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

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Roken in de horeca 
 
De Tweede Kamer is nog geen dag met vakantie, als CDA-minister Ab Klink van 
Volksgezondheid ongelijk krijgt. Het Gerechtshof in Leeuwarden stelt dat het 
rookverbod dat de minister precies een jaar geleden voor de horeca afkondigde, 
niet klopt. In kleine cafés zonder personeel mag weer worden gerookt. 
 
naar: de Volkskrant van 6 juli 2009 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Minister Klink is een groot voorstander van een geheel rookvrije horeca. 
Wat kan de minister doen om de horeca toch geheel rookvrij te krijgen? 
A De koningin vragen het oordeel van de rechter niet te hoeven volgen. 
B De Tweede Kamer vragen de rechter te ontslaan. 
C De wet op het rookverbod aanpassen en deze aanbieden in het parlement. 
D Zich niets aantrekken van de rechter en de horeca toch geheel rookvrij 

verklaren. 
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tekst 2 
 
Startschot 
 
Minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft het startschot gegeven voor de 
verbreding van de snelweg A4 tussen Burgerveen en Leiden. De A4 Burgerveen 
- Leiden is een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. 
 

 
 
Minister Eurlings aan het werk     
 
naar: www.rtl.nl van 23 september 2009 
 

1p 2 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een viertal fasen. 
Welke fase van het politieke besluitvormingsproces herken je in tekst 2? 
A fase 1: het uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 

problemen 
B fase 2: het vergelijken en afwegen van politieke problemen 
C fase 3: het beslissen over de problemen 
D fase 4: het uitvoeren van de besluiten 
 

1p 3 Nederland is lid van de Europese Unie. 
Welke van de volgende uitspraken is juist? 
A Bij een wet over hetzelfde onderwerp gaat de Nederlandse wet vóór de 

Europese wet. 
B Europese wetten gaan vóór Nederlandse wetten. 
C Nederlandse wetten gaan altijd vóór Europese wetten. 
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tabel 1 
 
Landelijke peiling politieke voorkeur (in zetels Tweede Kamer) 
 

partij zetels 2006 peiling 26/9/2009
CDA 41 28

PvdA 33 14
SP 25 15

VVD 22 17
PVV 9 27

GroenLinks 7 13
ChristenUnie 6 7

D66 3 24
SGP 2 2

PvdDieren 2 2
Trots op NL - 1

totaal 150 150
CDA+PvdA+ChristenUnie 80 49

 
bron: peil.nl van 27 september 2009 
 
Gebruik tabel 1. 

2p 4 De peiling is gehouden op 26 september 2009, een week na de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer. Ga uit van de zetelverdeling van 2006 in 
de Tweede Kamer. 

 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Omcirkel het goede antwoord. 

 
1 De sociaaldemocratische stroming kent winnaars en 

verliezers. 
juist / onjuist 

2 Alle christendemocratische partijen verliezen. juist / onjuist 
3 Er is één partij die achtmaal zo groot wordt. juist / onjuist 
4 De drie kleinste partijen blijven even groot. juist / onjuist 
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september 2015 
 
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo

36  1 2 3 4 5 6 
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30     

 
1p 5 Op welke datum wordt Prinsjesdag in 2015 gehouden? 

A op maandag 7 september 
B op dinsdag 8 september 
C op maandag 14 september 
D op dinsdag 15 september 
 
tekst 3       
 
VVD, PVV en SP zeggen vertrouwen in kabinet op 
 
DEN HAAG - De drie grootste oppositiepartijen 
in de Tweede Kamer, de SP, VVD en PVV, 
vinden dat het kabinet moet opstappen. Ze 
steunden in de nacht van donderdag op vrijdag 
een motie … van de VVD tegen de 
ministersploeg onder leiding van premier Jan 
Peter Balkenende. De drie oppositiepartijen 
hebben samen 55 van de 150 zetels in het 
parlement. 

