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z Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

POLITIEK
1p

z 1

Welk orgaan behoort niet tot de overheid?
A de Provinciale Staten
B de vakcentrale FNV
C het college van burgemeester en wethouders
D het kabinet
tekst 1
Eerste Kamer akkoord met burgemeestersreferendum
Den Haag(ANP)- Met alleen de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP
tegen, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het burgemeestersreferendum.
Gemeenten krijgen daardoor de mogelijkheid over de voordracht van een nieuwe
burgemeester een referendum te organiseren. De VVD, die zich lang tegen het
voorstel verzette, stemde toch unaniem voor.

bron: Trouw van 10 juli 2001
2p

{

2

De partijen die voor het wetsvoorstel uit tekst 1 hebben gestemd, zien voordelen in het
houden van een referendum. Andere partijen zijn het daar niet mee eens.
Æ Noem een voordeel en een nadeel van een referendum.
Doe het zo:
Een voordeel is…
Een nadeel is…

1p

z 3

Hieronder volgt een drietal uitspraken op grond van tekst 1.
1 De partijen uit de sociaal-democratische stroming stemden voor het wetsvoorstel.
2 De partijen uit de christen-democratische stroming stemden voor het wetsvoorstel.
3 De partijen uit de liberale stroming stemden tegen het wetsvoorstel.
Welke uitspraak is juist of welke uitspraken zijn juist?
A alleen uitspraak 1
B uitspraak 1 en 2
C uitspraak 1 en 3
D uitspraak 2 en 3

1p

z 4

Het wetsvoorstel uit tekst 1 is aangenomen in de Eerste Kamer.
Wat gebeurt er vervolgens met deze door de Eerste Kamer aangenomen wet?
De wet gaat
A naar de ministerraad en die bekijkt of de wet uitgevoerd kan worden.
B naar de Tweede Kamer om in stemming gebracht te worden.
C naar elke gemeente om te kijken of de wet uitvoerbaar is.
D ter ondertekening naar de Koningin.
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1p

z 5

De wet uit tekst 1 geeft gemeenten de gelegenheid een referendum te organiseren om
met een voordracht te komen voor een nieuwe burgemeester.
Wie beslist of wie beslissen uiteindelijk of er in de gemeente een referendum gehouden
gaat worden?
A burgemeester en wethouders
B de burgemeester
C de gemeenteambtenaren
D de gemeenteraad
tekst 2
Brinkhorst stelt MKZ-keuring verplicht
Den Haag(ANP)–Minister Brinkhorst (Landbouw) stelt een maandelijkse MKZkeuring van alle kalveren, schapen en geiten verplicht. Wie geen ‘MKZ-verklaring’
heeft, mag vanaf 5 augustus geen dieren meer houden. Dat heeft de minister
bekendgemaakt.
De dieren moeten elke vier weken door een dierenarts worden onderzocht en de
kosten zijn voor de veehouder.
Landbouworganisatie LTO-Nederland noemt de maatregel een "absoluut dwaze,
belachelijke vertoning.”
Voorzitter R. Boersma van de LTO-vakgroep schapenhouders (30.000 leden)
zegt nog nooit zoiets geks meegemaakt te hebben.
"Mond- en klauwzeer is bij schapen niet te zien; een dierenarts kan alleen maar
rapporteren: ik zie niets.” Tweede-Kamerleden hebben aangekondigd vragen te
willen stellen.
naar: de Amersfoortse Courant van 10 juli 2001

1p

z 6

LTO-Nederland is een voorbeeld van een belangenvereniging.
Wat kan LTO-Nederland (zie tekst 2) doen om het besluit van de minister te beïnvloeden?
A De leden verplichten de maatregel niet uit te voeren.
B Een debat met de minister in de Tweede Kamer voeren.
C Het vertrouwen in de minister opzeggen, zodat hij moet aftreden.
D Openlijk actie voeren, bijvoorbeeld demonstreren op het Binnenhof.

1p

z 7

De minister uit tekst 2 maakt deel uit van één van de drie bestaande machten. Deze
machten zouden van elkaar gescheiden moeten zijn, maar dat is niet helemaal het geval.
Welke twee machten zijn in Nederland niet zuiver gescheiden?
A de rechtelijke macht en de uitvoerende macht
B de rechtelijke macht en de wetgevende macht
C de wetgevende macht en de uitvoerende macht
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1p

z 8

Volgens tekst 2 willen Tweede-Kamerleden vragen aan de minister stellen.
Welke Tweede-Kamerleden hebben met hun vragen waarschijnlijk de meeste invloed op
de minister?
A Alle leden van de Tweede Kamer hebben evenveel invloed.
B Tweede-Kamerleden hebben geen invloed op het beleid van de minister, want deze
mag zelf het beleid bepalen.
C Tweede-Kamerleden van de oppositiepartijen hebben de meeste invloed.
D Tweede-Kamerleden van de regeringspartijen hebben de meeste invloed.

