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Opgave 4  Verbeter het parlement 
 

 28 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste knelpunten zijn (twee van de volgende):  
− De omvang en complexiteit van het ambtelijke apparaat bemoeilijken 

dat kabinet en parlement effectief toezicht kunnen houden op het 
ambtelijke apparaat. 

− Verkokering binnen het ambtelijke apparaat: binnen de veelheid van 
ambtelijke diensten kiest elke dienst uitvoeringsmaatregelen die bij het 
eigen specifieke beleidsterrein horen, zonder oog voor algemeen 
maatschappelijke consequenties, of consequenties voor andere 
beleidsterreinen. 

− De kennisachterstand van generalistische politici (ministers en 
Kamerleden) ten opzichte van gespecialiseerde ambtenaren. 

− Gebrek aan politieke affiniteit of inzicht bij ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. 

− Gebrek aan inzicht bij politici en ambtenaren in onbedoelde 
neveneffecten van allerlei goed bedoelde beleidsmaatregelen. 

 
per juist knelpunt  2 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):  
− Regeringsvorming vindt plaats op basis van de uitslag van de Tweede 

Kamerverkiezingen.  
− De Tweede Kamer bepaalt het beleid door middel van een 

regeerakkoord. (De Eerste Kamer is hier niet aan gebonden.) 
− Het kabinet moet als geheel aftreden als het niet langer het vertrouwen 

geniet van het parlement (lees: de Tweede Kamer). (vertrouwensregel) 
/ Een motie van wantrouwen wordt in de Tweede Kamer ingediend (en 
bijna nooit in de Eerste Kamer). 

− De Tweede Kamer wordt rechtstreeks door de burgers gekozen en is 
daarmee de directe vertegenwoordiging van de burgers. / De Eerste 
Kamer, die door de leden van de Provinciale Staten wordt gekozen, is 
de indirecte vertegenwoordiging van de burgers. 

− De Tweede Kamer beslist als eerste over welke wetten er komen. 
− De Tweede Kamer neemt het voortouw bij de aanpak van politieke 

problemen en de politieke koers. 
− De Tweede Kamer heeft meer middelen dan de Eerste Kamer om een 

stempel te zetten op de besluitvorming. / De Tweede Kamer heeft het 
recht op initiatief en recht op amendement; de Eerste Kamer keurt 
alleen de wetsvoorstellen goed of af. 

 

per juist argument  1 
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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− Uitleg bij voorstel “Sluit alleen een regeerakkoord op hoofdlijnen en 

voor de duur van de eerste twee jaar van een kabinetsperiode” (regels 
30-32): minder gedetailleerde afspraken en een kortere looptijd van 
regeerakkoorden vergroten de speelruimte van de Kamerleden van 
coalitiepartijen ten opzichte van het kabinet.  

− Uitleg bij minder fractiediscipline’ (regels 35-36): individuele 
fractieleden, ook van fracties van coalitiepartijen, krijgen zo meer 
ruimte om zich kritisch op stellen tegenover het kabinet. 

− Uitleg bij ‘geen deelname van de politieke leiders in het kabinet’  
(regels 37-38): de politieke leider heeft veel invloed op de fractie. Als 
deze niet vanuit het kabinet zijn koers vaststelt, zullen de hoofdlijnen 
meer vanuit het parlement uitgezet worden. 

− Uitleg bij ‘jaarlijks vaststellen van hoofdlijnen van beleid in het 
parlement’ (regels 39-43): als elk jaar, op basis van door eigen 
onafhankelijk onderzoek verkregen informatie, door het parlement zelf 
de hoofdlijnen van beleid worden vastgesteld, zal het parlement 
tegenspel bieden aan het kabinet in het richting geven van het beleid. 

 

per juiste uitleg van een voorstel 1 
 

Opmerking 
Geen punt toekennen als alleen het voorstel is genoemd. 
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