baan in Meppel of een baan in 
Bodegraven. Deze persoon vindt veiligheid heel belangrijk. 

 Naar welke gemeente kan deze persoon dan het beste verhuizen? 
Verklaar je antwoord. 
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NEDERLAND TELT 
130.000 CRIMINEELTJES ONDER DE TWAALF

Dit is 
een 

overval

BANK

afbeelding 1   
 

 
 
bron: René Leisink, www.argus-online.nl van 11 april 2008 
 

1p 13 Welke uitspraak over de 130.000 crimineeltjes uit afbeelding 1 is juist? 
A Zij kunnen alleen door de HALT-rechter aangepakt worden. 
B Zij kunnen, als het delict ernstig genoeg is, volgens het volwassenenrecht 

gestraft worden. 
C Zij kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
D Zij moeten voor de kinderrechter terecht staan. 
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tekst 9 
 
Stokslagen voor bierdrinkende moslima 
 
Het islamitische model Kartika Sari Dewi Shukarno heeft uitstel gekregen van 
haar lijfstraf. Eind september krijgt ze de zes stokslagen voor het drinken van 
alcohol alsnog. 
Kartika werd twee jaar geleden opgepakt, omdat ze alcohol nuttigde in een 
nachtclub. Volgens de Maleisische shariawet staat op het drinken van alcohol 
een geldboete, celstraf tot drie jaar of zes stokslagen. 
 
naar: www.elsevier.nl van 24 augustus 2009  
 

1p 14 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. 
 Herken je in tekst 9 een voorbeeld van criminaliteit als een tijdgebonden 

begrip of als een plaatsgebonden begrip? 
Geef een verklaring voor je keuze. 

 
1p 15 De rechter moet zich houden aan rechtsregels. Een belangrijke rechtsbron is het 

Wetboek van Strafrecht. 
Aan welke rechtsregels hoeft de Nederlandse rechter zich niet te houden?  
A Europese rechtsregels 
B het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
C Wegenverkeerswet 
D de Belgische Opiumwet 
 
tekst 10 
 
Rutte wil grotere vrijheid van meningsuiting 
 
Het gerechtshof in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie opgedragen 
kamerlid Wilders te vervolgen voor het aanzetten tot haat en discriminatie. 
VVD-fractievoorzitter Rutte is daar fel op tegen en wil voorkomen dat er nog 
eens zo’n zaak komt. “Wat iemand in de Kamer zegt, moet hij ook daarbuiten 
kunnen zeggen.” 
Minister Plasterk zei in het tv-programma Buitenhof geschrokken te zijn van de 
opmerkingen van Rutte en wijst erop dat de wet al decennia bestaat en wordt 
toegepast. Volgens de bewindsman is terughoudendheid van politici nu 
noodzakelijk. 
 
naar: de Volkskrant van 26 januari 2009 
 
Lees tekst 10. 

1p 16 Minister Plasterk vindt de oproep van Rutte een verkeerd signaal. 
 Op grond van welk kenmerk van de democratische rechtsstaat is het niet 

wenselijk dat politici iets zeggen over rechtszaken? 
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tekst 11 
 
Ahold 
 
Het publiek heeft weinig medelijden met de voormalige Ahold-top. Het feit dat de 
rechtbank in Amsterdam drie van de vier topmanagers bikkelhard veroordeelde 
voor fraude, maar daar relatief lichte straffen aan koppelde heeft geleid tot veel 
verontwaardiging. De term … valt al snel, zo bleek uit een opiniepeiling van 
Maurice de Hond. 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 24 mei 2008 
 

1p 17 Welke term is weggelaten op de puntjes in tekst 11? 
A beeldvorming 
B eigenrichting 
C klassenjustitie 
D resocialisatie 
 

2p 18 Koninginnedag 2009 zal voor altijd de boeken ingaan als een gitzwarte dag. Een 
man reed in een auto met grote vaart in op de mensenmenigte die was 
afgekomen op de festiviteiten in Apeldoorn. De koningin en leden van de 
koninklijke familie waren daarbij aanwezig. De festiviteiten werden in Apeldoorn 
direct gestopt. 
Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële. 

