
Rechtsstaat?

 1  Ministers mogen zich niet bemoeien met rechtszaken.

 2  Ook de koning moet zich aan de wet houden.

 3  Als een Tweede Kamerlid voor de rechter moet komen, mag de minister die 
zaak met de rechter bespreken.

 4  Politieagenten die verdacht worden van een misdrijf moeten ook voor de 
rechter komen.

  5 Het maakt niet uit of een rechter lid is van een politieke partij.
 

 
6 Rechters kunnen zelf een wet aanpassen als ze een wet niet goed vinden.

 

 7  Als een rechter de wet niet streng genoeg vindt, mag hij besluiten om een 
verdachte een hogere straf te geven dan in de wet staat.

 8  Als een verdachte door de rechter wordt vrijgesproken, kan de Tweede 
Kamer van de minister eisen dat die verdachte alsnog een straf krijgt.

 9  Als de minister-president door de politie wordt opgepakt, kan een meerder-
heid van de Tweede Kamer besluiten dat hij niet naar de gevangenis hoeft.

 10  De Tweede Kamer kan niet tijdens een strafproces de wet wijzigen om een 
verdachte een hogere straf te geven.

 11 Een politieke partij heeft het recht om alle andere partijen verbieden. 

 12 Een rechter mag lid zijn van de Tweede Kamer.
 

In Timmyland mag Timmy zich bemoeien 
met een rechtszaak, maar in een rechts-
staat mag dat niet. 
Aan welke kenmerken moet een rechts- 
staat voldoen? Hier staan ze nog even 
kort op een rijtje.

Bekijk de onderstaande 12 stellingen. 
Welke stelling past bij een rechtsstaat 
en welke niet?

 •  Grondwet 
Hierin staan de belangrijkste wetten en grondrechten. 

 •  Legaliteitsbeginsel Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat in de wet staat. 

 •   Burgers hebben gelijke rechten Iedereen is gelijk voor de wet.
 

 •  Machtenscheiding Wetgevende, uitvoerende en rechter-lijke macht zijn gescheiden.
 

 •  Onafhankelijke rechtspraak De rechter is onafhankelijk.
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