2p

{

Niet elke belangenvereniging heeft een even grote invloed op de politiek. De ene groep
heeft meer mogelijkheden dan de andere. Een van de verschillen is dat een groep
gemakkelijke toegang heeft tot de media.
Æ Noem twee andere redenen waarom de ene groep een grotere invloed heeft op het
politieke besluitvormingsproces dan de andere.

1p

z 10

Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 2?
A Het aansluiten bij bepaalde standpunten van maatschappelijke organisaties.
B Het contact houden met hun eigen bewindslieden.
C Het formuleren van een partijprogramma.
D Het uitoefenen van invloed op mensen in politieke functies.

1p

z 11

In tekst 2 staat dat Tweede-Kamerleden vragen aan de minister wilden stellen. De
vakantie was net ingegaan en de Tweede Kamer zou niet meer bij elkaar komen.
Welk recht heeft de Tweede Kamer in deze situatie?
A De Tweede Kamer mag besluiten de maatregel uit tekst 2 op te houden, totdat overleg
heeft plaatsgevonden.
B De Tweede Kamer mag de minister terugroepen van vakantie voor overleg in de
Tweede Kamer.
C De Tweede Kamer mag nu zelfstandig wijzigingen in de maatregel aanbrengen.
D De voorzitter van de Tweede Kamer mag overleggen met de minister over de te
volgen koers.

1p

z 12

De bestrijding van mond- en klauwzeer (zie tekst 2) is een politiek probleem geworden.
Waarom is er sprake van een politiek probleem?
Het is een politiek probleem, omdat
A de media er aandacht aan besteden.
B de mensen een oplossing wensen van de overheid.
C een belangenorganisatie zich ermee bemoeit.
D ook andere landen erbij betrokken zijn.

1p

z 13

Alle politieke stromingen hebben uitgangspunten. Vanuit deze uitgangspunten proberen
ze tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen.
Welke politieke stroming heeft geen herkenbare uitgangspunten als het gaat om het
aanpakken van problemen zoals die in tekst 2?
A de christen-democratische stroming
B de liberale stroming
C de rechts-extremistische stroming
D de sociaal-democratische stroming
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tekst 3
Maatregel minder streng
Na overleg met LTO-Nederland heeft minister Brinkhorst besloten dat de
maandelijkse MKZ-keuring van schapen en geiten niet doorgaat (zie tekst 2).
Alleen bij de aankoop van nieuw vee wordt de keuring verplicht gesteld. De
maandelijkse keuring van kalveren blijft wel van kracht.
naar: de Zwolse Courant van 14 juli 2001
1p

z 14

Welk politiek verschijnsel herken je in tekst 3?
A belangenverstrengeling bij de minister
B de verplichting tot overleg met maatschappelijke organisaties
C een compromis
D het recht van amendement van LTO-Nederland
tekst 4
Controle op veiligheid veel strenger
Naar aanleiding van verschillende rampen die Nederland hebben getroffen, heeft
het kabinet een vijftigtal actiepunten opgesteld. Gebleken is dat de bestaande
regelgeving over het algemeen goed is, maar dat de naleving onvoldoende is. De
door de gemeente opgestelde rampenplannen zullen voortaan door het Rijk
getoetst worden. Het ministerie van VROM krijgt het toezicht op de bouwregels
van alle gebouwen. Niet alleen eigenaren van bijvoorbeeld horecagelegenheden
moeten de regels beter naleven, maar zeker ook de gemeente, zo stelt het
kabinet.
naar: de Haagsche Courant van 17 juli 2001

1p

z 15

Wie gaat of wie gaan de rampenplannen uit tekst 4 controleren en wie is of wie zijn daar
verantwoordelijk voor?
Controle gebeurt door:
A ambtenaren
B een minister
C een minister
D Tweede-Kamerleden
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Onder verantwoordelijkheid van:
een minister
ambtenaren
de koningin
een staatssecretaris
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2p

{ 16

Het kabinet stelt dat de regelgeving ten aanzien van veiligheid op zich wel goed is,
zie tekst 4.
Maatschappijleer kent een drietal invalshoeken: politiek-juridisch, sociaal-economisch en
sociaal-cultureel.
Æ Welke invalshoek heeft het kabinet in tekst 4 als uitgangspunt genomen? Geef een
argument voor je antwoord.
Doe het zo:
De invalshoek is…, want…
tekst 5
Demonstratie voor proefdiervrije milieutesten
Den Haag- Circa zeventig aanhangers van actiegroep Proefdiervrij
demonstreerden voor het ministerie van VROM. Proefdiervrij is boos, omdat de
milieuvriendelijkheid van wasmiddelen op vissen wordt getest.
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 17 juli 2001

1p

-

z 17

Welke politieke partij zal zich het beste herkennen in de boosheid van Proefdiervrij uit
tekst 5?
A GroenLinks
B LPF (Lijst Pim Fortuyn)
C SGP
D VVD
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