 
 
Mark Rutte (VVD) 
 

 
naar: Algemeen Dagblad van 17 september 2009 
 
Lees tekst 3. 

1p 6 Drie partijen wilden dat het kabinet opstapte. Zij hadden geen vertrouwen meer 
in het beleid van de regering. 
Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 3? 
A van amendement 
B van initiatief 
C van petitie 
D van wantrouwen 
 

1p 7 Partijen worden ingedeeld in links, midden of rechts. 
In welke groep(en) vallen de drie partijen die in tekst 3 voor deze motie hebben 
gestemd? 
A Het zijn alleen linkse partijen. 
B Het zijn alleen rechtse partijen. 
C Het zijn zowel linkse als rechtse partijen. 
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tekst 4 
 
Kiezen 
 
Het is bekend gemaakt dat alleen kiezers in Almere en Den Haag  bij  
de … op de partij van Geert Wilders kunnen stemmen. 
 
naar: de Volkskrant van 17 augustus 2009 
 

1p 8 Welke verkiezing moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 4? 
A Europese Verkiezingen 
B gemeenteraadsverkiezingen 
C parlementsverkiezingen 
D verkiezingen voor de Provinciale Staten 
 
tekst 5 
 
Almere wordt groot, de problemen groeien mee 
 
… van Sociale Zaken wil niet klagen. De criminaliteitscijfers van Almere liggen 
nog ver onder die van de grote steden en mensen wonen er graag. Maar de snel 
groeiende stad met nu 187.000 inwoners krijgt te maken met de problemen van 
de grote stad. 
 
naar: de Volkskrant van 6 augustus 2009 
 

1p 9 Welke persoon moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 5? 
A De burgemeester 
B De commissaris van politie 
C De wethouder 
D Het raadslid 
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afbeelding 1    
 

 
 
Koningin Beatrix 
 

2p 10 Geef van elke uitspraak over de Nederlandse koningin (afbeelding 1) aan of 
deze juist of onjuist is. 
Omcirkel het goede antwoord. 
 
1 De koningin is lid van de regering. juist / onjuist 
2 De koningin benoemt formateurs van nieuwe kabinetten. juist / onjuist 
3 De koningin wordt gekozen door de burgers van 

Nederland. 
juist / onjuist 

4 De koningin is verantwoordelijk voor het gevoerde 
regeringsbeleid. 

juist / onjuist 

 
tekst 6        
 
Handtekeningenactie 
 
De politiek heeft verontrustende plannen voor de sector Sociale 
Werkvoorziening (SW) en ziet de werknemers in de SW niet als echte, 
volwaardige werknemers. De vakbond Abvakabo FNV vindt dat de werknemers 
in de SW beter verdienen. Daarom hebben wij een eisenpakket opgesteld voor 
de politiek, voor een betere toekomst van de SW. 
Vind jij ook dat je beter verdient, nu én in de toekomst? Geef dan je steun aan 
ons eisenpakket en teken de petitie ‘Ik verdien beter’. 
 
naar: www.abvakabofnv.nl van 25 augustus 2010 
 
Lees tekst 6. 

1p 11 Wat is het doel van de vakbond Abvakabo FNV met deze handtekeningenactie? 
De vakbond wil 
A druk uitoefenen op die personen die het besluit moeten nemen. 
B graag weten of er veel mensen het eens zijn met het eisenpakket. 
C met deze handtekeningen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. 
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tekst 7 
 
Tiel twijfelt over Van der Valks speelhal 
 
Tiel twijfelt nog over een nieuwe speelhal bij Van der Valk. De restaurant- en 
hotelketen wil zo’n ‘amusino’ en zet het in als een soort drukmiddel: geen 
‘amusino’ zou wel eens het afblazen van de nieuwe hoteltoren kunnen 
betekenen. 
Eigenlijk heeft Tiel als beleid dat er binnen de gemeentegrenzen slechts één 
speelhal/amusementscentrum mag zijn. En die is er al: de Big Apple. 
“Zo’n ondernemer wil graag altijd meer, daarover onderhandelen we nu”, licht 
burgemeester De Vreeze toe. Dus moet ook de politiek inschatten hoe hard Van 
der Valk het wil spelen. Iedereen wil eigenlijk dat de nieuwe bijna 60 meter hoge 
hoteltoren, een visitekaartje voor Tiel, er komt. 
 
naar: www.gelderlander.nl van 26 juni 2009 
 
Lees tekst 7. 

