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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Oppositie in Kamer wil ontslag ‘blunderende rechters’ 
 
De oppositiepartijen SP, PVV en Trots op Nederland eisen dat rechters die 
grove fouten maken sneller ontslag krijgen. Zij zeiden dat, nadat het gerechtshof 
in Arnhem de gewelddadige vrouwenhandelaar Saban B. een week verlof gaf en 
deze vervolgens vluchtte. B. kreeg verlof om zijn pasgeboren kind te bezoeken, 
maar keerde niet terug. 
 “We moeten voorkomen dat blunderende rechters blijven zitten. Als je niet 
functioneert, dan vlieg je eruit”, zei Tweede Kamerlid Verdonk woensdag in een 
debat met minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA). 
De regeringspartijen CDA en PvdA wezen erop dat rechters al ontslagen kunnen 
worden, maar dat het parlement zich niet moet bemoeien met besluiten van 
individuele rechters. Volgens de partijen moet het aan de onafhankelijke 
rechtspraak zelf worden overgelaten of een rechter wel of niet kan aanblijven. 
 
naar: www.elsevier.nl van 23 september 2009  
 
Lees tekst 1.  

1p 1 Waarom zijn het CDA en de PvdA het volgens de tekst oneens met de SP, PVV 
en Trots op Nederland? 
A Er bestaat in Nederland een scheiding tussen de staatsmachten. 
B Rechters zijn ook mensen en maken daarom wel eens fouten. 
C Regeringspartijen zijn het nooit eens met oppositiepartijen. 
 
tekst 2 
 
‘Politie richt zich te veel op minderheden’ 
 
De Nederlandse politie en opsporingsdiensten kijken bij de bestrijding van 
criminaliteit te veel naar etnische en religieuze stereotypen. Dat gebeurt vooral 
bij beslissingen over wie moet worden aangehouden of gefouilleerd, aldus het 
Open Society Justice Initiative, een internationale mensenrechtenorganisatie. 
Het waarschuwingssysteem dat mogelijke terroristen moet identificeren, is ook 
te veel gericht op ‘een brede groep moslims die zich keurig aan de wet houdt’.  
 
naar: Trouw van 27 mei 2009 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Welke term past het beste bij de kritiek van het Open Society Justice Initiative 

op de Nederlandse politie en opsporingsdiensten? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C lik-op-stukbeleid 
 
tekst 3 
 
Criminaliteit en banken 
 
Het is al eeuwenlang een gegeven: daar waar zich geld bevindt, liggen 
criminelen op de loer. Menige bank werd in het verleden dan ook overvallen. 
Maar de beveiliging werd opgevoerd en de Nederlandse banken werden 
onneembare vestingen. De crimineel ging zich richten op de klant van de bank. 
Overschrijvingskaarten werden met lijmstokjes uit de brievenbus gehengeld. Na 
het aanpassen van bedrag en rekeningnummer stroomde het geld bij de dieven 
binnen. Brievenbussen met zwanenhalzen verschenen. Weer was het de 
crimineel moeilijker gemaakt. 
“En toen kwam het elektronisch betalingsverkeer op gang”, zei Gijs Boudewijn, 
hoofd betalingsverkeer en criminaliteitsbeheersing bij de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB). “Nu hebben we te maken met skimming. 
Criminelen kopiëren en misbruiken de gegevens van betaalpassen om geld op 
te nemen uit de geldautomaten.” 
 
naar: Secondant van oktober 2009 
 

2p 3 Criminaliteit heeft materiële en immateriële gevolgen.  
Materiële gevolgen van criminaliteit voor banken zijn bijvoorbeeld dat er bij 
inbraak of een overval geld gestolen wordt, of dat er zaken kapot gaan die 
gerepareerd moeten worden. 

 Noem een ander materieel gevolg van criminaliteit voor banken dat in 
tekst 3 naar voren komt. 

 Waarom is dat een materieel gevolg? 
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tekst 4 
 
Criminaliteit daalt verder  
 
Ook in 2008 is de criminaliteit in zijn geheel gedaald. Er is sprake van een 
afname van het aantal autokraken, gewelddelicten en woninginbraken. Hier 
tegenover staat een toename van (brom)fietsdiefstallen en gevallen van 
zakkenrollen. De dalende criminaliteit heeft niet geleid tot een vermindering van 
de onveiligheidsgevoelens van de Utrechters. Die zijn in 2008 juist iets 
toegenomen.  
 
naar: www.utrecht.nl van 16 september 2009 
 

1p 4 In tekst 4 staat dat de dalende criminaliteit niet tot een vermindering van de 
onveiligheidsgevoelens van de Utrechters heeft geleid. 

