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Opgave 5 De politieke besluitvorming over de euthanasiekwestie
Maximumscore 2
25  • De NVVE heeft een permanent karakter: “NVVE bestaat al meer dan 25 jaar”

1

• De NVVE heeft een professionele organisatie, die service verleent aan leden en

belangstellenden (bijvoorbeeld één van de volgende citaten): “bureau met 23 personen en
door het hele land 110 vrijwilligers” / “uitgave van wilsverklaringen, waaronder de
euthanasieverklaring, het behandelverbod etc.” / “Ledenondersteuningsdienst, persoonlijk
advies en informatie”
26 

1

Maximumscore 2
twee van de volgende:
• liberalisme
• sociaal-democratie / socialisme
• sociaal-liberalisme (D66)
Opmerking
Ook goed: pragmatisme.
per juiste politieke stroming

27 

28 

1

Maximumscore 2
Verklaring
• Deze stromingen hechten veel belang aan de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid
• Zij bepleiten een scheiding tussen kerk en staat / laten zich niet leiden door de Bijbel
als richtsnoer voor politiek handelen

1

Maximumscore 2
eigen machtsbronnen (twee van de volgende):
• het aantal leden: de NVVE heeft veel leden (104.000 leden volgens tekst 7)
• de financiële middelen (contributie van de leden)
• een (professionele) organisatie (bureau met 23 personen volgens tekst 7)
• deskundige medewerkers (geven advies, informatie, hebben strijd geleverd etc. volgens
tekst 7)
per juiste machtsbron



1

Maximumscore 3
Voorbeelden van vormen van politieke beïnvloeding zijn (drie van de volgende):
• lobbyen bij partijen en politici
• beïnvloeding van de publieke opinie via de media
• voeren en ondersteunen van juridische procedures
• voeren van acties/demonstraties
• proberen politici op belangrijke posities in de vereniging te krijgen (in verband met
contacten in Den Haag)
per juiste vorm van politieke beïnvloeding

29 

1
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Maximumscore 2
30  • Er is brede steun onder de bevolking voor de opvatting van de NVVE voor het recht op

euthanasie. Zie tekst 6

1

• Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de opvatting van de NVVE voor het recht op

euthanasie. Zie tekst 8, regels 1-4 / De ministers die het wetsvoorstel hebben ingediend, zijn
van het kabinet Kok-2, een kabinet zonder CDA. Zie tekst 10, regels 45-48

1

Maximumscore 2
31  • Conversie: omzetten van eisen/wensen in een bindend besluit

1

• De actiegroep Schreeuw om leven stuurt een brief naar de Eerste Kamer nadat de Tweede

Kamer het wetsvoorstel over euthanasie heeft aangenomen. Nu moet de Eerste Kamer nog
beslissen over het wetsvoorstel
32 

33 

Maximumscore 2
A
Regering: wetgevende taak
De regering is met een nieuw wetsvoorstel over de euthanasie gekomen
B
Parlement: medewetgevende taak
De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben / De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel
over de euthanasie goedgekeurd

35 

36 

1

1

Maximumscore 3
CDA, ChristenUnie (fusie van GPV en RPF) / GPV / RPF en SGP
per juiste partij

34 

1

1

Maximumscore 2
Deze partijen laten zich leiden door de Bijbel als richtsnoer van politiek handelen. Zij
vinden dat het de mens niet gegeven is de voorschriften van God naast zich neer te leggen.
Zij willen dan ook niet meewerken aan het tot stand komen van wetten die in hun ogen
indruisen tegen de goddelijke voorschriften.
Maximumscore 2
Uitspraken/arresten van de Hoge Raad leiden tot jurisprudentie. Het belang is dat rechters
van de lagere rechtbanken zich houden aan de uitspraken van de Hoge Raad over hoe de wet
dient te worden geïnterpreteerd.
Maximumscore 2
Onderzoeken of er strafrechtelijke feiten hebben plaatsgevonden. / Het strafrechtelijk
handhaven van de rechtsorde. / Het opsporen van strafbare feiten.
Maximumscore 2

37  • Een meerderheid van de samenleving / veel mensen vonden euthanasie niet strafwaardig

1

• Toch was jarenlang (tot 2001) euthanasie strafbaar dat wil zeggen volgens de wet verboden

(strafbaarheid van gedrag)
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Maximumscore 2
38  • informatiefunctie

Voorbeeld is tekst 10: geeft informatie over de ontwikkeling van het euthanasievraagstuk en
de rol van de overheid
• commentaarfunctie
Tekst 11 geeft het commentaar weer van (de redactie van) de Volkskrant over de nieuwe
euthanasiewet

39 

40 

Maximumscore 2
A
• In Nederland kun je tegen betaling een eind laten maken aan je leven (regels 1-3 in
tekst 11)
B
• Dit is een voorbeeld van beeldvorming van het gedrag van leden van een groep/land die
sterk generaliserend/vereenvoudigend is

1

1

1

Maximumscore 3
drie van de volgende elementen van de Nederlandse cultuur:
openheid, ‘alles is bespreekbaar’, ‘gemakkelijk terzijde schuiven van morele kwesties’,
poldermodel, streven naar consensus, pragmatisme
per juist element
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