1p 12 Wie of wat moet nu het uiteindelijke besluit nemen? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de minister van Binnenlandse Zaken 
D het college van burgemeester en wethouders 
 
tekst 8 
 
De Canadese ex-politieman James Symington heeft vijf klonen1) van zijn 
speurhond Trakr in ontvangst mogen nemen. Het was de hoofdprijs van de 
‘Golden Clone Giveaway’-wedstrijd die vorig jaar door het Californische 
kloonbedrijf BioArts International werd uitgeschreven. Daarbij werd gezocht naar 
de meest kloonwaardige hond ter wereld. De Duitse herder Trakr werd 
wereldberoemd op 12 september 2001, toen hij de laatste overlevende onder de 
puinhopen van het World Trade Center wist op te sporen. 
 
naar: www.c2w.nl 
 

 
Lees tekst 8. 

1p 13 Welke politieke partij zal het klonen van dieren vanuit een religieus standpunt 
bekijken? 
A D66 
B de ChristenUnie 
C de VVD 
 

noot 1  kloon =  nagemaakte exemplaar 
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afbeelding 2     
 

 
 
Moammar Khaddaffi 
 

1p 14 Moammar Khaddaffi (afbeelding 2) heeft nu veertig jaar de leiding over Libië.  
Hij is kolonel en voert naar eigen zeggen de wensen van het Libische volk uit. 
Verder heeft bijna niemand iets te vertellen en kranten en tv geven de mening 
van de kolonel weer.  
Wat is kolonel Khaddaffi? 
A een democratische leider 
B een dictator 
C een minister-president 
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tabel 2 
 
Gemeenteraad Tubbergen (Overijssel) 2006-2010 
 
partij stemmen percentage zetels
CDA 6085 58,36% 12
Gemeentebelangen/VVD 2386 22,88% 4
PvdA 1956 18,76% 3

 
bron: www.tubbergen.nl 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 15 Gewoonlijk bestaat het college van burgemeester en wethouders uit meerdere 
partijen. 
Is dat in de gemeente Tubbergen ook noodzakelijk? 
A Ja, want Gemeentebelangen/VVD en de PvdA hebben meer dan een derde 

van het aantal zetels. 
B Ja, want twee partijen is het wettelijke minimum in een college van B&W. 
C Nee, want de grootste partij heeft verloren. 
D Nee, want één partij heeft de absolute meerderheid. 
 
 tekst 9 
 
Veel rekenwerk zware beroepen in AOW-plan 
 
Voor een AOW-akkoord tussen coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie 
wordt donderdag druk gerekend. Er wordt gekeken of mensen met zware 
beroepen en mensen die jong zijn begonnen met werken, kunnen worden 
ontlast. Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma hopen het 
snel eens te worden met de regeringspartijen, zodat de ministerraad vrijdag een 
besluit kan nemen over een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. 
 
naar: BN/De Stem van 15 oktober 2009 
 
Lees tekst 9. 

1p 16 Stel dat het voorstel naar de Tweede Kamer gaat, maar dat niet iedere partij het 
eens is met de opgestelde lijst van zware beroepen. 
Wat kan de Tweede Kamer dan doen? 
A Niets, ze mogen alleen maar vóór of tegen het wetsvoorstel stemmen. 
B Ze kunnen proberen de lijst met zware beroepen naar hun eigen wensen 

aan te passen. 
C Ze mogen het wetsvoorstel weigeren in behandeling te nemen. 
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tekst 10 
 
Weer zetel erbij 
 
D66 blijft het goed doen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij 
groeide deze week weer met een zetel en zag het totaal in de peiling daardoor 
op twintig komen. 
Dit is het hoogste aantal in meer dan twaalf jaar. D66 heeft nu drie zetels in de 
Tweede Kamer. 
 
naar: www.parool.nl van 12 juli 2009 
 
tekst 11 
 
D66 zoekt naar talent 
 
Succesvolle partij gaat nieuwe politici trainen. 
“Het wordt nog een hele kluif.” 
 
naar: de Volkskrant van 6 januari 2009 
 
Lees tekst 10 en 11. 

