Dossier Maatschappijleer
Meerkeuzevragen: Aflevering 1 - Rechtsstaat
1. Welke van de onderstaande stellingen is fout?
a. In een rechtsstaat mag de overheid, in het belang van de veiligheid van de staat,
mensen die verdacht worden van terroristische aanslagen onbeperkte tijd in
voorarrest houden.
b. Een groep van radicale moslims wil in Nederland een islamitische politieke partij
oprichten. Het belangrijkste doel van deze partij is de invoering van de sharia
(islamitisch recht). Het oprichten van deze partij is in Nederland toegestaan.
c. De burgermeester van een grote stad in Nederland mag een demonstratie van
een extreem rechtse politieke partij verbieden omdat hij de risico’s voor de
openbare orde te groot vindt.
d. Het recht op gezondheidszorg is een sociaal grondrecht.
e. Het recht op vrijheid van drukpers is een klassiek grondrecht.
2. Stelling 1: Het legaliteitsbeginsel houdt in dat de overheid zich moet houden aan
de wetten en regels die in een rechtsstaat gelden.
Stelling 2: Rechters moeten in Nederland verantwoording afleggen aan de minister
van Justitie.
a. Stelling 1 en 2 zijn juist
b. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
d. Stelling 1 en 2 zijn onjuist

3. Artikel 16 uit de Nederlandse Grondwet luidt: “Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”. Op welk kenmerk
van de rechtsstaat heeft artikel 16 betrekking?
a. De machtenscheiding
b. Het legaliteitsbeginsel
c. Het bestaan van grondwetten
d. Het bestaan van een grondwet
4. Wat hoort in dit rijtje niet thuis?
a. Vrijheid van drukpers
b. Vrijheid van vereniging en vergadering
c. Recht op gezondheidszorg
d. Vrijheid van onderwijs
5. Wat is het doel van het systeem van de Trias Politica?
a. Mensen specialiseren zich op hun eigen beleidsterrein
b. Het beschermen van de rechten van verdachten
c. Het verdelen van de macht, zo krijgt niet één groep alle macht in handen
d. Het waarborgen van de sociale grondrechten van burgers
6. Stelling 1: Grondrechten in Nederland kunnen door niemand veranderd worden.
Stelling 2: Als een burger van mening is dat de overheid zijn grondrechten heeft
geschonden, kan de burger de overheid juridisch aanklagen
a. Stelling 1 en 2 zijn juist
b. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
d. Stelling 1 en 2 zijn onjuist

7. In het Wetboek van Strafvordering vinden we een aantal rechten van
verdachten: Het recht op een zelfgekozen raadsman (zie artikel 28, lid 1 Wetboek
van Strafvordering)
Het recht op contact met zijn raadsman (zie artikel 28, lid 2 Wetboek van
Strafvordering)
Het recht om te zwijgen (zie artikel 29, lid 1 Wetboek van Strafvordering)
Tegen welke macht wordt de verdachte door deze wetten beschermd?
a. De wetgevende macht
b. De uitvoerende macht
c. De rechtelijke macht
d. De wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht
8. Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens luidt:
“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.”
Dit artikel gaat over:
a. Het recht op vrijheid van godsdienst
b. Het recht op een eerlijk process
c. Het recht op privacy
d. Het recht op vrijheid van meningsuiting

9. Wat wil de cartoonist met deze cartoon duidelijk maken?
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a. De cartoonist wijst op de gevaren die elektronische databanken opleveren voor
de privacy van mensen.
b. De cartoonist stelt aan de kaak dat gegevens verhandeld worden.
c. De cartoonist stelt aan de kaak dat internetverkeer onveilig is.
d. De cartoonist stelt aan de kaak dat iedereen computers aan elkaar mag
verbinden.

