
Politiek en Ruimte 

Maximumscore 2 

17 In de periode 1990-1998 nam het BNP in Ierland toe met 6,1% (en dat is meer dan in de

andere EU-landen). 

Maximumscore 2 

18 A: Met kaart 68A (52e druk: 78A) 1

B: Volgens deze kaart werkte toen (in vergelijking met veel andere EU-landen) in Ierland

nog een flink deel van de beroepsbevolking in de landbouw. (Dat wijst op een economische

achterstand ten opzichte van de andere EU-landen) 1

Maximumscore 4 

19 A: In de periode 1990-2000 is het BNP gestegen en daardoor is het negatieve migratiesaldo

van Ierland veranderd in een positief saldo 1

B:

• ontwikkeling BNP 1990-1998 1

• migratiesaldo jaar 2000 1

C: migratiesaldo 1990 1

Maximumscore 4 

20 Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• Ierland heeft daardoor vrije toegang tot een grotere markt.

• Ierland heeft kunnen profiteren van financiële steun van de EU. 

• Mede dankzij het lidmaatschap van de EU hebben zich veel internationale

productiebedrijven in Ierland gevestigd. 

per juiste reden 2

Deel-
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Maximumscore 4 

21  A: Het belang van de handel is niet zo groot; minder dan 5% van de Nederlandse handel 

vindt plaats met Ierland 2

B: De handel tussen Nederland en Ierland is in deze periode met meer dan 100% gegroeid  2

Maximumscore 2 

22  Voorbeelden van een juist criterium zijn: 

• de mensenrechten eerbiedigen 

• met een aanvaardbare oplossing voor het vraagstuk van de Koerden komen 

• de doodstraf afschaffen 

• meewerken aan een aanvaardbare regeling voor de kwestie Cyprus

Maximumscore 2 

23  Turkije is lid van de NAVO. 

Maximumscore 2 

24  Uit het antwoord moet blijken dat Turkije na Duitsland het qua bevolkingsomvang grootste 

EU-land zou worden / heel wat meer inwoners heeft dan de meeste andere lidstaten van de 

EU.

Maximumscore 3 

25  Uit de uitleg moet blijken dat Turkije tot de Islamitische wereld behoort 2

Eén van onderstaande kaarten: 1

• 69B (52e druk: 76A) 

• 168A (52e druk: 190A) 

• 168C (52e druk: 190C) 

• 168D (52e druk: 190D) 

Opmerking 

Een antwoord dat verwijst naar de Turkse taal / een Altaïsche taal mag worden goed 

gerekend, mits in combinatie met kaart 69A (52e druk: 76C).

Maximumscore 4 

26  Voorbeelden van juiste bezwaren zijn: 

• angst voor vermindering van de financiële steun uit Brussel 

• concurrentie van producten uit de mediterrane landbouw 

• concurrentie van industrietakken die in Turkije lage lonen kennen 

per juist bezwaar 2

Antwoorden Deel-

scores
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