 Leg uit hoe de massamedia hier een rol in kunnen hebben gespeeld. 
 
tabel 1 
 
Verkeersovertredingen regio Haaglanden 
 
jaar  snelheid  parkeren/

stilstaan  
roodlicht overig  totaal  

1995 67.076 70.083 59.906 34.232 231.297 
1996 260.330 174.910 132.877 109.827 677.944 
1997 135.473 72.128 52.345 48.341 308.287 
1998 145.352 71.956 49.376 55.130 321.814 
1999 154.101 75.483 60.756 42.381 332.721 
2000 133.301 71.020 40.625 40.314 285.260 
2001 245.511 73.212 43.286 43.204 405.213 
2002 268.519 80.396 42.447 48.678 440.040 
2003 379.676 90.521 48.865 66.472 585.534 
2004 506.132 91.030 47.512 111.872 756.546 
2005 380.203 83.597 39.790 126.858 630.448 
2006 420.274 60.944 30.016 110.956 622.190 
2007 347.482 59.101 28.640 113.057 548.280 
2008 275.786 44.564 23.123 90.999 434.472 
totaal 3.719.216 1.118.945 699.564 1.042.321 6.580.046 

 
bron: www.politie.nl 
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1p 5 Welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van de gegevens uit tabel 1? 
A Het aantal mensen dat gepakt is voor het rijden door rood licht, is sinds 

2003 gedaald. 
B Het aantal mensen dat zich aan de verkeersregels houdt, is sinds 2003 

gedaald. 
C In 2008 reden er 50% minder mensen door rood licht dan in 2006. 
 

1p 6 De gegevens uit tabel 1 zijn onder andere bekend doordat de politie één van 
haar taken heeft uitgevoerd. 
Om welke taak van de politie gaat het hier? 
A het geven van advies 
B het handhaven van de openbare orde 
C het nemen van preventieve maatregelen 
D het opsporen van strafbare feiten 
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tabel 2     
 
Crimineel gedrag onder jongeren: 
percentage dat zegt een bepaalde wetsovertreding te hebben begaan in het 
voorgaande schooljaar.  
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Legenda:      
1 slaan zonder verwonding
2 winkeldiefstal onder 5 euro
3 graffiti
4 gestolen dingen kopen
5 vernieling
6 iemand verwonden 

  7 diefstal fiets
  8 winkeldiefstal meer dan 5 euro
  9 overige diefstal
10 iemand beroofd
11 inbraak
12 diefstal auto 

%

 
 
bron: www.kennislink.nl van 18 mei 2007 
 

1p 7 Tabel 2 is gemaakt op basis van een onderzoek onder 1500 leerlingen van 
verschillende vmbo-scholen in Zuid-Holland. 
Naar aanleiding van tabel 2 volgen drie uitspraken: 
1 Fietsendiefstallen worden meer door de meisjes dan door de jongens 

gepleegd. 
2 Lichamelijk geweld wordt vaker door de jongens gebruikt. 
3 Minder dan 15% van de jongens houdt zich bezig met heling. 

 Schrijf op welke uitspraak juist is of onjuist. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uitspraak 1 is … 
Uitspraak 2 is … 
Uitspraak 3 is … 
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tekst 5 
 
Nijmegen verbiedt festival CityDance 
 
NIJMEGEN - Het gratis dancefeest CityDance dat komende zaterdag op de 
Goffertweide zou worden gehouden is van de baan. 
… van de gemeente Nijmegen heeft uit vrees voor verstoring van de openbare 
orde geweigerd de vergunning voor het dancefeest te verstrekken.  
 
naar: De Gelderlander van 22 september 2009 
 

1p 8 Wie of wat moet er worden ingevuld op de puntjes in tekst 5? 
A De burgemeester 
B De gemeenteraad 
C De officier van justitie 
D De politie  
 
tekst 6 
 
Antilliaanse crimineel gaat langer door  
 
Marokkaanse criminelen pieken op lagere leeftijd dan gemiddeld, Antilliaanse 
criminelen juist op hogere leeftijd.  
Antilliaanse criminelen blijven tot op hogere leeftijd dan gemiddeld doorgaan 
met misdadig gedrag, zo blijkt uit de cijfers. Roel Jennissen, onderzoeker bij het 
ministerie van Justitie, zoekt de verklaring onder andere in de Antilliaanse 
‘cultuur’ waarin het vaker voorkomt dat alleenstaande moeders de kinderen van 
meerdere vaders opvoeden. Antilliaanse mannen missen daardoor de invloed 
van een eigen gezin. Voor een huisvader met kinderen is een gevangenisstraf 
afschrikwekkender dan voor een alleenstaande, zo is de theorie. Veranderen 
van die cultuur is niet mogelijk, denkt Jennissen. Het is daarom beter om oudere 
Antilliaanse mannen te helpen aan andere contacten, bijvoorbeeld door een 
baan. 
 
naar: www.binnenlandsbestuur.nl van 28 december 2009 
 

1p 9 Er zijn verschillende algemene maatschappelijke verklaringen voor crimineel 
gedrag.  
Welke maatschappelijke verklaring voor crimineel gedrag past het beste bij de 
verklaring die in tekst 6 gegeven wordt voor het langer dan gemiddeld doorgaan 
met criminaliteit door Antilliaanse mannen? 
A Als mensen eenmaal het etiket ‘crimineel’ hebben, gaan ze zich hiernaar 

gedragen. 
B De samenleving wordt steeds anoniemer. 
C Door slechte levensomstandigheden gaan mensen zich sneller crimineel 

gedragen. 
D Gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel gedrag.
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tekst 7 
 