1p 17 Politieke partijen hebben verschillende taken. 
Welke taak van politieke partijen is D66 aan het voorbereiden? 
A een verkiezingsprogramma in elkaar zetten 
B ervoor zorgen dat iedereen in Nederland te eten heeft 
C mensen leveren voor politieke functies 
D nadenken over hoe het verder moet met Nederland 
 

1p 18 Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
Een inwoonster van Haarlem is het op een groot aantal punten niet eens met het 
gevoerde beleid. Zij vindt dat er veel veranderd moet worden in haar gemeente. 
Wat kan deze inwoonster het beste doen om een zo groot mogelijke invloed te 
hebben in de gemeente waarin zij woont? 
Zij kan het beste 
A een actiegroep oprichten. 
B ingezonden brieven sturen naar de plaatselijke krant. 
C proberen gemeenteraadslid te worden. 
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Het klimaat
verandert. 

Nu nog 
het beleid. 

Het klimaat
verandert.

Nu nog 
het beleid.

afbeelding 3       
 

 
 
bron: www.stichtingmilieunet.nl 
 
Bekijk afbeelding 3. 

1p 19 Beleid aanpassen om het klimaat te veranderen doe je als land niet alleen. 
In Europees verband is het effect groter. 
Welke Europese instantie doet voorstellen tegen de opwarming van de aarde?  
A de Europese Commissie 
B het Europees Hof in Straatsburg 
C het Europees Parlement 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 12 
 
Meisje geeft trap met naaldhak 
 
NAALDWIJK - Doordat ze mobiel bellend zonder helm op een bromscooter door 
Naaldwijk reed, trok een 18-jarig meisje de aandacht van surveillerende 
agenten. 
De agenten zagen haar rijden en besloten tot een controle.  
Toen de agenten het meisje om een identiteitsbewijs vroegen, bleek ze dit niet 
bij zich te hebben. Hierop werd ze aangehouden. Tijdens het overbrengen naar 
het politiebureau ging de mobiele telefoon van de verdachte. Ze begon een 
gesprek en toen de agenten haar vroegen het gesprek te beëindigen, begon de 
verdachte hen te beledigen. Ook trapte ze een van de agenten met haar 
naaldhakken. 
De officier van justitie besloot haar vast te houden en voor te leiden. 
 
naar: www.ad.nl van 6 juli 2009 
 

1p 20 Waar heeft de verdachte uit tekst 12 geen recht op? 
A een advocaat 
B inzage in het proces-verbaal 
C slachtofferhulp 
 
tabel 3 
 
Geregistreerde criminaliteit 
 

  2005 2006 2007 
totaal 
geregistreerd totaal soort misdrijf 1 255 079 1 218 447 1 214 503
 geweldsmisdrijven 110 509 109 154 111 888
 vermogensmisdrijven 743 598 703 280 684 241
 vernieling en openbare orde 211 414 215 225 223 430
totaal 
opgelost totaal soort misdrijf 278 611 278 566 275 880
 geweldsmisdrijven 65 072 65 231 66 323
 vermogensmisdrijven 74 463 71 271 67 740
 vernieling en openbare orde 33 665 34 454 33 923
 
naar: www.cbs.nl 
 

1p 21 Welke conclusie is juist naar aanleiding van tabel 3? 
A Het aantal geregistreerde misdrijven neemt door de jaren heen toe. 
B Meer dan de helft van de geweldsmisdrijven wordt opgelost. 
C Gemiddeld 20% van de vermogensmisdrijven wordt opgelost. 
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1p 22 Welke uitspraak over de Nederlandse rechtsstaat is juist? 
A De wetten die door de gemeenteraad zijn aangenomen, mogen niet in strijd 

zijn met landelijk geldende wetten. 
B De wetten die door het parlement zijn aangenomen, moeten per provincie 

worden goedgekeurd. 
C Rechters mogen nieuwe wetten invoeren, als ze dat nodig vinden. 
 
