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Opgave 1  Arib vraagt haar Kamer om bezinning 

Bij deze opgave hoort tekst 1. 

Inleiding 
De Kamer moet zich bezinnen op het gebruik van haar formele middelen. 
Dat vindt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Volgens haar dreigen de 
‘instrumenten’ van de Kamer hun effectiviteit te verliezen als ze te vaak 
worden gebruikt. Arib vindt dat een onwenselijke situatie en zij is niet de 
enige (tekst 1). 

Lees tekst 1. 
De trend dat de Tweede Kamer een aantal van haar formele middelen 
steeds vaker inzet zou van invloed zijn op het werk van de Kamer. Het 
werk van de Kamer omvat drie taken, een daarvan is de beleidsbepalende 
taak. 

2p 1 Welke andere taak van de Kamer wordt beïnvloed door de trend om 
steeds meer schriftelijke vragen te stellen? Leg ook uit wat een gevolg 
kan zijn voor het uitvoeren van die taak. 

Zie de regels 40 tot en met 44 van tekst 1. 
In de regels 40 tot en met 44 staat dat oppositiepartij SP van elke 
misstand in elk verzorgingstehuis openbaar maakt dat ze het bestaan 
ervan slecht of schandelijk vindt. Daar kan ze verschillende motieven voor 
hebben. 

2p 2 Geef twee motieven die voor de SP een rol zouden kunnen spelen om die 
misstanden aan de kaak te stellen. Eén ideologisch-inhoudelijk motief en 
één ander politiek motief. 

Zie de regels 48 tot en met 68 van tekst 1. 
Er worden nu veel meer moties ingediend dan vroeger. Vroeger bezorgde 
een motie een minister knikkende knieën, volgens Kamervoorzitter Arib. 
Daarmee bedoelt ze dat ministers vroeger een beetje bang waren voor 
moties. 

2p 3 Leg uit waarom ministers vroeger een beetje bang waren als er in de 
Kamer een motie werd ingediend en waarom dat nu minder het geval is. 
Gebruik in je uitleg een gegeven uit tekst 1. 
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De verhouding van de regering met de Kamer kan gekarakteriseerd 
worden als monistisch of als dualistisch. Het Nederlandse politieke stelsel 
heeft zowel kenmerken van monisme als van dualisme. 

3p 4  Geef een kenmerk van het Nederlandse politieke stelsel dat past bij 
monisme.  

 Geef een kenmerk van het Nederlandse politieke stelsel dat past bij 
dualisme.  

 Leg uit of het niet serieus nemen van moties door de regering 
(regel 55-56) beter past bij monisme of beter past bij dualisme. 
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Opgave 1  Arib vraagt haar Kamer om bezinning 

tekst 1 

(…) Aan het begin van het politieke 
seizoen vraagt Kamervoorzitter 
Khadija Arib de leden van de Tweede 
Kamer om bezinning. (…) Vorig jaar 

5 nam het aantal ingediende moties 
(3.582) toe met 25 procent en steeg 
het aantal schriftelijke vragen (2.822) 
met 16 procent. (…) Daarmee zet de 
Kamer een al jaren durende trend 

10 voort. Ministers klagen dat zij door 
hun veelvuldige verplichte aanwezig-
heid in de Kamer vaak aan andere 
werkzaamheden niet toekomen. 
Kamerleden zelf klagen dat zij aan 

15 invloed verliezen, omdat tegen-
woordig niemand meer opkijkt als zij 
een motie indienen of een schrifte-
lijke vraag stellen. (…)  
De stortvloed is een hardnekkig 

20 probleem. VVD-fractieleider Halbe 
Zijlstra waarschuwde in 2013 voor 
“het laten verworden van de parle-
mentaire wapens tot klapper-
pistooltjes”. Arib gaf in het slotdebat 

25 voor de zomer de nieuwste cijfers, 
over dit eerste halfjaar. “Er zijn 2.194 
moties (…) ingediend. We stelden 
1.543 schriftelijke vragen.” 
(…) 
Quotum 
Meer dan oproepen tot bezinning kan 

30 Arib niet doen. “Er is geen draagvlak 
voor paardenmiddelen”, zegt SGP-
leider Kees van der Staaij, de nestor 
van de Tweede Kamer. “Partijen of 

parlementariërs aan een quotum 
35 binden kan niet. Als wij in onze 

fractie vaststellen dat we bij een 
debat twee of drie moties willen 
indienen, kijken we elkaar fronsend 
aan en vragen ons hardop af: is dat 

40 wel nodig? Maar de fractiecultuur kan 
ook zijn: wij stellen elke misstand in 
elk verzorgingstehuis aan de kaak. 
Bijvoorbeeld de SP doet dat en dat is 
hun goed recht. De Kamervoorzitter 

45 kan hooguit achter de schermen 
proberen een fractie daarop aan te 
spreken.” 
Ook VVD-Kamerlid Ton Elias, tevens 
ondervoorzitter van de Tweede 

50 Kamer, sprak deze zomer zijn 
ongenoegen uit. Hij hekelde in het 
AD “die enorme hoeveelheid nutte-
loze moties”. Ze dienen volgens hem 
vooral om media-aandacht te creëren 

55 en worden door de regering vaak niet 
serieus genomen. Sinds midden 
jaren zeventig is sprake van een 
vertienvoudiging. Elias: “Alsof je een 
goed Kamerlid bent als je maar heel 

60 veel moties indient!” Arib beschouwt 
de herhaalde oproep voor “zelf-
beheersing van een zelfbewust 
parlement” als een van de taken van 
haar voorzitterschap. “Vroeger 

65 bezorgde een motie een minister 
knikkende knieën. Dat is nu niet 
meer zo”, zei ze in maart tegen Met 
Het Oog Op Morgen1). (…) 

bron: de Volkskrant, 6 september 2016 

noot 1 Met Het Oog Op Morgen is een radioprogramma dat dagelijks tussen 23:00 uur en 
24:00 uur uitgezonden wordt op NPO1. Het brengt een overzicht van het nieuws, een 
blik in de ochtendkranten en journalistieke interviews met mensen in en achter het 
nieuws. 
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