 Noem één voorbeeld van een materieel gevolg en één voorbeeld van een 
immaterieel gevolg van deze aanslag op koninginnedag 2009. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een materieel gevolg is … 
Een immaterieel gevolg is … 
 
tekst 12 
 
Politie: doe vaker aangifte 
 
Burgers doen te weinig aangifte van strafbare feiten. Veel mensen die last 
hebben van veel voorkomende criminaliteit als fietsendiefstal, zakkenrollerij en 
aanrijdingen met schade, melden zich niet bij de politie. 
Om de aangiftebereidheid te vergroten, wijst de Politie Regio Utrecht inwoners 
van de provincie Utrecht met een advertentiecampagne op het belang van 
aangiften. 
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 12 oktober 2005  
 
Lees tekst 12. 

1p 19 Welke gegevens worden betrouwbaarder als mensen vaker aangifte doen? 
A politiestatistieken  
B rechtbankstatistieken 
C statistieken van daderonderzoeken 
D statistieken van slachtofferonderzoeken 
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afbeelding 2   
 

 
 

1p 20 In de wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen overtredingen en 
misdrijven. 
Hieronder staan vier voorbeelden van overtredingen of misdrijven. 
1 autorijden na acht biertjes 
2 fietsen door rood licht 
3 je niet houden aan het bord in afbeelding 2 
4 mishandeling 

 Welke voorbeelden zijn overtredingen? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
1p 21 Wie besluit tot het plaatsen van het bord in afbeelding 2? 

A bewoners van een wijk en de politie 
B college van B & W en de gemeenteraad 
C Openbaar Ministerie en de burgemeester 
D regering en parlement 
 

1p 22 Slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven kunnen rekenen op een gratis 
advocaat die hen bijstaat in de strafzaak. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer is in 2005 met een wetswijziging daarvoor gekomen. 

 Noem een ander recht dat slachtoffers van een misdrijf in Nederland 
hebben.  

 
tekst 13 
 
Verdachte vast voor roof gsm’s 
 
Een 34-jarige man uit Welsum in Overijssel is aangehouden wegens mogelijke 
betrokkenheid bij de grote gsm-roof op Schiphol. Hij wordt ook verdacht van 
diefstal van een reuzenrad in Apeldoorn. 
 
bron: Het Parool van 7 oktober 2005 
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2p 23 De verdachte in tekst 13 is aangehouden door de politie. 
Verdachten hebben rechten. Mogelijke rechten zijn: 
1 recht om te weten waarvan hij/zij verdacht wordt 
2 recht om te weigeren mee te werken aan een DNA-onderzoek 
3 recht om te zwijgen 
4 recht op een advocaat 
5 recht op schadevergoeding 

 Welke drie wettelijke rechten heeft de verdachte? 
Kies drie nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 14 
 
Protest op A2 
 
DEN HAAG - Actievoerende vrachtwagenchauffeurs hebben donderdagochtend 
vroeg de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Hintham korte tijd geblokkeerd. 
Dat meldde een woordvoerder van de ANWB. De chauffeurs protesteerden 
tegen de hoge brandstofprijzen. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 12 juni 2008 
 

1p 24 Van welke mogelijkheid om de politiek te beïnvloeden maken de 
vrachtwagenchauffeurs gebruik in tekst 14? 
A een consumentenstaking 
B een openlijke actie 
C het inschakelen van een politieke partij 
D lobbyen 
 

2p 25 Politieke partijen hebben bepaalde uitgangspunten en opvattingen. 
Hieronder staan vier opvattingen over politieke partijen: 
1 Het CDA vindt een gespreide verantwoordelijkheid bij de inrichting van de 

samenleving belangrijk. 
2 De VVD streeft naar een grote rol van de overheid. 
3 De PvdA streeft naar een zo vrij mogelijke markteconomie. 
4 D66 is voor het homohuwelijk. 