tekst 13 
 
Aboutaleb: Ik ben razend 
 
De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil twee- tot driehonderd 
vandalen laten arresteren die verantwoordelijk waren voor de rellen op het 
strand van Hoek van Holland. 
Hij richtte zich gisteravond in de gemeenteraad tot de relschoppers met de 
woorden: “U bent gewaarschuwd! Ik rust niet voordat iedereen is opgepakt.” 
 

 
 
Ahmed Aboutaleb     
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 4 september 2009 
 

1p 23 In tekst 13 lijkt het alsof een burgemeester de bevoegdheid heeft mensen te 
laten arresteren. 
Wie of wat neemt uiteindelijk het besluit of iemand gearresteerd mag worden? 
A de gemeenteraad 
B de minister van justitie 
C een officier van justitie 
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tekst 14 
 
Bejaarde man verwondt drie agenten 
 
BREUKELEN - Een 81-jarige man uit Breukelen heeft drie agenten verwond. 
Agenten probeerden de bejaarde aan te houden tijdens een verkeerscontrole in 
zijn woonplaats, omdat zijn bijrijder geen gordel droeg. De 81-jarige man stopte 
niet en reed door. De auto werd even later aangehouden. De bijrijder, de 42-
jarige zoon van de automobilist, werd aangesproken voor het niet dragen van de 
autogordel. 
Terwijl de agenten bij de auto stonden reed de bestuurder door en reed hierbij 
bijna een agent aan. Een agente wilde de sleutels uit het contact pakken. 
Daarop sloeg de bestuurder haar. Hij werd aangehouden, maar verzette zich 
heftig. Hij schopte en beet hierbij de twee andere agenten. 
 
naar: de Telegraaf van 27 september 2009 
 
Lees tekst 14. 

2p 24 Geef van elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
Omcirkel het goede antwoord. 
 
1 Er is een delict gepleegd volgens de Wegenverkeerswet. juist / onjuist 
2 Er is een delict gepleegd volgens het Wetboek van 

Strafrecht. 
juist / onjuist 

3 De bejaarde kan vanwege zijn leeftijd niet vervolgd worden. juist / onjuist 
4 De politie heeft een delict gepleegd wegens het afpakken 

van de autosleutels. 
juist / onjuist 
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tekst 15 
 
Spijbelaar vaak uit eenoudergezin 
 
Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de scholieren die al op jonge 
leeftijd spijbelen, gescheiden ouders heeft. 
Oorzaken zijn waarschijnlijk dat er maar één ouder is die het spijbelen kan 
opmerken en dat kinderen van gescheiden ouders al op jonge leeftijd allerlei 
beslissingen zelf mogen nemen. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid 
in brengen. 
 
naar: de Volkskrant van 20 augustus 2009 
 
Lees tekst 15. 

1p 25 Uit verschillende andere onderzoeken blijkt ook dat spijbelen vaak aan het begin 
staat van crimineel gedrag. 
Wat blijkt uit deze onderzoeken over de oorzaak van criminaliteit? 
A Criminaliteit is een ziekte. 
B Criminaliteit kan komen door de thuissituatie. 
C Criminaliteit wordt te laag bestraft. 
 