Celstraffen voor straatroof in Bilthoven 
 
De rechtbank in Utrecht heeft twee 23-jarige mannen uit Baarn veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De 
rechtbank achtte het tweetal schuldig aan het plegen van een straatroof in 
Bilthoven in mei dit jaar. 
Het tweetal beroofde een man die zij vanaf een pinautomaat gevolgd waren. Zij 
maakten hierbij 3950 euro buit. Eén van de twee heeft het slachtoffer tijdens de 
beroving geslagen. 
 
naar: rechtennieuws.nl van 29 september 2009 
 
Lees tekst 7. 

1p 10 De twee veroordeelde mannen moeten in ieder geval een gevangenisstraf 
uitzitten van: 
A 4 maanden 
B 8 maanden 
C 12 maanden 
D 16 maanden 
 
tekst 8 
 

REQUISITOIR 
 
In de strafzaak tegen: 
Verdachte A. van V. 
Geboortedatum 20 februari 1970 
Parketnummer 06/580197/08 
 
Mr. J.M. Fröberg 
… (1) … 
 
naar: de website van een instantie van 20 april 2010 
 

1p 11 Tekst 8 is het voorblad van een requisitoir. 
Welke functie moet er op de puntjes bij (1) worden ingevuld? 
A Advocaat 
B Officier van Justitie 
C Rechter 
D Reclasseringsambtenaar 
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1p 12 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. 
Welk van de onderstaande voorbeelden is een voorbeeld van criminaliteit als 
plaatsgebonden begrip? 
A In grote steden vindt meer criminaliteit plaats dan in dorpen. 
B In Nederland worden jaarlijks meer fietsen gestolen dan in Noorwegen. 
C In veel landen is abortus verboden, in Nederland niet. 
D Vroeger was prostitutie in Nederland verboden, nu niet meer. 
 
tekst 9 
 
Uitspraak in zaken overtredingen Culemborg  
 
ARNHEM - … heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaken van vijf personen die 
verdacht werden van overtredingen in de wijk Terweijde in Culemborg in januari 
2010. Op dat moment was in deze wijk een noodverordening van kracht. 
Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot een geldboete van € 200 voor het 
overtreden van de noodverordening, omdat hij niet direct wegging toen de politie 
hem daartoe een aanwijzing gaf en omdat hij zijn identiteitsbewijs niet 
overhandigde.  
Een 23-jarige man is veroordeeld tot een geldboete van € 150,- voor het in strijd 
met de noodverordening in de auto bij zich hebben van een schroevendraaier, 
stanleymessen en een wandelstok. Verdachte is vrijgesproken van het bij zich 
hebben van een honkbalknuppel. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 14 april 2010 
 

1p 13 Welke rechterlijke instantie of rechter moet op de puntjes in tekst 9 worden 
ingevuld? 
A Het gerechtshof 
B De Hoge Raad 
C De kantonrechter 
D De kinderrechter 
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tekst 10 
 
Supersnelrecht 
 
Supersnelrecht betekent dat verdachten binnen de termijn van de 
inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht. De zaken die 
behandeld worden op een supersnelrecht zijn openlijk geweld, vernielingen, 
brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie. Maar als 
zich andere feiten voordoen, kunnen deze ook op de supersnelrechtzitting 
worden gezet.  
Met de toepassing van het lik-op-stukbeleid wil het OM het signaal afgeven dat 
gewelddadig gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft. 
 
naar: www.om.nl van 9 februari 2010 
 
Lees tekst 10. 

2p 14 In het overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit kunnen verschillende 
soorten beleid worden onderscheiden. 

 Onder welke soorten beleid kan de toepassing van het supersnelrecht door 
het OM in tekst 10 geplaatst worden? 
Kies drie nummers uit onderstaand rijtje. 

1 gevangenisbeleid 
2 opsporingsbeleid 
3 preventief beleid 
4 repressief beleid 
5 vervolgingsbeleid 
 

2p 15 In de wet zijn de rechten die verdachten hebben vastgelegd. 
 Noem twee rechten die een verdachte in Nederland heeft. 

 
tekst 11 
 
Witteboordencriminaliteit 
 
Boeiend, dat stuk op de voorpagina waarin een voormalig fraude-officier 
erkende dat tot halverwege de jaren negentig plegers van witteboorden-
criminaliteit (bijna) nooit hard werden aangepakt. Mooi citaat van deze voormalig 
fraude-officier: “Het was bijna onmogelijk om ons soort mensen achter de tralies 
te krijgen.”  
 