 Geef van elk van bovenstaande uitspraken aan of deze waar of onwaar is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 is …. (waar/onwaar) 
2 is …. (waar/onwaar) 
3 is …. (waar/onwaar) 
4 is …. (waar/onwaar) 
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tekst 15 
 
De ANWB 
 
De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van haar leden op 
het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Bij het behartigen van 
deze belangen zal zij zich, waar nodig, mede inspannen voor het behoud en de 
verbetering van de kwaliteit van het milieu en landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. 
 
Ledental vereniging per 1-1-2008 3.900.434 
waarvan partnerlidmaatschap 310.683 
Jongeren 58.341 

 
 
naar: www.anwb.nl 
 

1p 26 Om de politiek te beïnvloeden kan de ANWB gebruik maken van verschillende 
machtsmiddelen. 

 Welk machtsmiddel herken je in tekst 15? 
 
tekst 16 
 
Verkiezingen Europees Parlement 2009  
 
Van 4 tot en met 7 juni 2009 vonden in de 27 lidstaten van de Europese Unie 
verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) plaats voor de periode 2009-
2014. In het Europees Parlement blijft de Christendemocratische EVP de 
grootste fractie. De socialisten en liberalen raken zetels kwijt. 
In Nederland waren de verkiezingen op donderdag 4 juni.  
 
bron: www.europa-nu.nl 
 
Lees tekst 16. 

1p 27 Waar gaan de Europese verkiezingen over? 
A De burgers kiezen de leden van het Europees Parlement. 
B De Eerste Kamer kiest de leden van het Europees Parlement. 
C De politieke partijen wijzen kandidaten aan voor het Europees Parlement. 
D De Tweede Kamer kiest welke kamerleden in het Europees Parlement 

komen. 
 

1p 28 Welke uitspraak over het Europees Parlement (EP) is juist? 
A Het EP beslist mee over Europese wetgeving.  
B Het EP is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. 
C Het EP is te vergelijken met de regering van een land. 
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tekst 17 
 
Greenpeace stort stenen 
 
HAMBURG - Onder het motto ‘Stenen dumpen, Leven schenken’ is Greenpeace 
10 augustus begonnen met het dumpen van 300 stenen van enkele tonnen per 
steen voor de kust van Zweden.  
Hoewel vissen in dit beschermde gebied is verboden, worden hier volgens 
Greenpeace regelmatig schepen met sleepnetten gesignaleerd. Het 
kabeljauwbestand in het Kattegat zou hierdoor dramatisch zijn afgenomen. 
Greenpeace beschuldigt de politiek ervan niets te ondernemen tegen het 
leegvissen van de zeeën.  
 
naar: Schuttevaer (blad voor de scheepvaart) van 29 augustus 2009  
 
Lees tekst 17. 

2p 29 Greenpeace is een pressiegroep.  
 Noem de twee algemene kenmerken van een pressiegroep en geef per 

kenmerk aan waarom Greenpeace daaraan voldoet.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 van een pressiegroep: … 
Greenpeace voldoet daaraan omdat … 
Kenmerk 2 van een pressiegroep: … 
Greenpeace voldoet daaraan omdat … 
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verboden 
op het gras 

te lopen! 

afbeelding 3    
 

 
 
bron: www.barent.be 
 
Zie afbeelding 3. 

1p 30 Regeltjes, regeltjes… 
Welke politieke stroming heeft veel moeite met grote overheidsbemoeienis met 
het dagelijkse leven van de burger? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 18 
 
Taken van de overheid 
 
In Nederland draagt de overheid zorg voor allerlei taken als rechtspraak, politie 
op straat en onderhoud van het wegennet, zorg voor ouderen, subsidies op 
woningen en kunst en cultuur.  
 
bron: overheid.nl 
 
Lees tekst 18. 