tekst 16 
 
Politie, belastingdienst en gemeente houden massale controle op camping 
 
Tweehonderd agenten, belastinginspecteurs en gemeenteambtenaren 
doorzochten camping Fort Oranje in Rijsbergen.  
Al na enkele uren, als pas een vijfde van de camping is doorzocht, heeft het 
team 145 illegale bouwwerken, een hennepdrogerij en tien ongeregistreerde 
auto’s te pakken. Tien Oost-Europeanen zijn dan al aangehouden, omdat er 
vragen zijn over hun identiteit. 
 
naar: de Volkskrant van 15 juli 2009 
 

1p 26 De politie moet een aantal taken uitvoeren. 
Welke taak van de politie herken je in tekst 16? 
A het geven van service en advies 
B het handhaven van de openbare orde 
C het opsporen van strafbare feiten 
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grafiek 1        
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bron: NRC Handelsblad van 17 februari 2009 
 

1p 27 Welke conclusie naar aanleiding van grafiek 1 is juist? 
Ga uit van het jaar 2005. 
A De rechters geven steeds minder taakstraffen. 
B De uitgesproken straffen worden steeds zwaarder. 
C Er worden steeds minder mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf. 
 
tekst 17 
 
Ermelo voert vloekverbod opnieuw in           
 
De gemeente Ermelo voert het vloekverbod opnieuw in. 
Burgemeester en wethouders van de Veluwse gemeente 
schrapten het vloekverbod nog niet zo lang geleden uit de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als overbodig 
artikel. Volgens het college was een dergelijk verbod 
simpelweg niet te handhaven. Raadsleden verzochten echter 
het verbod opnieuw in de APV op te nemen vanwege het 
symbolische karakter. 

 

 
naar: www.nu.nl van 16 januari 2009 
 

1p 28 Criminaliteit is een plaatsgebonden begrip. 
 Leg naar aanleiding van tekst 17 uit wat er met plaatsgebonden criminaliteit 

bedoeld wordt. 
 
Met plaatsgebonden criminaliteit wordt bedoeld dat ........................ ……………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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diagram 1       
 

Hennepkweek
    24%
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41%  

  Handel in harddrugs
14%

Diefstal
8%

ANONIEME TIPS
Verdeling van de meldingen in 2008 in procenten

 
 
naar: de Volkskrant van 14 juli 2009 
 
Bekijk diagram 1. 

1p 29 Sinds enige jaren kun je misdaden anoniem via de telefoon of via het internet 
melden bij de politie. Je kunt de meldingen indelen in zes soorten. 
Welke van de onderstaande delicten behoort tot het grootste deel van de 
meldingen? 
A Je geeft door dat je iemand op straat een man in elkaar ziet slaan. 
B Je herkent een ontsnapte gevangene van de tv. 
C Je meldt dat de buurman een wietplantage op zijn zolder heeft. 
D Je ziet hoe iemand de inhoud van grote vaten in de rivier gooit. 
 
Zie diagram 1. 

1p 30 In welke groepen kun je de meldingen van veelvoorkomende criminaliteit 
vinden? 
A diefstal en overige delicten 
B handel in harddrugs en geweld 
C opsporing personen en hennepkweek 
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P O L I T I E

tekst 18 
 
Vakantiehuisje blijkt niet te bestaan 
 
Tientallen Nederlandse vakantiegangers hebben via een Groningse website een 
vakantiehuisje of een appartement in Spanje gehuurd dat bij aankomst niet 
bleek te bestaan, of al verhuurd was. Het al betaalde geld was men kwijt. 
De politie heeft de zaak in onderzoek. 
 
naar: de Volkskrant van 6 juli 2009 
 

1p 31 Wat voor soort delict herken je in tekst 18? 
A diefstal 
B een geweldsdelict 
C fraude 
D heling 
 
afbeelding 4     
 

 
 

1p 32 Als iemand verdacht wordt van het plegen van een delict, kan er een arrestatie 
plaatsvinden. 
Er zijn twee soorten delicten: misdrijven en overtredingen. 
Kun je naar aanleiding van afbeelding 4 zeggen of iemand gearresteerd wordt 
voor een overtreding of voor een misdrijf? 
A Ja, dit moet een misdrijf zijn, want voor een overtreding word je niet 

gearresteerd. 
B Ja, dit moet een overtreding zijn, want voor een misdrijf word je niet 

gearresteerd. 
C Nee, want je kunt zowel voor een overtreding als voor een misdrijf 

gearresteerd worden. 
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tekst 19 
 
