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Opgave 5  De eurocrisis 

24 maximumscore 4 
Het postklassieke beeld van de internationale orde. 
In de uitleg dienen twee kenmerken van het postklassieke beeld van de 
internationale orde te staan en een juiste koppeling aan een gegeven uit 
de tekst. 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
1 Het gedrag van staten wordt beïnvloed door internationale 

economische processen (globalisering).  
Juiste koppeling aan een gegeven uit de tekst: 
– eenwording van de Europese bankenmarkt door Europese
 regelgeving.  

2 Het gedrag van staten is afhankelijk van internationale organisaties. 
Juiste koppeling aan een gegeven uit de tekst (één van de volgende): 
– initiërende rol van banken in het proces van Europese

beleidswijziging. 
– toenemende macht van banken op overheden.

3 Samenwerking tussen staten is nodig om grensoverschrijdende 
kwesties aan te pakken of internationale problemen het hoofd te 
bieden. 
Juiste koppeling aan een gegeven uit de tekst: 
– Samenwerking van Europese overheden via Europese instituties
 om een Europese kapitaalmarkt te creëren. 

4 Samenwerking tussen staten is nodig vanwege de toenemende 
internationale interdependentie.  
Juiste koppeling aan een gegeven uit de tekst (één van de volgende): 
– Overheden staan garant voor banken die internationaal opereren

en staan daardoor bloot aan grote risico’s als banken in de 
problemen komen.  

– Internationaal toezicht op banken via EU-instellingen is nodig om
risico’s te verkleinen. 

per juist kenmerk van het postklassieke beeld 1 
voor een juiste koppeling aan een gegeven uit de tekst 1 
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25 maximumscore 6 
Standpunt 1 van het CDA  
politieke ideologie: confessionalisme/christendemocratie 
De volgende twee uitgangspunten/kenmerken met uitleg: 
• gespreide verantwoordelijkheid (subsidiariteitsbeginsel)

Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
Het beginsel van de gespreide verantwoordelijkheid is te herkennen: 
“We regelen zelf wat we als Nederland zelf het beste kunnen doen.” 
Het is het beste maatschappelijke groeperingen – in dit geval de 
lidstaten – zelf de verantwoordelijkheid te geven (te laten nemen) om 
problemen op te lossen. Alleen daar waar problemen effectiever 
kunnen worden aangepakt op supranationaal niveau moet dat ook 
gebeuren 1 

• (christelijke) waarden zoals naastenliefde/verantwoordelijkheid /
zorgzame samenleving of uitgangspunten als harmonie en 
samenwerking 
Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
Het CDA ziet Europa niet alleen als een economische gemeenschap, 
maar ook als een waardengemeenschap. De lidstaten delen met elkaar 
waarden die behoren bij een democratische rechtsstaat als 
bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, bescherming van minderheden 
/ Het CDA hecht aan kleinschalige gemeenschappen. Belangrijke 
uitgangspunten of waarden van het CDA zoals zorgzame samenleving 
/harmonie/naastenliefde/verantwoordelijkheid komen goed tot recht in 
kleinschalige gemeenschappen 1 

Standpunt 2 van de PVV 
politieke houding: populisme 
De volgende twee uitgangspunten/kenmerken met uitleg: 
• beroep op eenheid van het land en vaderlandsliefde / nationalisme

Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
De PVV wil dat de beslissingsbevoegdheid blijft bij het nationale 
parlement en legt daarmee de nadruk op ‘het Nederlands belang’ 1 

• de grotere rol die de wil van het volk zou moeten spelen in de politiek
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
De leus van de PVV “Wij willen ons geld terug” refereert aan de 
wensen van het publiek om geen miljarden euro’s te besteden aan de 
EU 1 
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Standpunt 3 van SP 
politieke ideologie: socialisme 
De volgende twee uitgangspunten/kenmerken met uitleg: 
• actieve rol van de overheid (en EU) om sociale ongelijkheid tegen te

gaan  
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
De SP wil een ‘sociaal Europa’ en bekritiseert ‘neoliberale maatregelen 
van Brussel die de verzorgingsstaat aantasten en de lonen verlagen’. 
Dit zijn voorbeelden van standpunten om sociale ongelijkheid te 
bestrijden. Om deze maatregelen te realiseren is een actieve overheid 
nodig  1 

• dominantie van de vrije markt beperken door te streven naar behoud
van de verzorgingsstaat / opkomen voor belangen van werknemers  
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
De partij wil ‘wel Europese samenwerking om het casinokapitalisme te 
bestrijden’ of de partij levert kritiek op ‘neoliberale maatregelen van 
Brussel die hebben geleid tot het ondermijnen van de 
verzorgingsstaat’. Deze wens of kritiek is een directe vertaling van het 
uitgangspunt om dominantie van de vrije markt te beteugelen en te 
streven naar behoud van de verzorgingsstaat. / De partij wil een 
‘sociaal Europa’ en ‘geen neerwaartse druk op lonen en 
arbeidsvoorwaarden’ als gevolg van het beleid van de EU. De SP komt 
met dit standpunt op voor de werknemersbelangen  1 

Opmerking 
Alleen voor een juiste koppeling tussen standpunt en politieke partij met 
overeenkomende ideologie/houding en twee uitgangspunten of kenmerken 
met een uitleg, 2 scorepunten toekennen. 