1p 31 Waarom dient de overheid voor deze taken te zorgen? 
A De uitvoering van deze taken levert veel werkgelegenheid op. 
B Het zijn taken die van algemeen belang geacht worden. 
C Het zijn taken die veel geld kosten. 
D Over de uitvoering van deze taken bestaan veel meningsverschillen. 
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tekst 19 
 
De invloed van … op het overheidsbeleid is groot. Ze worden daarom ook wel 
de vierde macht genoemd, dit als aanvulling op de scheiding tussen drie 
machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. 
Machtsuitoefening vindt in belangrijke mate plaats achter de schermen: 
… vervullen een sleutelpositie bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
overheidsbeleid, ook op lokaal niveau.  
 
naar: home.pi.net 
 

1p 32 Wat moet tweemaal op de puntjes in tekst 19 worden ingevuld? 
A ambtenaren 
B journalisten 
C politieke partijen 
D volksvertegenwoordigers 
 
tekst 20 
 
Kamer in debat over Utrechtse wijk  
 
De Tweede Kamer debatteert volgende week over de ongeregeldheden in de 
Utrechtse wijk Ondiep. Voorafgaand wil ze van de minister van Binnenlandse 
Zaken en van de minister van Justitie een brief over de oorzaken van de rellen, 
de maatregelen die de gemeente heeft genomen en de rol van de ‘reltoeristen’. 
 
naar: Brabants Dagblad van 15 maart 2007 
 

1p 33 Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 20? 
A de controlerende taak 
B de meningsvormende taak 
C de uitvoerende taak 
D de wetgevende taak 
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tekst 21 
 
Voorstel van het kabinet voor het nieuwe kiesstelsel 
 
Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten kiezers voortaan twee stemmen 
uitbrengen: 
− één stem op een kandidaat van een landelijke lijst 
− één stem op een kandidaat uit de regio 
Per regio/district komen tussen de twee en vijf kandidaten (afhankelijk van het 
aantal inwoners van die regio) in de Tweede Kamer.  
 
bron: Brabants Dagblad van 21 augustus 2004 
 

1p 34 In tekst 21 staat een voorstel van het oude kabinet-Balkenende III. Dit voorstel 
heeft het niet gehaald. 
Waarom wilde dit kabinet het kiesstelsel in Nederland op deze manier 
veranderen? 
A om de afstand tussen kiezers en politici te verkleinen 
B om de besluitvorming te versnellen 
C om het parlement meer bevoegdheden te geven 
D om kiezers directe invloed te geven op de totstandkoming van politieke 

besluiten 
 
tekst 22 
 
Opening skatebaan Veenwouden 
 
Het idee van de jongerenraad om een skatebaan in Veenwouden te realiseren is 
met financiële ondersteuning van de gemeente Dantumadeel en de Provincie 
Fryslan (Friesland) gelukt. De jongeren hebben een grote rol gespeeld bij het 
uiteindelijke ontwerp. A.s. zaterdag wordt de baan officieel geopend.  
 
naar: www.dantumadeel.nl van 18 september 2009 
 
Lees tekst 22. 

1p 35 Wie heeft uiteindelijk beslist over de aanleg van de skatebanen? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de Provinciale Staten 
D het college van burgemeester en wethouders 
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tekst 23 
 
Actieplan ‘Utrechtse jeugd sterker uit de crisis’ 
 
Het aantal werkloze jongeren in Utrecht stijgt snel. In mei 2009 waren 935 
jongeren werkloos en eind juli 1040, een stijging van 11.2% in slechts twee 
maanden. Om te voorkomen dat de jeugdwerkloosheid verder stijgt, hebben 
burgemeester en wethouders het Actieplan ‘Utrechtse jeugd sterker uit de crisis’ 
opgesteld. Hierin staat hoe Utrecht extra gaat investeren in scholing en werk 
voor jongeren (ook op langere termijn). Uitgangspunt van het college is dat alle 
Utrechtse jongeren op school zitten of aan het werk zijn. 
 
