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Opgave 4 Gedoogmacht
24

maximumscore 1
De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

25

maximumscore 4
De Eerste Kamer wordt geacht (zonder dat zulks grondwettelijk is
vastgelegd) wetsvoorstellen niet zozeer inhoudelijk, als wel op hun
verhouding tot bestaande wetten en de grondwet te beoordelen.
Het recht van initiatief en het recht van amendement zijn middelen
waarmee de inhoud van wetgeving bepaald kan worden. Die middelen zijn
niet van belang bij de taak die de Eerste Kamer geacht wordt te vervullen,
namelijk het beoordelen of een nieuwe wet wel past bij bestaande
wetgeving.

26

maximumscore 3
Het Nederlandse kiesstelsel heeft nog nooit een uitslag opgeleverd waarbij
één partij de meerderheid had. Er moest altijd een coalitie gevormd
worden om een regering van voldoende steun van de Kamer te
verzekeren. In dit geval kwam de regering één zetel tekort in de Eerste
Kamer. De SGP had één zetel en was het op een aantal punten eens met
de regering. In ruil voor steun aan het regeringsbeleid sprak de SGP met
de regering af dat ook een aantal van haar eigen wensen gerealiseerd
zouden worden. Die ene zetel van de SGP was op deze wijze effectiever
voor het realiseren van haar programmapunten dan een groter aantal
zetels van een oppositiepartij die geen steun aan de regering beloofde.

27

maximumscore 3
Pragmatisme houdt in dat gestreefd wordt naar haalbare oplossingen voor
politieke vraagstukken ook als dit niet overeenkomt met ideologische
beginselen.
Hoofddoel van de VVD is het voortbestaan van de coalitie om zo een
aantal belangrijke doelstellingen van de partij gerealiseerd te krijgen. Dat
kan alleen met de steun van de SGP. Die steun zou ingetrokken worden
als de VVD vast zou houden aan haar eigen standpunten ten aanzien van
onder andere zelfbeschikking bij levensbeëindiging, koopzondagen en
godslastering. Enkele ideologisch beginselen van de VVD moeten dus
even wijken om andere, belangrijker geachte zaken, wel te kunnen
verwezenlijken.
•
•

voor een goed voorbeeld
voor een goede uitleg
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maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− Een partij kan in de regering zitten en voor het regeerakkoord
afspraken over stemgedrag hebben gemaakt.
− Burgers stemmen op een politieke partij die staat voor een pakket met
maatregelen. Niet iedereen is het op alle punten met die partij eens.
− In de tijd die verloopt tussen verkiezingen en stemming in de Kamer
kunnen nieuwe gegevens een rol spelen waardoor de mening van de
fractie of die van haar electoraat gewijzigd is.
− De politieke verhoudingen kunnen aanleiding geven tot strategisch
stemgedrag in de Kamer.
− Rond de verkiezingen speelde het onderwerp niet waardoor het
standpunt van de partij nog niet bedacht/bekend was.
per juiste verklaring

29

1

maximumscore 3
• confessionalisme
• Een uitgangspunt van het confessionalisme is dat vanuit religieuze
waarden maatschappelijke normen gesteld worden
• De SGP wil dat het kabinet de vrijheid van onderwijs handhaaft, wat
inhoudt dat onderwijs op christelijke grondslag mogelijk blijft / dat de
koopzondag niet uitgebreid wordt, wat betekent dat meer mensen de
zondagsrust kunnen handhaven / dat op het gebied van medische
ethiek een conservatieve koers gevaren wordt wat betekent dat in
vragen over leven en dood niet de mens maar God beslist

1
1

1

Opmerking
Het antwoord “christendemocratie” moet fout gerekend worden.
“Theocratisch” moet goed gerekend worden (volgens de eigen website van
de SGP).
30

maximumscore 2
• partijlidmaatschap / stemmen tijdens het VVD-congres
• een burgerinitiatief opzetten / pressiegroep steunen
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