14 Jaar cel voor moord op studente 
 
De 20-jarige D.Z. uit Zevenhuizen moet 14 jaar de cel in voor de moord op een 
studente uit Groningen. 
… (1) … had twee weken geleden 20 jaar geëist. 
De 25-jarige studente, de buurvrouw van D.Z., werd op 2 november 2008 met 
messteken om het leven gebracht. Het motief voor de moord was vermoedelijk 
geld. 
D.Z. zelf zei tegen … (2) … dat hij het wel gedaan zou kunnen hebben, maar dat 
hij het zich niet meer kon herinneren. Volgens … (3) … was er geen sprake van 
moord. 
 
naar: de Volkskrant van 19 juni 2009 
 

1p 33 Er zijn in tekst 19 drie woorden weggelaten en genummerd. 
Welk nummer hoort bij welk woord? 
A 1 = de advocaat, 2 = de familie, 3 = de rechter 
B 1 = de familie,  2 = de advocaat, 3 = de rechter 
C 1 = de rechter, 2 = de advocaat, 3 = de officier van justitie 
D 1 = het openbaar ministerie, 2 = de rechter, 3 = de advocaat 
 
tekst 20 
 
Voortaan hogere eisen bij agressie in het verkeer 
OM verzwaart strafeisen 
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2009 
 

1p 34 Welke van de onderstaande beweringen naar aanleiding van tekst 20 is juist? 
A De rechter moet rekening houden met de mening van de bevolking en dus 

zwaarder straffen. 
B De rechter moet zich houden aan de hogere eisen van het OM. 
C Het OM mag geen hogere straf eisen dan de maximumstraffen zoals die in 

de wet staan. 
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grafiek 2       
 

BEKEURD WEGENS ID-PLICHT
Bekeuringen in aantallen
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naar: de Volkskrant van 11 juni 2009 
 

1p 35 In 2005 werd de Wet op de Identificatieplicht ingevoerd. 
Tara en Jasper bekijken grafiek 2. 
Tara zegt : Er is een daling van bekeuringen opgetreden, omdat meer personen 
hun ID bij zich hebben. 
Jasper zegt: Er is een daling van criminaliteit opgetreden, omdat meer personen 
hun ID bij zich hebben. 

 Wie geeft de meest logische uitleg bij de grafiek, Tara of Jasper? 
Verklaar je antwoord 

 
Tara, want ........................................................................................................... 
 
of 
 
Jasper, want ........................................................................................................ 
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AANTAL  OVERVALLEN  NEEMT  TOE 

KUNNEN WE BIJ 
U OOK WAT EXTRA 

GELD PINNEN? 

AANTAL OVERVALLEN NEEMT TOE

KUNNEN WE B IJ  
U  OOK WAT EXTRA 

GELD P INNEN? 

afbeelding 5     
 

 
 
bron: Paul Kusters in het AD van 10 oktober 2009 
 

2p 36 Er zijn verschillende gevolgen van criminaliteit: materiële en immateriële 
gevolgen. 

 Welke gevolgen herken je in afbeelding 5? 
Verklaar je antwoord. 

 
In de afbeelding herken ik .....................................................................gevolgen 
 
van criminaliteit, want .......................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 21 
 
Rijden onder invloed van drugs 
 
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het rijbewijs ingevorderd 
van een 21-jarige beginnend bestuurder uit Joure. Surveillerende agenten zagen 
de automobilist rijden. Hij viel op door zijn slingerend rijgedrag. Zij stelden een 
onderzoek in. De man was onvast ter been en verklaarde onder invloed van 
softdrugs te zijn. Hierop werd hij overgebracht naar het politiebureau waar een 
bloedproef werd afgenomen. Naast de invordering van het rijbewijs kreeg hij een 
rijverbod van 18 uur en werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. 
 
naar: www.heerenveensecourant.nl van 13 oktober 2009 
 
Lees tekst 21. 

