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1.1

Wet- en regelgeving

Open vragen
1. Wat wordt er bedoeld met jurisprudentie?
2. Wat is het verschil tussen onvoorwaardelijk en voorwaardelijk?
3. Wat houdt ontslag van rechtsvervolging in?
4. Welke maatregelen kan een rechter opleggen bij een minderjarige verdachte?
5. Wat is het verschil tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging?
6. Wat zijn Algemene Maatregelen van Bestuur?
7. Waar staat de afkorting APV voor? Door wie wordt de APV opgesteld?
8. Welke instanties zijn er in Nederland belast met de rechtspraak?
9. Wat is het verschil tussen de enkelvoudige en de meervoudige kamer?
10. Welke uitspraken kan de rechter doen? Wat houden deze uitspraken in?
Uitspraak:
a. Veroordeling
b. Vrijspraak
c. Ontslag van Rechtsvervolging
11. Welke leeftijd kan een jeugdige verdachte hebben? En een strafrechtelijk minderjarige?
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Vragen wettelijke kaders

Meerkeuzevragen
1. Welke van de onderstaande stelling(en) is/zijn juist?
I Bij alle jeugdige verdachten kunnen er dwangmiddelen toegepast worden.
II Een jeugdige verdachte is ouder dan 11 en jonger dan 18.
a. Alleen I is juist.
b. Alleen II is juist.
c. I en II zijn juist.
d. I en II zijn onjuist.
2. Wat zijn maatregelen die een rechter kan opleggen?
a. Gevangenisstraf, hechtenis, taak- en/of werkstraf.
b. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, terbeschikkingstelling, verbeurdverklaring.
c. Geldboete, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, terbeschikkingstelling.
d. Schadevergoeding, onttrekking aan het verkeer, terbeschikkingstelling.
3. Waar kan het geschreven recht in worden onderverdeeld?
a. In privaatrecht en publiekrecht.
b. In geschreven en ongeschreven recht.
c. In materieel en formeel recht.
d. In jurisprudentie en verordeningen.

H1

4. Welke rechter is een alleen rechtsprekende rechter die minder ernstige strafzaken
behandeld, zoals diefstal, bedreiging of mishandeling?
a. De kantonrechter.
b. De politierechter.
c. De economische rechter.
d. Het gerechtshof.
5. Welke stelling(en) is/zijn juist?
I De jeugdige verdachte tot 12 jaar heeft geen strafvervolging, maar er kunnen wel
dwangmiddelen worden opgelegd.
II De jeugdige verdachte vanaf 12 jaar tot 18 jaar heeft strafvervolging en er kunnen
dwangmiddelen worden opgelegd.
a. Alleen I is juist.
b. Alleen II is juist.
c. I en II zijn juist.
d. I en II zijn onjuist.
6. Welke stelling over vrijspraak is onjuist?
a. Bij vrijspraak heeft de verdachte het strafbare feit niet gepleegd.
b. Bij vrijspraak is er onvoldoende bewijs.
c. Bij vrijspraak kan niet worden bewezen dat het strafbare feit is gepleegd.
d. Wanneer er nieuwe feiten na de vrijspraak naar voren komen en worden aangetoond,
kan de verdachte opnieuw voor dat feit terecht staan.
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