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Scores

Meningsverschillen Nederland – EU
over dierenwelzijn

maximumscore 3
twee hoofdtaken:
• (1) uitvoerende taak / De Europese Commissie bestuurt / ziet toe op de
uitvoering van Europese regels / controleert of Europese wetgeving
juist wordt toegepast
• (2) De Europese Commissie neemt initiatief bij regelgeving / formuleert
nieuwe wetsvoorstellen
•

Taak 1 (de uitvoerende taak) is te herkennen in
de regels 1-5 van tekst 3: “Brussel is … worden gebruikt.” /
regels 9-12: “Volgens Brussel … nationale wetten.” / regels 17-21:
“Deze regels … eerste stap.”
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maximumscore 1
het (Europese) Hof van Justitie (in Luxemburg)
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maximumscore 2
• het Europees Parlement en
• de Raad van de Europese Unie / de Raad (van ministers)
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•

In de tekst staat dat EDEV en Stichting VIER VOETERS
dierenbeschermingsorganisaties zijn. Zij komen dus op voor een
deelbelang – bescherming van dieren – en richten zich dus op één
specifiek terrein
In de tekst staat dat de twee dierenbeschermingsorganisaties de
Nederlandse autoriteiten oproepen om alle zeilen bij te zetten om de
nieuwe deadline wel te halen. Dit is een voorbeeld van een poging om
de politieke besluitvorming te beïnvloeden
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maximumscore 4
voorbeelden van juiste antwoorden:
kenmerkende verschillen:
• Pressiegroepen komen op voor deelbelangen en richten zich op één
specifiek terrein, terwijl politieke partijen zich ook bezig moeten houden
met de inrichting van de samenleving als geheel / verschillende
belangen moeten afwegen
• Pressiegroepen zijn gericht op het beïnvloeden van de politieke
besluitvorming, terwijl politieke partijen gericht zijn op het verkrijgen
van macht in het bestuur van de overheid / politieke partijen nemen
deel aan verkiezingen (en pressiegroepen niet)
•
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• de subfase beleidsvoorbereiding

1

voorbeeld van een juiste toelichting:
• In de fase van beleidsvoorbereiding ontvangt de regering adviezen
over het te voeren beleid, in dit geval van de Raad van State (regels 14). / Het onderwerp staat al op de politieke agenda, maar het
wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer (regels 5-9)
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