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Opgave 2 Politieke steun aan inval Irak
7

maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste uitleg is (één van de volgende):
− Het opgeven van een standpunt van een partij kan zorgen dat ze een
ander belangrijk standpunt wel kunnen doorvoeren in het
regeerakkoord / kan dienen als ‘wisselgeld’ / biedt
onderhandelingsruimte.
− Wanneer een standpunt een ‘breekpunt’ is voor een partij dan staat er
bij het vasthouden aan dat standpunt regeringsdeelname op het spel.
Omdat een partij in het kabinet in de regel meer macht uit kan
uitoefenen dan in de oppositie, kan een partij uit politieke
overwegingen dus belangrijke standpunten laten vallen.

8

maximumscore 2 (altijd toekennen)
• De parlementaire enquête
• een juiste uitleg
Een parlementaire enquête is het zwaarste controlemiddel omdat (één van
de volgende):
− in tegenstelling tot de andere middelen alle betrokkenen mogen
worden ondervraagd (ook militairen en ambtenaren op het ministerie)
en dus veel meer aan waarheidsvinding kan worden gedaan, dan
alleen het formele antwoord van de verantwoordelijke minister.
− Een parlementaire enquêtecommissie mag getuigen onder ede
ondervragen. Daarom is een parlementaire enquête een zwaarder
middel / het zwaarste controlemiddel.

9

1
1

maximumscore 2
andere formele controlemiddelen zijn (drie van de volgende):
− het indienen van moties
− het instellen van een (parlementair) onderzoek
− het aanvragen van een spoeddebat of interpellatie
− het stellen van (schriftelijke en mondelinge) vragen
− het budgetrecht
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Opmerking
Het antwoord ‘het indienen van een wetsvoorstel’’ is niet goed.
In het budgetrecht komen beide hoofdtaken van de Tweede Kamer
(controle én wetgeving) samen; http://www.tweedekamer.nl.
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Het is een uiting van monisme.
Voorbeelden van elementen die in het antwoord dienen te staan:
• Er is sprake van dualisme als er een zekere scheiding bestaat tussen
regering en volksvertegenwoordiging; elk heeft duidelijk van elkaar
onderscheiden taken en verantwoordelijkheden
• Monisme: de regering vormt min of meer een eenheid met de
meerderheid in het parlement
• Uitleg:
− Regeringsfracties hebben door de afspraak tussen de coalitiepartijen
niet meer de vrijheid om in te stemmen met een onderzoek naar de
besluitvorming rondom de steun aan de Irak-oorlog (tenzij ze een
kabinetscrisis wilden riskeren). De afspraak is dus een uiting van
monisme.
of
− De afspraak tussen de coalitiepartijen beperkte de ruimte voor de
partijen in de Tweede Kamer (ook de oppositiepartijen) om invloed uit
te oefenen op de besluitvorming over een onderzoek naar de oorlog in
Irak. De afspraak is dus een uiting van monisme.
maximumscore 3
• Punt 1: Irak voldoet niet aan ontwapeningsverplichtingen en de
inspecties.
Doelstellingen VN (één van de volgende):
− de internationale vrede en veiligheid veiligstellen
− handhaven of bereiken van internationale samenwerking bij het
oplossen van economische, sociale, culturele en humanitaire
problemen
• Punt 2: Irak neemt geen duidelijke afstand van terrorisme.
Doelstellingen VN (één van de volgende):
− de internationale vrede en veiligheid veiligstellen
− handhaven of bereiken van internationale samenwerking bij het
oplossen van economische, sociale, culturele en humanitaire
problemen
• Punt 3: Irak onderdrukt de burgerbevolking.
Doelstelling VN: bevorderen van respect voor mensenrechten en
fundamentele vrijheden
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Opmerking
Alleen een scorepunt toekennen wanneer aan het punt een juiste
doelstelling gekoppeld is.
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Voorbeelden van antwoordelementen die in de uitleg dienen te staan:
• De permanente leden van de Veiligheidsraad (de Verenigde Staten,
Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) hebben een
vetorecht
• Resoluties zijn vaak het resultaat van veto vermijdende compromissen,
omdat één permanent lid of meerdere permanente leden (één van de
volgende):
− vriendschappelijke banden heeft/hebben met de ‘conflictlanden’
− gedeelde politieke of economische belangen heeft/hebben met de
‘conflictlanden’
− niet wil/willen tornen aan het principe van soevereiniteit van staten
maximumscore 6
Voorbeelden van antwoordelementen die in de uitleg dienen te staan:
In het klassieke beeld van de internationale orde
• nemen staten zelfstandig besluiten over nationale en internationale
kwesties en laten zich primair leiden door eigen nationale belangen
• zullen staten zich niet of minder houden aan internationale afspraken
als de eigen nationale belangen in gevaar zijn
•
−

−

Verwijzing naar een tekst (één van de volgende):
De VS laat zijn eigen nationale veiligheidsbelangen prevaleren en niet
het internationaal recht; er is geen volkenrechtelijk mandaat (zie regels
10-13 en regels 15-20 van tekst 5). Dit past in het klassieke beeld van
internationale orde.
In tekst 6 (zie regels 4-6) wordt gesproken over het unilaterale karakter
van het Amerikaanse optreden. Dat wil zeggen dat de VS zijn eigen
nationale belangen nastreefde zonder rekening te houden met
internationale afspraken. Het unilaterale karakter van de VS past in het
klassieke beeld van internationale orde.

Daarnaast is er ook sprake van het postklassieke beeld van de
internationale orde:
• De speelruimte van de natiestaten is in de huidige wereldorde beperkt
doordat staten geacht worden samen te werken om mondiale
vraagstukken zoals de onveiligheid en internationale conflicten op te
lossen (Deze samenwerking verloopt via internationale organisaties
zoals de VN, de NAVO en de EU)
• Staten zijn afhankelijk van andere actoren en mondiale processen als
globalisering (interdependentie)
•

Verwijzing naar een tekst:
Het door Nederland beleden multilateralisme en het versterken van de
internationale rechtsorde (tekst 6) passen in het postklassieke beeld
van de internationale orde. In tekst 6 staat dat het Amerikaans beleid unilateralisme - op gespannen voet stond met het door Nederland
beleden multilateralisme. Dat wil zeggen dat het beleid van de VS
betreffende Irak botste met de praktijk van internationale verhoudingen
waarin samenwerking tussen staten via internationale organisaties
wordt gezocht en waarbinnen het internationaal recht geldt.
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