bron: www.utrecht.nl van 9 september 2009  
 

1p 36 Leg uit dat in tekst 23 sprake is van een politiek probleem. 
 
tekst 24 
 
Vakbondscollega’s al bijna zes jaar gevangen 
 
Van alle landen waar CNV Internationaal1) onafhankelijke vakbonden steunt, 
neemt Cuba een bijzondere plaats in. Onafhankelijk vakbondswerk is in Cuba 
verboden en vrijwel onmogelijk. Sinds de arrestatie van 75 vakbondsleden, 
journalisten en andere dissidenten op 18 maart 2003 probeert het CNV hen op 
alle mogelijke manieren te steunen en vrij te krijgen. Tot op heden zitten 55 van 
hen nog steeds vast. 
Vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez is in het voorjaar van 2008 vrijgelaten. 
Maar zes andere vakbondsleiders zitten inmiddels al zes lange jaren gevangen. 
De zes vakbondsleiders werden gearresteerd vanwege hun activiteiten voor de 
onafhankelijke vakbondsorganisatie CUTC.  
 
bron: www.cnvinternationaal.nl van 18 maart 2009 

 
1p 37 Uit tekst 24 blijkt dat Cuba een dictatuur is. 

Waaruit blijkt dit? 
A Cubanen mogen niet vrij reizen. 
B De mensenrechten worden aangetast. 
C Er zijn geen vrije verkiezingen. 
 

noot 1 afdeling van de christelijke vakbond voor werknemers 
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tekst 25 
 
De heer Martina zou van de belastingdienst (een overheidsinstelling) 900 euro 
terugkrijgen. Maar het geld kwam maar niet. Hij belde de belastingdienst.  
Het geld was gestort, maar op de rekening van iemand anders.  
De belastingdienst vond dat de heer Martina verantwoordelijk was voor de fout. 
Hij had zijn rekeningnummer onduidelijk op het aangifteformulier gezet. Boos, 
omdat hij de schuld kreeg, belde de heer Martina … . Na tussenkomst van … 
erkende de belastingdienst dat het rekeningnummer beter gecontroleerd had 
moeten worden. Het geld werd daarna gestort, met rente. 
 
bron: de website van de gevraagde instantie 
 

1p 38 Wat moet er tweemaal op de puntjes in tekst 25 worden ingevuld? 
A de Nationale Ombudsman 
B de politie 
C een politieke partij  
D een vakbond   
 
tekst 26 
 
Kamer wil af van artikel over godslastering1) 
 
DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer het speciale artikel over 
godslastering uit het Wetboek van Strafrecht wil schrappen. Er zijn genoeg 
andere mogelijkheden om mensen, ook gelovigen, tegen belediging te 
beschermen. D66 dient een motie hiertoe in en die krijgt hoogstwaarschijnlijk 
steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen de partijen met een 
christelijke achtergrond …, … en … (samen 49 zetels) willen het artikel 
handhaven. 
 
naar: De Telegraaf van 16 november 2004 

 
1p 39 Welke drie politieke partijen moeten op de puntjes staan in tekst 26? 

Kies uit de volgende politieke partijen: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 
ChristenUnie en SGP. 
 

1p 40 D66 vindt dat het artikel over godslastering uit het Wetboek van Strafrecht in 
strijd kan zijn met een artikel uit de Grondwet. 
Welk artikel uit de Grondwet is dat? 
A Discriminatie is onder andere wegens godsdienst en ras niet toegestaan. 
B Er bestaat scheiding tussen kerk en staat. 
C Er is vrijheid van godsdienst. 
D Er is vrijheid van meningsuiting. 
 

noot 1 bespotten van God of godsdienstige zaken 
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tekst 27 
 
Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 konden de mensen 
op www.kieskompas.nl een aantal stellingen beantwoorden over politieke 
kwesties. Deze stellingen komen uit de verkiezingsprogramma’s van 
verschillende politieke partijen.  
Hieronder staan twee stellingen uit kieskompas: 
Stelling 1: De oplossing voor het fileprobleem is niet meer wegen bouwen, 

maar investeren in openbaar vervoer. 
Stelling 2: Homostellen mogen geen kinderen adopteren. 
 
