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Opgave 3 Sleutelen aan de monarchie
Bij deze opgave horen tekst 8, figuur 4 en tabel 1 uit het bronnenboekje.
Inleiding
De positie van het staatshoofd is een onderwerp op de politieke agenda.
In de Kamer zijn er verschillende partijen die voorstellen indienen om de
rol van het staatshoofd aan te passen.
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Lees tekst 8.
Wat is de rol van de Raad van State bij het tot stand komen van
wetgeving?
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De PVV wil – naast de voorstellen die in tekst 8 staan – ook af van de
ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid is
in 1848 opgenomen in de grondwet.
– Wat houdt ministeriële verantwoordelijkheid in ten aanzien van het
doen en laten van de Koning(in)?
 Met welk doel is die ministeriële verantwoordelijkheid opgenomen in
de grondwet?
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De situatie in tekst 8 kan beschreven worden met behulp van het
barrièremodel.
Leg uit wat de eerstvolgende barrière van het barrièremodel is die
genomen moet worden alvorens de plannen van de PVV gerealiseerd
kunnen worden.
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Bekijk figuur 4.
Welke rol van het staatshoofd is te herkennen in deze spotprent?
Bekijk tabel 1 en lees de regels 26 tot en met 33 van tekst 8.
In 2011 was er al een parlementaire meerderheid voor het afschaffen van
de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie (tekst 8, de regels 2633). Inmiddels is het voorstel aangenomen.
In tabel 1 staat een peiling van de mening van de Nederlandse bevolking
uit de tijd dat het onderwerp op de agenda stond.
Was het besluit van de Tweede Kamer om het staatshoofd geen rol meer
te laten spelen in de kabinetsformatie representatief?
Licht je antwoord toe.
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bron: Elfstedenkoorts in medialand. Nederlandse Nieuwsmonitor
(2012, 13 februari, p. 4). Geraadpleegd via
http://nieuwsmonitor.net/n/129/Elfstedenkoorts_in_medialand.
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tekst 8

Wilders: Koning uit regering, Raad van State en zonder rol bij
formatie
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Een zo klein mogelijke rol voor het
staatshoofd: de PVV wil de rol van de
Koning drastisch beperken. Dat blijkt
uit een initiatiefwetsvoorstel dat PVVleider Geert Wilders vandaag openbaar maakte. (…)
De PVV vindt het ongewenst als
Nederland zou veranderen in een
republiek. Het doel van het wetsvoorstel is ‘de monarchie in stand te
houden, maar de (schijn van)
politieke invloed van de Koning te
minimaliseren’.
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Wilders wil daarvoor de Koning uit de
regering en uit de Raad van State
zetten en de rol van het staatshoofd
bij de kabinetsformatie geheel af-

schaffen. Maar het Koningschap,
mits gemoderniseerd, moet wel
blijven, vindt Wilders. “De Koning als
staatshoofd staat namelijk voor de
eenheid van het Koninkrijk.”
Ook de PvdA wil dat de Koning geen
deel meer uitmaakt van de Raad van
State, zo maakte de partij vorige
week bekend. Er is nu een parlementaire meerderheid die de rol van het
staatshoofd bij de formatie wil afschaffen. Daarvoor zijn ‘slechts’ 76
stemmen nodig. Die is er met de
PvdA, PVV, GroenLinks, D66, SP en
Partij voor de Dieren (samen 91
zetels).

bron: Timmermans, S. (2011, 1 september). de Volkskrant.
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figuur 4

bron: Collignon J. (2010, 30 oktober). de Volkskrant.
Toelichting
De tekst op het bord luidt:
Beatrix & Zn
your Social Cohesion, our Passion
Knipt al uw linten
Scheepsdoop
Kersttoespraken
Rampentroost
Wuiverijen (algemeen)
vraagt binnen naar onze billijke tarieven
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tabel 1
In onderstaande tabel staan resultaten van een opiniepeiling.
‘De Koning krijgt geen enkele rol in kabinetsformaties’ (dat gaat dan via de
Tweede Kamer).
verticaal
gepercenteerd
naar
voor
tegen
weet niet /
geen
antwoord
totaal

stemgedrag Tweede Kamer 2010
allen
47%
49%
4%

PVV
75%
23%
2%

VVD
46%
49%
5%

CDA
20%
77%
3%

D66
68%
27%
5%

PvdA
35%
60%
5%

SP
57%
40%
3%

GrLnks
50%
48%
2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

bron: www.peil.nl.
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