naar: een ingezonden brief in Noordhollands Dagblad van 6 april 2009 
 

1p 16 In tekst 11 wordt gesproken van ‘ons soort mensen’. 
Welke groep mensen wordt hier bedoeld? 
A allochtone Nederlanders 
B mensen met een lage maatschappelijke positie. 
C personen uit de middenmilieus en hogere milieus 
D rechters en advocaten 
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tekst 12 
 
Vrouw rijdt rond op gestolen fiets 
 
ALMELO - Een 50-jarige vrouw uit Almelo is maandag aangehouden, omdat zij 
in het bezit was van een gestolen fiets. Omstreeks 18.30 uur zag een 16-jarige 
jongen uit Almelo een onbekende vrouw rijden op zijn vorige week gestolen 
fiets. De jongen had de diefstal gemeld bij de politie.  
De vrouw parkeerde de fiets en ging een woning binnen. Hierop werd de politie 
ingeschakeld. De vrouw werd aangehouden door de politie. De 16-jarige heeft 
zijn fiets inmiddels weer teruggekregen. 
 
naar: TC Tubantia van 9 februari 2010 
 

1p 17 In tekst 12 lees je dat de verdachte een 50-jarige vrouw was. Criminaliteit wordt 
niet door alle groepen in de samenleving evenveel gepleegd. Een 50-jarige 
vrouw als verdachte komt bijvoorbeeld niet heel vaak voor. 
Welke kenmerken van de verdachte zou je hebben verwacht als je uitgaat van 
de groepen in de samenleving waaronder criminaliteit het meeste voorkomt? 
A behorend tot de hogere sociale klasse en tussen de 20 en 40 jaar 
B behorend tot de lagere sociale klasse en tussen de 38 en 55 jaar 
C mannelijk en tussen de 16 en 23 jaar 
D mannelijk en tussen de 23 en 38 jaar 
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tekst 13 
 
Geen dubbele straf voor geweld tegen politie 
 
AMSTERDAM - Een Amsterdamse fietsenmaker heeft beledigende uitspraken 
gedaan tegen twee agenten die hem in oktober 2007 wilden aanhouden. Hij zou 
hen hebben gestompt en een kopstoot hebben gegeven. In februari dit jaar 
probeerde hij opnieuw een agent een kopstoot te geven. Dat was toen hij werd 
aangehouden voor het molesteren van een ontevreden klant.  
De officier van justitie eist een dubbele straf tegen de fietsenmaker, omdat hij 
zich ook tegen agenten heeft gekeerd. Ze eist een taakstraf van 80 uur. De 
fietsenmaker ontkent. Zijn advocaat zegt dat hij geen bedreigingen tegen de 
agenten heeft geuit. 
De politierechter vindt een dubbele straf niet gepast. “Omgaan met soms 
angstaanjagend gedrag hoort bij de functie van politieagent.” Ze noemt het 
bedreigen van politieagenten wel ernstig, omdat het hun gezag aantast. De 
fietsenmaker krijgt een taakstraf van zestig uur. Ook moet hij nog duizend euro 
boete betalen voor een eerder delict. 
 
naar: www.nrc.nl van 27 mei 2009  
 
Lees tekst 13. 

1p 18 Er zijn verschillende soorten straffen en maatregelen. 
Wat voor een soort straffen of maatregelen zijn de taakstraf van zestig uur en de 
boete van duizend euro? 
A allebei bijkomende straffen 
B allebei hoofdstraffen 
C allebei maatregelen 
D een bijkomende straf en een maatregel 
E een hoofdstraf en een bijkomende straf 
 

1p 19 Straffen worden altijd opgelegd met een doel. 
Op welk doel van straffen ligt de nadruk bij de taakstraf van zestig uur die de 
rechter in tekst 13 heeft opgelegd? 
A afschrikking 
B genoegdoening aan het slachtoffer 
C resocialisatie 
D voorkomen van eigenrichting 
 

1p 20 Er zijn verschillende verklaringen voor crimineel gedrag. 
Met welk van de onderstaande verklaringen kan het uiten van bedreigingen en 
geweld tegen politie zoals in tekst 13 het beste worden verklaard? 
A anonieme samenleving 
B geringe pakkans 
C slechte levensomstandigheden 
D veranderend besef van normen en waarden 
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2p 21 De volgende overheidsorganen zijn betrokken bij het voorkómen en bestrijden 
van criminaliteit: 
1 het parlement 
2 de regering 
3 het Openbaar Ministerie 
4 de politie 
5 de rechterlijke macht 

 Geef voor elk van deze organen aan met welke taak zij zich bezig houden 
wat betreft het voorkómen en bestrijden van criminaliteit. 
Je kunt kiezen uit de volgende taken: 
A belast met opsporing van strafbaar gedrag 
B belast met rechtspraak 
C belast met het wettelijk vaststellen wat strafbaar is 

 
Doe het zo: neem onderstaande nummers over en vul het antwoord aan met 
A, B of C. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
5 … 
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tekst 14 
 