Lees tekst 27. 

1p 41 Van welke politieke partij is stelling 1? 
A GroenLinks 
B Partij voor de Vrijheid 
C VVD 
 

1p 42 Van welke politieke partij is stelling 2? 
A ChristenUnie 
B D66 
C GroenLinks 
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tekst 28 
 
Burgerinitiatief op komst 
100.000 handtekeningen zetten bio-industrie1) op de politieke agenda 
 
DEN HAAG - Waarschijnlijk nog voor de zomervakantie buigt de Tweede Kamer 
zich over het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’. Het aantal steunbetuigingen was 
al ruim voldoende, er werden ruim 100.000 handtekeningen opgehaald voor 
plannen om van de intensieve veehouderij een milieu- en diervriendelijke 
bedrijfstak te maken. 
“Ik ben heel blij dat we het nu over de inhoud kunnen gaan hebben,” aldus 
Wouter van Deck van Milieudefensie. “We hebben het burgerinitiatief in februari 
ingediend. Van politici begrijp ik dat ze het zo bijzonder vinden dat men wel 
bereid is om er snel over te praten.” 
 
naar: Spits van 20 april 2007 

 
1p 43 In het proces van politieke besluitvorming zijn vier opeenvolgende fasen te 

herkennen. 
Van welke fase in de politieke besluitvorming is sprake in tekst 28? 
A fase1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als politiek 

probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek komt 

met oplossingen 
C fase 3: het nemen van besluiten 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
 

noot 1 dieren- en natuurbeschermingsorganisaties noemen de bio-industrie sinds oktober 2009 
 vee-industrie 
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tekst 29 
 
Grondwet verdient een tweede kans 
 
De Europese Grondwet verdient een tweede kans, menen de voorstanders. 
Er is geen goede andere oplossing voor de grondwet. De Nederlandse en 
Franse kiezers hebben ‘nee’ gestemd in een referendum over de Grondwet.  
Op dit moment ligt de invoering van de Europese Grondwet stil. 
 
naar: Brabants Dagblad van 27 januari 2007 
 
Lees tekst 29. 

1p 44 Veel kiezers hebben in juni 2005 tegen deze grondwet gestemd omdat ze kritiek 
hebben op de Europese Unie. 
Welke kritiek werd door veel tegenstemmers geuit? 
A De zelfstandigheid van Nederland wordt te veel beperkt door de Europese 

regelgeving. 
B Men is bang dat er veel goedkope arbeidskrachten uit derde wereldlanden 

naar Nederland komen. 
C Men vreest dat de welvaart in Nederland zal dalen. 
D Nederland krijgt te weinig mogelijkheden om vrede en veiligheid te 

bevorderen in de wereld. 
 

2p 45 Nederland heeft sinds 2002 de euro. 
 Welke voordelen biedt de euro de burger en Nederland? 

Noem een voordeel voor de burger en een voordeel voor Nederland. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Een voordeel voor de burger is … 
Een voordeel voor Nederland is … 
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tekst 30 
 
Minister wil ‘vet-tax’ op patat en chocola 
 
DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil extra belasting heffen 
op vet eten. Een ‘vet-tax’, die chips, patat, hamburgers en chocola duurder 
maakt, kan volgens hem bijdragen aan de bestrijding van overgewicht en 
daarmee de gezondheid bevorderen. Vorige week werd bekend dat vetzucht in 
Nederland zorgwekkend snel toeneemt. Zesenveertig procent van de 5 
Nederlanders is te dik en hun aantal neemt snel toe. 
 
