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Scores

Gewetensbezwaarde ambtenaren

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste vragen zijn (drie van de volgende):
− Wordt de (huidige) situatie als ongewenst ervaren door een groot
aantal / groepen mensen?
− Wordt de (huidige) situatie als veranderbaar beschouwd / oplosbaar
geacht?
− Zijn de eisen langs de poortwachters gekomen?
− Roept de (huidige) situatie heftige emoties op of komt zij vaak voor?
indien drie vragen juist
indien twee vragen juist
indien minder dan twee vragen juist
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maximumscore 2
• De barrière die genomen moet worden is het beslissen over (de
noodzaak van) een beleidsmatige oplossing van het probleem / de
besluitvorming
• (“Het afschaffen van de ‘weigerambtenaar’ is een flinke stap dichterbij
gekomen,) nu het wetsvoorstel van D66-Kamerleden Gerard Schouw
en Pia Dijkstra klaar is voor plenaire behandeling in de Tweede
Kamer.” (regels1-6) (Er is dus al een hoge prioriteit toegekend aan het
probleem)
maximumscore 2
• de articulatiefunctie
• D66 heeft maatschappelijke eisen en wensen op de politieke agenda
geplaatst
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Opmerking
Eventueel ook goed rekenen met een juiste uitleg: communicatiefunctie.
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maximumscore 2
• het recht van initiatief
• de (mede)wetgevende taak
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1

maximumscore 2
• Het legaliteitsbeginsel houdt onder andere in dat ook de overheid zich
aan de wet moet houden
• Als een afgeleide daarvan kan worden gezien dat de dienaren van de
overheid, ambtenaren, zich ook behoren te houden aan de wet
(Memorie van toelichting). In de wet staat dat homoseksuelen kunnen
trouwen
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maximumscore 2
twee van de volgende middelen:
− de Tweede Kamerleden kunnen tegen het wetsvoorstel stemmen /
stemrecht
− de Tweede Kamerleden kunnen wijzigingen voorstellen voor het
wetsvoorstel / recht van amendement
− de Tweede Kamerleden kunnen zelf een wet indienen / recht van
initiatief
per juist formeel middel
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maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− publieke opinie beïnvloeden
− lobbyen / contact leggen met politici
− de omvang van (de achterban/leden/sympathisanten van) het COC
per juist machtsmiddel of juiste machtsbron
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Europese rechtspraak / Europese regelgeving

9

maximumscore 3
a
• gelijkheid van alle burgers voor de wet (in gelijke gevallen) /
grondrechten worden (expliciet) erkend
b
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Mensen die voor het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren
zijn, kunnen betogen dat een gewetensbezwaarde ambtenaar, door het
weigeren om homoseksuelen te huwen, tegen het principe van
gelijkheid van alle burgers voor de wet in gaat
c
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Mensen die tegen het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren
zijn, kunnen betogen dat door het afschaffen van gewetensbezwaarde
ambtenaren het principe van rechtsgelijkheid van alle burgers / het
recht op gelijke benoembaarheid in openbare dienst niet meer geldt
voor gewetensbezwaarde ambtenaren
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
a
• individuele rechten / de VVD is voorstander van individuele vrijheden
b
• streven naar gelijk(waardig)heid / streven naar solidariteit / verbeteren
van de positie van zwakke groepen in de samenleving
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1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
progressief, want het wetsvoorstel is
− gericht op (maatschappelijke) verandering
− in de richting van meer sociale gelijkheid
Opmerking
Ook goed rekenen: conservatief, want het huwelijk in het algemeen kan
beschouwd worden als een traditionele institutie, gericht op behoud van
traditionele normen en waarden.

12

maximumscore 1
Bij niet-confessioneel, want confessioneel is gericht op een (sterkere)
doorwerking van religieuze waarden en normen in de samenleving en dit is
niet het geval bij het wetsvoorstel over gewetensbezwaarde ambtenaren;
integendeel, het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren gaat
eerder tegen religieuze waarden en normen in.
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