Student naar rechter om paspoort 
 
AMSTERDAM - Een Utrechtse student is maandag naar de rechter gestapt 
omdat hij een paspoort wil, maar hij niet wil dat zijn vingerafdrukken worden 
opgenomen in een databank. 
Sinds 21 september vorig jaar wordt van iedereen die een paspoort aanvraagt 
enkele vingerafdrukken opgeslagen in een databank. De Utrechtse student 
weigerde zijn vingerafdruk af te geven en kreeg daarom geen paspoort. Hij heeft 
beroep aangetekend bij de Utrechtse rechtbank. 
De databank van vingerafdrukken is omstreden. Europese regels schrijven voor 
dat er in het paspoort vingerafdrukken en een gezichtsscan worden opgenomen. 
Maar het aanleggen van een databank is een volledig Nederlandse beslissing. 
Tegenstanders denken dat die databank kan worden gekraakt, en ze vrezen 
fouten als justitie hem gaat gebruiken. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 15 februari 2010 
 
Lees tekst 14. 

1p 22 Er zijn organisaties die van mening zijn dat een databank van vingerafdrukken in 
strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens en twee andere wetten. 
Welke twee andere wetten zijn dit? 
A de Grondwet en de Wet Economische Delicten 
B de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens 
C het Wetboek van Strafvordering en het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens 
D het Wetboek van Strafvordering en de Wet Economische Delicten 
 
tekst 15 
 
Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme 
 
− Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme  
− Aantal gewelds- en vermogensdelicten vrijwel gelijk gebleven  
− Aantal slachtoffers nauwelijks gewijzigd  
− Gevoel van onveiligheid landelijk gelijk gebleven 
De bevolking van 15 jaar en ouder heeft aangegeven 6,3 miljoen delicten te 
hebben ervaren in 2009. Dit aantal ligt 0,4 miljoen hoger dan in het jaar 
daarvoor. De stijging is vooral veroorzaakt door meer vandalisme. Het aantal 
inwoners dat slachtoffer werd van een delict veranderde echter nauwelijks. Bijna 
27 procent gaf eind 2009 aan in de voorgaande 12 maanden slachtoffer te zijn 
geweest van veel voorkomende criminaliteit. Eind 2009 gaven Nederlanders aan 
zich even onveilig te voelen als in 2008. 
 
naar: www.cbs.nl van 23 april 2010 
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1p 23 Op welk onderzoek of op welke statistieken zullen de cijfers uit tekst 15 
gebaseerd zijn? 
A daderonderzoek 
B politiestatistieken 
C rechtbankstatistieken 
D slachtofferonderzoek 
 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 16 
 
Kamer begint nieuwe politieke jaar 
 
DEN HAAG - De Tweede Kamer opent dinsdag om 14.00 uur met het 
vragenuurtje het nieuwe politieke jaar. Na twee maanden is de Kamer weer voor 
het eerst bijeen. De ministers en staatssecretarissen waren al weer wat langer 
aan de slag met de begroting voor volgend jaar. Prinsjesdag valt dit jaar heel 
vroeg, op 15 september. 
De belangrijkste onderwerpen voor dit najaar hebben te maken met de 
wereldwijde recessie en de aanpak daarvan in Nederland. Zo wil het kabinet de 
AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar, maar hebben de sociale partners 
(werkgevers en werknemers) nog tot 1 oktober om nieuwe plannen te bedenken. 
 
naar: www.brabantsdagblad.nl van 1 september 2009  
 

1p 24 De taken van de regering zijn: 
− voorbereiden van overheidsbeleid 
− uitvoeren van overheidsbeleid 

 Welke taak van de regering herken je in tekst 16? 
Noem een citaat uit de tekst dat daarbij hoort. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Taak van de regering: … 
Citaat: … 
 

1p 25 De taken van de Tweede Kamer zijn: 
− (mede)wetgevende taak 
− controlerende taak 

 Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 16? 
Noem een citaat uit de tekst dat daarbij hoort. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Taak van de Tweede Kamer: … 
Citaat: … 
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1p 26 In tekst 16 wordt ‘Prinsjesdag’ genoemd. 
 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De koningin leest de troonrede voor. 
2 De koningin ontvangt alle leden van het parlement in haar paleis. 
3 De minister-president presenteert de miljoenennota. 
4 Het kabinet komt met de plannen voor het komend jaar. 
 
tekst 17 
 
Wit-Russische leider ‘fraudeerde voor oppositie’ 
 
De Wit-Russische leider Loekasjenko heeft toegegeven dat hij bij de laatste 
presidentsverkiezingen uitgebreid heeft gefraudeerd. Niet voor zichzelf, maar 
voor de oppositie. Die opmerkelijke onthulling deed hij tegenover de Russische 
krant Izvestia. 
Loekasjenko had bij de presidentsverkiezingen van 2006 volgens de officiële 
uitslag bijna 83 procent van de stemmen gekregen. In werkelijkheid was dat 93 
procent, beweert de autoritaire leider nu. “Ik gaf de opdracht om het rond de 80 
procent te laten zijn. Want als het boven de 90 komt, accepteren mensen het 
niet.” 
Na de overwinning van Loekasjenko, die Wit-Rusland al vijftien jaar in een 
ijzeren greep houdt, kwam de oppositie in opstand. Loekasjenko, die een 
herhaling van de Oranjerevolutie in buurland Oekraïne vreesde, liet de 
oppositieleiders opsluiten. 
 