26 maximumscore 3 
a 
Antwoordelementen die in het antwoord dienen te staan: 
Het dilemma van collectieve actie: 
• Staten zullen geneigd zijn de voorkeur te geven aan hun

kortetermijnbelangen boven gemeenschappelijke 
langetermijnbelangen. Het langetermijndoel of het collectief doel is 
zorgen voor stabiliteit van de euro  1 

• Uitleg (één van de volgende): 1 
− Staten hebben een voorkeur voor de kortetermijnbelangen omdat het 

lonender is weinig of niet bij te dragen aan een gemeenschappelijk 
doel of een afspraak te ontduiken (freerider gedrag). Staten kunnen 
immers meeprofiteren van het goede gedrag van andere staten; er 
staan geen sancties op naleving van afspraken of de verplichting een 
bijdrage te leveren. 
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− Voor het realiseren van het collectief doel zoals de stabiliteit van de 
euro dient elke lidstaat offers te brengen zoals bezuinigen doorvoeren 
of financiële bijdrage leveren aan het Europees Noodfonds. Dit druist 
in tegen de belangen van de landen op korte termijn. 

b 
Oplossing: 
• Essentieel bij het oplossen van het dilemma van collectieve actie is dat

de naleving van afspraken toevertrouwd is aan een onafhankelijke (in 
de zin van supranationaal, onafhankelijk ten opzichte van de lidstaten) 
autoriteit die bovendien sancties (boetes) mag opleggen 1 

Opmerking 
Landen die deel uitmaken van de Economische Monetaire Unie (EMU) 
moeten voldoen aan begrotingseisen, maar op overtreding daarvan staat 
geen sanctie. Oplossing: lidstaten moeten akkoord gaan met 
strafmaatregelen indien de lidstaten zich niet houden aan de regels van 
de EMU. De Europese Commissie of een andere autoriteit moet toezien 
op de naleving van de afspraken en geeft boetes aan landen die zich niet 
aan de afspraken houden. 

27 maximumscore 2 
• Bij intergouvernementele besluitvorming in de Raad komen besluiten

alleen tot stand als geen lidstaat tegen het besluit stemt. Een lidstaat 
kan dus beslissingen tegenhouden. 
Intergouvernementele besluitvorming in de Raad van de Europese 
Unie (de Raad) vindt plaats op een aantal terreinen zoals bijvoorbeeld 
(één van de volgende): 1 

− toetreding nieuwe lidstaat 
− aanpak van de eurocrisis / toezicht op financiële instellingen 
− het buitenlands- en veiligheidsbeleid  
− onderwijs / cultuur  
− sociale zekerheid 
− begroting van de EU 
− belastingen 
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• Bij supranationale besluitvorming worden beslissingen in de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen. Ministers/Landen
die tegen stemmen dienen toch het besluit uit te voeren. Dit is bij
uitstek supranationaal.
Supranationale besluitvorming in de Raad van de Europese Unie
(de Raad) vindt plaats op een aantal terreinen zoals bijvoorbeeld (één
van de volgende): 1 

− vrij verkeer van goederen en diensten 
− toetreding van een niet-euroland tot de eurozone 
− landbouw/milieu/visserij 
− consumentenbescherming 
− handelsakkoorden 
− vervoer 
− asiel- en immigratiebeleid 
− ontwikkelingssamenwerking 

Opmerking  
Alleen 1 scorepunt toekennen als zowel de betekenis van de wijze van 
besluitvorming als het voorbeeld voor het beleidsterrein juist is.  
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28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− De Commissie heeft het recht van initiatief in het Europese 

beleidsproces.  
Uitleg: 
Lidstaten hebben dus voortdurend te maken met nieuwe Europese 
regelgeving. De Commissie heeft namelijk het recht om voorstellen 
voor nieuwe regelgeving te ontwikkelen en in te dienen bij de Raad (en 
het Europees Parlement).  

− De Commissie is op Europees niveau de belangrijkste 
uitvoeringsinstantie.  
Uitleg: 
De Commissie zorgt ervoor dat de lidstaten de aangenomen Europese 
regels uitvoeren. 

− De Commissie is verantwoordelijk voor de handhaving van de 
Europese regels. 
Uitleg: 
Houden de lidstaten zich niet aan regels of voeren zij deze niet uit dan 
dreigt de Commissie met boetes of kan een land aanklagen bij het 
Europese Hof van Justitie. / De Commissie kan een juridische 
procedure starten tegen lidstaten die Europese regelgeving niet tijdig 
of niet correct implementeren. 

− De Commissie vertegenwoordigt de Europese Unie op mondiaal niveau 
(als waarnemer bij top G20). / De Commissie is verantwoordelijk voor 
de externe betrekkingen van de EU op het gebied van handel en 
ontwikkelingssamenwerking.  
Uitleg: 
De machtspositie van de Commissie in de internationale betrekkingen 
is daardoor groter dan menig lidstaat.  

per juiste bevoegdheid met juiste uitleg 1 
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