De campagne van maatschappelijke organisaties tegen overgewicht is niet 
afdoende gebleken om overgewicht aan te pakken, verklaarde minister 
Hoogervorst gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. “Het is daarom goed 
om ongezonde producten duurder te maken. Dat hebben we ook met alcohol en 10 
tabak gedaan.” Het prijsverschil moet ervoor zorgen dat consumenten de 
gezondere producten uit het schap pakken. 
 
Mensen met overgewicht drukken zwaar op de zorgbegroting. Zij lopen meer 
kans op een bezoek aan het ziekenhuis als gevolg van chronische 
aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte en astma. 15 
 
bron: Eindhovens Dagblad van 14 maart 2005 
 
Lees tekst 30. 

1p 46 Je kunt het vraagstuk ‘Vetzucht en overgewicht bij mensen’ bekijken met 
verschillende invalshoeken van maatschappijleer. Deze invalshoeken zijn: de 
politiek-juridische, sociaal-economische, sociaal-culturele, veranderings- en 
vergelijkende invalshoeken. 

 Welke zinnen uit de tekst zijn een voorbeeld van de sociaal-economische 
invalshoek? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 

1 “Zesenveertig procent van de Nederlanders is te dik en hun aantal neemt 
snel toe.” (regels 5-6) 

2 “De campagne van maatschappelijke organisaties tegen overgewicht is niet 
afdoende gebleken om overgewicht aan te pakken,” (regels 7-8) 

3 “Het prijsverschil moet ervoor zorgen dat consumenten de gezondere 
producten uit het schap pakken.” (regels 11-12) 

4 “Mensen met overgewicht drukken zwaar op de zorgbegroting.” (regel 13) 
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tekst 31 
 
Marianne Thieme biedt Koningin Beatrix gebundelde brieven van 
dierenbeschermers aan 
 
Op 24 november 2008 heeft koningin Beatrix op Paleis Noordeinde de gekozen 
fractievoorzitters uitgenodigd. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zal 
Hare Majesteit de gebonden brieven, e-mails en faxen aanbieden die 
dierenbeschermers uit heel Nederland aan de koningin hebben gericht. 
Marianne Thieme heeft dat vanochtend bekend gemaakt in het 
televisieprogramma Goedemorgen Nederland.  
 
naar: www.partijvoordedieren.nl 
 
Lees tekst 31. 

1p 47 Kan de koningin in het openbaar haar mening geven over de informatie die ze 
van Marianne Thieme zal krijgen? 
A Ja, omdat zij een ceremoniële functie vervult. 
B Ja, omdat zij staatshoofd is. 
C Nee, omdat de minister-president verantwoordelijk is voor wat de koningin 

zegt. 
D Nee, omdat de Tweede Kamer verantwoordelijk is voor wat de koningin zegt. 
 
tekst 32 
 
Justitie vervolgt twee mannen die discriminerende teksten op de website 
Stormfront zouden hebben gezet. De verdachten (37 en 43 jaar) moeten zich op 
donderdag 17 september voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden. De 
verdachten zouden in 2006 en 2007 uitlatingen hebben gedaan die beledigend 
zijn voor joden en zwarten. Ook zou een van hen een joodse vrouw hebben 
bedreigd. 
 
Bijna vijf jaar geleden heeft CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël, het ministerie van Justitie verzocht om op te treden tegen Stormfront. 
CIDI stuurde op 17 november 2004 een ‘brandbrief’ aan de minister van Justitie 
over de activiteiten van Stormfront. In deze brief werd melding gemaakt van de 
vele discriminerende/antisemitische uitspraken en regelrechte bedreigingen met 
geweld (onder andere tegen CIDI) op het forum van de website. 
 
bron: weblog.tumba.nl van 8 september 2009 
 
Tûmba is een organisatie die wereldburgerschap en gelijke behandeling 
bevordert. Wezenlijk voor Tûmba is dat mensenrechten – hier en elders in de 
wereld – centraal staan. 
 

1p 48 Tot welke politieke stroming behoren de verdachten in tekst 32? 
 

einde  KB-0323-a-10-2-o* 


