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Opgave 5  Uitbreiding van de Rotterdamwet 

21 maximumscore 3 
• De SP behoort tot de socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
• Een belangrijk uitgangspunt van deze stroming is bevorderen van

gelijkheid / gelijke kansen / opkomen voor de zwakkere groepen in de
samenleving 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het hanteren van het opleidingscriterium kan in strijd zijn met dit

uitgangspunt, omdat het ervoor zorgt dat mensen met een laag 
opleidingsniveau minder kans hebben op een woning / negatieve 
gevolgen heeft voor een zwakkere groep in de samenleving, namelijk 
de mensen met een laag opleidingsniveau 1 

22 maximumscore 1 
gelijkheid van alle burgers voor de wet / het gelijkheidsbeginsel / 
discriminatieverbod uit de Grondwet (art. 1) 

23 maximumscore 3 
• Het dilemma van de rechtsstaat verwijst naar de botsende belangen

van handhaving van de rechtsorde en rechtsbescherming van de 
1 burger  

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Dankzij de uitbreiding van de Rotterdamwet kan de gemeente asociale,

criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit bepaalde 
probleemwijken, zodat de rechtsorde in deze wijken beter gehandhaafd 
kan worden 1 

• Toepassing van de wet gaat echter ten koste van de
rechtsbescherming, omdat de gemeente inbreuk maakt op de 
grondrechten van burgers zoals ‘het recht van vrijheid van vestiging’ of 
‘de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer' (regels 25-29) 1 

24 maximumscore 1 
De Raad van State 
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25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het begrip representativiteit verwijst naar de mate waarin de

uitkomsten van de peiling een juist beeld geven / een afspiegeling
vormen van de mening van een bepaalde groep mensen (in dit geval
de Nederlandse bevolking) 1 

• Deze peiling is gehouden onder lezers van de Volkskrant / bezoekers
van de website van de Volkskrant. Deze Volkskrantlezers / bezoekers
van de website zijn geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking
en deze peiling is dus mogelijk niet representatief voor de mening van
de totale Nederlandse bevolking 1 
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