naar: Trouw van 28 augustus 2009 
 

1p 27 Uit tekst 17 blijkt dat Wit-Rusland kenmerken van een dictatuur heeft. 
 Welke kenmerken van een dictatuur kun je in tekst 17 herkennen? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De oppositie heeft het recht om te protesteren. 
2 De Wit-Russische leider heeft de absolute macht. 
3 De Wit-Russische leider heeft de meeste stemmen gekregen. 
4 Er zijn geen eerlijke verkiezingen geweest. 
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tekst 18 
 
Wetsvoorstel ‘Kilometerprijs’ naar Tweede Kamer 
 
Ruim 10 jaar nadat in Nederland voor het eerst over ‘rekeningrijden’ is 
gesproken, presenteerde minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat vrijdag 13 
november het wetsvoorstel ‘Kilometerprijs’ aan de Tweede Kamer. 
Deze wet raakt grote delen van de samenleving en is van invloed op 
automobilisten, vrachtvervoer, bedrijven, de doorstroming van het verkeer en het 5 
milieu.  
De kilometerprijs, en daardoor ook de ANWB, zullen veel in de belangstelling 
staan van media en leden. 
De ANWB komt op voor de automobilisten en zal uitzoeken hoe de wet de leden 
raakt en de leden daar zo goed mogelijk over informeren. 10 
Wilt u weten wat de gevolgen van de invoering van de kilometerprijs voor u zijn? 
Kijk dan op de website van de ‘KilometerprijsCheck’. 
 
naar: www.anwb.nl van 9 november 2009 
 

2p 28 Er zijn verschillende soorten organisaties: 
1 een actiegroep 
2 een belangenorganisatie  
3 een bestuursorgaan 
4 een politieke partij 

 Wat voor een soort organisatie is de ANWB en uit welke regels van tekst 18 
blijkt dit? 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
De ANWB is een …. 
Dit blijkt uit de regels …. 
 

2p 29 De ANWB heeft verschillende machtsbronnen en -middelen die ze kan inzetten 
om invloed uit te oefenen op het politieke besluitvormingsproces. Voorbeelden 
zijn: beschikking over geld en toegang tot de media. 

 Noem twee andere machtsbronnen en/of -middelen. 
 

1p 30 Het politieke besluitvormingsproces verloopt volgens een aantal fasen. 
In welke fase van het politieke besluitvormingsproces bevindt zich de 
besluitvorming over het rekeningrijden volgens de regels 1-6 van tekst 18? 
A fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: afwegen van politieke problemen en het bedenken van oplossingen 

voor politieke problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
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Zie tekst 18. 
1p 31 Minister Eurlings heeft het wetsvoorstel ‘Kilometerprijs’ gepresenteerd aan de 

Tweede Kamer. Dit is één van de stappen van het tot stand komen en het 
invoeren van een wet. 

 Welke stappen moeten er genomen worden voordat de burgers te maken 
krijgen met de gevolgen van een wet, in dit geval het betalen voor autorijden 
per kilometer? 
Schrijf de nummers van de onderstaande stappen in de juiste volgorde op. 

1 Ambtenaren voeren de wet uit. 
2 De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel 

aangenomen.  
3 De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op een aantal onderdelen 

gewijzigd. 
4 Het kabinet is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. 
 
tekst 19 
 
Volgens BOVAG en RAI Vereniging is het wetsvoorstel van minister Eurlings 
een belangrijke stap richting eerlijker betalen voor mobiliteit. Met de invoering 
van een kilometerprijs gaat de automobilist betalen voor het gebruik van de auto 
in plaats van voor de aanschaf en het bezit. Eurlings geeft aan dat 60% van de 
automobilisten minder gaat betalen en slechts 15% méér.  
 
naar: www.bovag.nl van 13 november 2009  
 

1p 32 Je kunt vanuit verschillende benaderingswijzen naar maatschappelijke 
problemen kijken. Bij het fileprobleem is dit ook zo. 
Over welke benaderingswijze gaat tekst 19 vooral? 
A politiek-juridische benaderingswijze 
B sociaal-culturele benaderingswijze 
C sociaal-economische benaderingswijze 
D veranderings- en vergelijkende benaderingswijze 
 
tekst 20 
 
Winkeltijdenwet 
 
De SGP is het gerommel en gedoe met de Winkeltijdenwet meer dan beu. De 
mazen in die wet moeten zo snel mogelijk worden gedicht, zeker nu blijkt dat 
steeds meer gemeenten de wet gewoon ontduiken. Dat zei SGP-fractievoorzitter 
Van der Vlies tijdens het spoeddebat over de Winkeltijdenwet. Het kabinet wil de 
aanpassing van de wet op de lange baan schuiven. De SGP vindt dat … (1) … 
maar zeker … (2) … dit niet moet accepteren. 
Laat de zondag weer werkelijk een dag van rust worden! 
 
