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Bijvoorbeeld twee van de volgende:
− In een democratische rechtsstaat is de wetgevende macht
onafhankelijk van de rechterlijke macht.
Voorbeeld: Lid zijn van de Staten-Generaal is daarom niet te verenigen
met lid zijn van de Hoge Raad / procureur-generaal/advocaat-generaal
bij de Hoge Raad zijn.
− In de Nederlandse democratische rechtsstaat wordt de regering
gecontroleerd door de Staten-Generaal. Jezelf controleren kan
gemakkelijk fout gaan.
Voorbeeld: Lid zijn van de Staten-Generaal is daarom niet te verenigen
met het ambt van minister of staatssecretaris.
− Wie zichzelf adviseert verneemt niet iets nieuws. Jezelf adviseren is
dus niet logisch. De Raad van State en de Algemene Rekenkamer
adviseren de Staten-Generaal.
Voorbeeld: Lid zijn van de Staten-Generaal is daarom niet te verenigen
met lid zijn van de Raad van State of de Algemene Rekenkamer.
per juiste reden met een juist voorbeeld
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Het democratisch tekort zou onder andere inhouden dat de relatie van
het EP met de achterban zwak is.
Een band opbouwen met de achterban is in de nationale politiek
kennelijk eenvoudiger. Een parlementariër die al bekendheid heeft, kan
de band met het EP mogelijk versterken.
− Het democratisch tekort zou onder andere inhouden dat nationale
parlementen vaak slecht op de hoogte zijn van het werk van het EP en
omgekeerd. Beide parlementen werken soms langs elkaar heen.
Een dubbelmandaat kan er aan bijdragen dat die uitwisseling van
informatie wel tot stand komt waardoor de wederzijdse onwetendheid
wordt verminderd.
− Het democratisch tekort zou onder andere in kunnen houden dat het
nationale parlement het optreden van een minister in de Raad
onvoldoende kan controleren.
Door een dubbelmandaat kan een parlementariër een minister zowel in
de nationale als de Europese politiek controleren.
•
•

Voor het noemen van een juist element van het democratisch tekort
Voor het formuleren van een juiste redenering
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• De Europese Commissie
• kan soms een boete opleggen / kan de zaak aanhangig maken bij het
Europese Hof van Justitie
maximumscore 2
Voorbeeld van juiste antwoorden:
• Verkiezingen. De verkiezingen van het EP worden eens in de vijf jaar
gehouden, die van de Tweede Kamer vinden normaal gesproken eens
in de vier jaar plaats / De verkiezingen van het EP worden op meer
dagen gehouden (namelijk zaterdag, zondag en een werkdag), die van
de Tweede Kamer op één dag / De verkiezingen van het EP worden in
verschillende landen volgens verschillende procedures georganiseerd,
die van de Tweede Kamer worden in het hele land volgens dezelfde
procedure georganiseerd
• Bevoegdheden. Het EP heeft geen recht van initiatief, de Tweede
Kamer wel / Het EP heeft formeel niet de bevoegdheid om leden van
de Europese Raad of van de Europese commissie af te zetten (de EC
kan wel in haar geheel naar huis gestuurd worden maar de individuele
leden niet), de Tweede Kamer heeft die bevoegdheid wel ten aanzien
van de ministers en staatssecretarissen / Het EP kan geen motie van
wantrouwen indienen tegen individuele leden van de EC, de Tweede
Kamer kan een motie van wantrouwen indienen tegen individuele
ministers of staatssecretarissen
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Twee van de volgende functies met toelichting:
− Controle/waakhondfunctie. De NOS houdt politici in de gaten en wijst
er bijvoorbeeld op dat Wilders in 2009 als lijstduwer ook al veel
stemmen kreeg, maar daar toen anders mee omging.
− Opiniërende functie. De NOS verschaft achtergrondinformatie die van
dienst kan zijn voor de meningsvorming van mensen.
− Onderzoeksfunctie. De NOS heeft uitgezocht dat Wilders in 2005 nog
tegen eenzelfde plan van SP en CDA stemde.
per juiste functie met juiste toelichting

www.examen-cd.nl

-2-

1

www.havovwo.nl