1p 37 De politie nam het rijbewijs van de verdachte in. Ook kreeg de verdachte een 
rijverbod van 18 uur. 
Waar zijn deze twee maatregelen van de politie mee te vergelijken? 
A met bijkomende straffen 
B met hoofdstraffen 
C met voorwaardelijke straffen 
 
tekst 22 
 
Jongetje (8) op rooftocht in Ede 
 
Een 8-jarig jongetje is in zijn woonplaats Ede op heterdaad betrapt tijdens het 
stelen van bier en snoep in een supermarkt. Hij had bovendien een tas vol 
gestolen speelgoed uit twee andere winkels. 
Het jongetje nam onder andere autootjes, doosjes Lego en Suske en Wiske-
stripboeken mee uit de speelgoedwinkels. Waarom hij ook bier stal is 
onduidelijk, aldus een woordvoerder van de politie. 
 
naar: Spits van 22 januari 2009 
 

1p 38 Welke van de onderstaande beweringen naar aanleiding van tekst 22 is juist? 
A De kinderrechter zal bepalen wat voor straf het jongetje krijgt. 
B De ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun zoontje. 
C Jongetjes van acht jaar mogen bier kopen, niet stelen. 
 



 BB-0323-a-11-1-o 24 lees verder ►►►

tekst 23 
 
Arrestaties nieuwjaarsgeweld Veen 
 
De politie heeft zondag twee mannen, een 25-jarige uit Veen en een 33-jarige uit 
Wijk en Aalburg aangehouden in verband met problemen tijdens Oud en Nieuw 
in het Brabantse dorp Veen. De twee werden aangehouden wegens relletjes die 
ontstonden toen een groep jongeren auto’s in brand probeerde te steken. De 
twee worden morgen voorgeleid. 
 
naar: de Volkskrant van 5 januari 2009 
 
Lees tekst 23. 

1p 39 Welk overheidsbeleid is speciaal bedacht om dit soort nieuwjaarsrellen te 
bestrijden? 
A gevangenisbeleid 
B Halt-afdoening 
C snelrecht 
 
tekst 24 
 
Pinpassen van ouderen gestolen 
 
Oudere bewoners van Beverwijk en Heemskerk zijn het slachtoffer geworden 
van diefstal van de pinpas. De politie heeft daarvoor vijf verdachten 
aangehouden. Het gaat om vijf personen van 16, 17, 21, 26 en 30 jaar oud. Het 
vijftal keek tijdens het pinnen in winkels de pincode af. Eenmaal buiten de winkel 
werden de slachtoffers bestolen van hun pinpas. 
 
naar: www.noordhollandsdagblad.nl van 18 augustus 2009 
 

1p 40 Stel dat de vijf personen uit de tekst moeten voorkomen. 
Hoeveel verdachten moeten dan voor de kinderrechter verschijnen? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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tekst 25 
 
Veroordeling wegens mensensmokkel en illegale tewerkstelling Chinezen 
 
De rechtbank heeft vier verdachten veroordeeld vanwege het illegaal laten 
werken, huisvesten en uitbuiten van Chinese werknemers in nagelstudio’s en 
massagesalons. 
De drie hoofdverdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 
maanden waarvan 9 voorwaardelijk. Een vierde verdachte werd 90 uur 
dienstverlening opgelegd waarvan 30 uur voorwaardelijk. 
 
naar: Nieuwsbericht SIOD van 24 juni 2009 
 

1p 41 Wat voor soort straffen en/of maatregelen heeft de rechter in tekst 25 opgelegd? 
A alleen hoofdstraffen 
B alleen maatregelen 
C hoofdstraffen en een bijkomende straf 
D maatregelen en een bijkomende straf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  BB-0323-a-11-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 