bron: website van de SGP van 22 september 2009 
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1p 33 Welke politieke partijen moeten bij (1) en (2) uit tekst 20 worden ingevuld? 
A de PvdA en D66 
B de PvdA en GroenLinks 
C de VVD en de ChristenUnie 
D de VVD en GroenLinks 
E het CDA en D66 
F het CDA en de ChristenUnie 
 
tekst 21 
 
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn 
persoonlijke aangelegenheden in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, 
noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke 
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.  
De groeiende technologie maakt … steeds belangrijker. Zo is berekend dat 
iemand die in Londen woont of werkt gemiddeld driehonderd keer per dag door 
een beveiligingscamera wordt geregistreerd. Het wordt steeds gemakkelijker te 
registreren wie een e-mail verstuurt, een website bezoekt of een boek van de 
bibliotheek leent. 
 
naar: www.amnesty.nl van 29 juni 2009 
 

1p 34 Er zijn verschillende grondrechten. In tekst 21 is de naam van een grondrecht 
weggelaten. 
Over welk grondrecht gaat tekst 21? 
A recht op gelijke behandeling 
B recht op privacy 
C vrijheid van meningsuiting 
D vrijheid van vergadering 
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tekst 22 
 
Albanese verkiezingen zonder incidenten 
 
TIRANA - De parlementsverkiezingen in Albanië zijn zondag zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. De verkiezingsstrijd ging met veel 
geweld gepaard, maar zondag was daar weinig meer van te merken. De meer 
dan vijfhonderd buitenlandse waarnemers hebben geen grote 
onregelmatigheden geconstateerd.  
 

 
 
naar: Metro van 29 juni 2009 
 
Lees tekst 22. 

1p 35 In Albanië zijn verkiezingen voor het parlement gehouden. Buitenlandse 
waarnemers hebben gekeken of de verkiezingen volgens democratische regels 
verlopen zijn.  
Waarop hebben de waarnemers onder andere gelet? 
Ze hebben erop gelet of 
A de ambtenaren op een juiste manier de namen van de kiezers hebben 

opgeschreven. 
B de burgers in het stemhokje zonder toezicht hebben kunnen stemmen op de 

partij van hun keuze. 
C de mensen die gaan stemmen op de hoogte zijn van de standpunten van de 

politieke partijen. 
D de politieke partijen geen propaganda hebben gemaakt voor hun 

standpunten. 
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tekst 23 
 
Hieronder staan twee berichtjes van de website van RTL Nieuws: 
 
82% van colleges B en W declareert onterecht 
 
Ruim vier op de vijf colleges van Burgemeester en Wethouders overtreedt de 
declaratieregels. Soms worden duizenden euro’s onterecht in rekening gebracht. 
Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in 300 gemeenten. 
 
Overzicht declaraties Nederlandse gemeenten 
 
RTL Nieuws maakte onlangs bekend dat veel burgemeesters en wethouders de 
declaratieregels aan hun laars lappen. Tevens publiceerden we toen de meest 
opmerkelijke declaraties. Op veler verzoek hebben we nu de declaratiegegevens 
van meer gemeenten online gezet. 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van december 2009 
 

1p 36 In een democratie hebben de massamedia verschillende functies.  
Welke functie vervult RTL Nieuws vooral als je kijkt naar tekst 23? 
A aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B burgers informeren over het overheidsbeleid 
C burgers kennis laten maken met verschillende meningen 
D optreden als waakhond van de democratie 
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'De problemen die ik probeer op 
te lossen, komen 's avonds bij 
de borrelpraat terug. Dat maakt 
mijn werk heel tastbaar.' 

afbeelding 1    
 

 
 
bron: www.werkenbijhetrijk.nl 
 
Bekijk afbeelding 1 met tekst en bronvermelding. 

1p 37 Wat voor een persoon is Guus Lamers en wat doet hij? 
Guus Lamers is 
A ambtenaar en betrokken bij het uitvoeren van besluiten van de provincie. 
B ambtenaar en betrokken bij het voorbereiden van besluiten van de regering. 
C kamerlid van een oppositiepartij en hij probeert het economisch beleid te 

beïnvloeden. 
D kamerlid van een regeringspartij en hij steunt de minister van Economische 

Zaken. 
 

1p 38 Politieke partijen hebben verschillende taken. 
Wat is een taak van politieke partijen? 
A advies geven aan colleges van Burgemeester en Wethouders. 
B beslissen wie er kandidaat zijn voor het parlement. 
C mensen helpen als ze problemen hebben. 
D stemmen over welke ministers er in de regering komen. 
 

Guus Lamers (26 jaar) 
econoom bij het ministerie 
van Economische Zaken 
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tekst 24 
 
Uw mening telt!   
Door uw mening te laten weten, kunt u de politiek beïnvloeden.  
Hier vindt u een overzicht van de verschillende manieren om uw mening en 
denkbeelden kenbaar te maken aan het parlement en de regering.  
 
Politieke partijen 
Mensen met gelijke opvattingen over de samenleving vinden elkaar in politieke 
partijen. 
 
Demonstreren en actie voeren 
Als u uw mening over een bepaald maatschappelijk onderwerp breed onder de  
aandacht wilt brengen, kunt u demonstreren of op een andere manier actie 
voeren.  
 
Petitie 
Als u het niet eens bent met het beleid van de regering, kunt u een petitie 
indienen. 
 
Burgerinitiatief 
Hebt u een nieuw voorstel om de samenleving te verbeteren en wilt u dat de 
Tweede Kamer uw voorstel behandelt? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. 
 
naar: www.tweedekamer.nl van juni 2009 
 

2p 39 Op de website van de Tweede Kamer staan veel mogelijkheden van de burger 
om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. In tekst 24 staat een aantal 
mogelijkheden. Er zijn nog meer mogelijkheden. 

 Noem twee manieren om de politieke besluitvorming te beïnvloeden die niet 
in tekst 24 staan. 
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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 

afbeelding 2      
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 3 juni 2009 
 

1p 40 Naar aanleiding van welke verkiezingen is afbeelding 2 gemaakt? 
Naar aanleiding van de verkiezingen voor 
A de Europese Commissie 
B de Europese president 
C de Europese Raad 
D het Europees Parlement 
 

2p 41 Wat waren de oorspronkelijke doelen van de Europese Unie en haar voorlopers, 
waaronder de Europese Gemeenschap? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 bestrijden van terrorisme 
2 invoeren van eenzelfde munt 
3 verbeteren van de mensenrechten 
4 verbeteren van de veiligheid 
5 verbeteren van het asielbeleid 
6 verbeteren van het milieu 
7 verhogen van de welvaart 
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tekst 25 
 
Gekozen burgemeester 
 
Versterk de positie van de burgemeester door hem meer macht te geven en hem 
door de bevolking te laten kiezen, betogen Linze Schaap en anderen.  
De burgemeester wordt vaak gezien als de baas van de gemeente, maar dat is 
hij niet. Dat leidt tot teleurstellingen. 
 
naar: de Volkskrant 28 oktober 2009 
 

1p 42 In tekst 25 staat dat de burgemeester niet de baas is van de gemeente.  
Wie is of zijn dat dan wel? 
A de commissaris van de Koningin 
B de gemeenteraad 
C de Provinciale Staten 
D de wethouders 
 
Zie tekst 25. 

1p 43 Linze Schaap en anderen stellen voor de burgemeester te laten kiezen door de 
burgers. Voorstanders van een gekozen burgemeester noemen verschillende 
voordelen. 

 Welke voordelen zitten er volgens veel voorstanders aan een gekozen 
burgemeester? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 

1 meer interesse van de burgers in de politiek 
2 meer invloed van de burgers op de politieke besluitvorming 
3 meer macht van de gemeente tegenover de landelijke politiek 
4 minder macht van de koningin op de politiek in de gemeente 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tabel 3 
 
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2010 
 
partij zetels
CDA 21
PvdA 30
SP 15
VVD 31
PVV (Partij voor de Vrijheid) 24
GroenLinks 10
ChristenUnie 5
D66 10
PvdD (Partij voor de Dieren) 2
SGP 2

 
bron: nos.nl van 29 juni 2010 
 

3p 44 De politieke partijen zijn te verdelen in links - midden - rechts.  
Tabel 3 is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen die gehouden zijn op  
9 juni 2010. Uitspraak naar aanleiding van tabel 3:  
“De drie meest linkse partijen hebben gezamenlijk meer zetels dan de drie 
meest rechtse partijen.” 

 Onderzoek of deze uitspraak juist is of onjuist. 
 
Doe het zo: neem de onderstaande nummers over en vul het antwoord aan. 
1 Als de drie meest linkse partijen worden beschouwd: …  …  … 
2 Samen hebben deze linkse partijen  …  zetels. 
3 Als de drie meest rechtse partijen worden beschouwd: …  …  … 
4 Samen hebben deze rechtse partijen  …  zetels. 
5 De uitspraak is  …  (juist of onjuist invullen) 
 

1p 45 Drie dagen na de verkiezingen van 9 juni 2010 is de heer Uri Rosenthal 
aangesteld als informateur. 
Wie benoemt na de Tweede Kamerverkiezingen de informateur van het nieuw te 
vormen kabinet? 
A de koningin 
B de lijsttrekker van de grootste partij na de verkiezingen 
C de lijsttrekker van de partij die met de meeste zetels is gegroeid 
D de minister-president van het vorige kabinet 
 
 

einde  KB-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. 


