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EXAMENVRAGEN 11 JUNI 2011  - REEKS TWEE 
 
Belangrijk om weten : 
 
De examens worden verbeterd volgens een rigoureus systeem. Vooraf wordt het aantal 
sleutelelementen dat in het antwoord verwerkt moet zijn, bepaald. Deze leveren, naar gelang 
hun belang een half of een volledig punt op.  
 
Andere elementen die in het antwoord vermeld worden en die correct zijn, doch niet tot de 
kern van het antwoord behoren, kunnen soms kleine “bonusjes” opleveren. Deze bonussen 
vertalen zich niet in bijkomende halve punten, maar worden wel verrekend bij de afronding 
van de punten tot een integere score op 20.    
 
 

1. Kan een “single case study” beschouwd worden als vergelijkend wetenschappelijk 
onderzoek? Zo ja waarom wel, zo neen, waarom niet? (4 ptn) 

 

Case selectieCase selectie
1.1. Single CaseSingle Case

Is geen expliciete vergelijkingIs geen expliciete vergelijking
Beperkte externe validiteit, vaak postBeperkte externe validiteit, vaak post--hoc validatiehoc validatie
Voordeel : groter # variabelen, evt. longitudinaalVoordeel : groter # variabelen, evt. longitudinaal
Pilot voor hypothesevorming : een Pilot voor hypothesevorming : een ““crucial casecrucial case”” analyseanalyse
Heel vaak : tijdselementHeel vaak : tijdselement

Soorten : Soorten : 
–– Representatieve case : typisch voorbeeldRepresentatieve case : typisch voorbeeld

Bv NL als coailitielandBv NL als coailitieland
–– Prototype case: waarvan verwacht wordt dat ie typisch zal w.Prototype case: waarvan verwacht wordt dat ie typisch zal w.

Bv. USA als pionierende democratieBv. USA als pionierende democratie
–– Deviante case : de uitzondering op de regelDeviante case : de uitzondering op de regel

Bv : democratie in een arm landBv : democratie in een arm land
–– Archetypische case : die de klasse op zich maakt/vertegenw.Archetypische case : die de klasse op zich maakt/vertegenw.

Bv. Frankrijk als voorbeeld van semiBv. Frankrijk als voorbeeld van semi--presidentieel systeempresidentieel systeem

 
 
Het correcte antwoord maakte zowel melding van :  

- hypothesevorming 
- het aantal variabelen 
- de beperkte externe validiteit 
- de vier soorten case + correcte uitleg !  
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2. Aan welke basisprincipes moet een goed functionerend kiesstelsel voldoen? (3 ptn) 
 

B. Wat? Functies van kiesstelsels B. Wat? Functies van kiesstelsels 

1.1. Resulteert in een onbetwiste legitimiteitResulteert in een onbetwiste legitimiteit
2.2. Geeft stem aan de wil van de bevolking Geeft stem aan de wil van de bevolking 
3.3. Leidt tot een sterke en stabiele regering Leidt tot een sterke en stabiele regering 
4.4. Kiest competente vertegenwoordigersKiest competente vertegenwoordigers

Tiririca (BraziliTiririca (Braziliëë, campagne, 2010): , campagne, 2010): 

““Wat een parlementslid doet? Geen idee ! Stem op mij,en ik zal Wat een parlementslid doet? Geen idee ! Stem op mij,en ik zal 
het je weten te vertellenhet je weten te vertellen””

 
 
Sommige studenten ontwikkelden hier een pleidooi voor een proportioneel stelsel. Maar dit is 
dan een waardeoordeel, en geen correct antwoord op de vraag. (meerderheidsstelsels kunnen 
evengoed goed functionerend zijn ).  
Wie alle elementen opsomde (met correcte uitleg), verdiende 3 punten. 3 elementen leverde 2 
punten op, 2 elementen 1 punt. Wie enkel de opsomming gaf, zonder uitleg, kreeg 1,5 punten. 
 

3. Ben je het eens met de stelling dat leden van het House of Lords in het Verenigd 
Koninkrijk meer politiek gewicht hebben dan leden van de Nederlandse Eerste 
Kamer? Staaf je antwoord met zoveel mogelijk elementen uit de cursus. (6 ptn)  

House of LordsHouse of Lords
1. Samenstelling (sinds hervorming 1999)1. Samenstelling (sinds hervorming 1999)

Voordien : 1400 leden (vnl. erfadel)Voordien : 1400 leden (vnl. erfadel)
Sinds 1999 nog vier soorten : Sinds 1999 nog vier soorten : 

615 Life peers: for life, op advies PM615 Life peers: for life, op advies PM
12 Law Lords : rechters. Tot 70 jaar oud12 Law Lords : rechters. Tot 70 jaar oud
26 Aartsbisschop en bisschoppen 26 Aartsbisschop en bisschoppen 
92 Elected hereditary Members92 Elected hereditary Members

2. zwakkere partijbinding : 2. zwakkere partijbinding : 20062006 April 2010April 2010
Labour : Labour : 217217 211211
Conservatives : Conservatives : 202202 186186
Liberal Democrats:Liberal Democrats: 7878 7272
‘‘CrossbenchCrossbench’’ 202202 186186
Andere partijen Andere partijen 1414 2626
BisschoppenBisschoppen 2626 2626
Sinds 1999: min of meer proportionele benoemingenSinds 1999: min of meer proportionele benoemingen

3. Taken :3. Taken :
revisie van wetgeving (2de lezing)  revisie van wetgeving (2de lezing)  ““Royal AssentRoyal Assent””
Geen revisie mogelijk van wetgeving ivm belastingen en ivm uitgaGeen revisie mogelijk van wetgeving ivm belastingen en ivm uitgavenven
geen initiatiefrechtgeen initiatiefrecht
controle, maar geen veto controle, maar geen veto Stijgend aantal Stijgend aantal ‘‘defeatsdefeats’’ van regering (avg. 49/jaar)van regering (avg. 49/jaar)
rechterlijke functie : Beroepshof (burgerlijk en strafrecht)rechterlijke functie : Beroepshof (burgerlijk en strafrecht)
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Parlementair stelselParlementair stelsel

Tweede Kamer : Tweede Kamer : 
150 leden , rechtstreeks verkozen150 leden , rechtstreeks verkozen
lage drempellage drempel
locuslocus of powerof power

Eerste kamer: Eerste kamer: 
indirect verkozen indirect verkozen 
door leden van de 12 provincieradendoor leden van de 12 provincieraden
half time politicihalf time politici
geen geen amenderingsrechtamenderingsrecht
wel absoluut vetorechtwel absoluut vetorecht

 
 
Het antwoord op de vraag is negatief ! (sommige studenten vergaten de vraag expliciet te 
beantwoorden), om wille van het vetorecht. Uiteindelijk kunnen de nederlandse EK-leden 
effectief een wet tegenhouden, wat de Britse Lords niet kunnen (zij kunnen enkel vertragen 
,niet tegenhouden). 
Het klopt dat een getrapte verkiezing een grotere legitimiteit geeft aan de Eerste Kamer, maar 
dat betekent niet dat die EK een groter politiek gewicht 'sensu stricto' geniet. 
 

4. Wat is het verschil tussen asymmetrische, symmetrische, incongruente en congruente 
bicamerale stelsels, en waar hoort het Duitse federale stelsel in thuis? (4 ptn) 

 

(a)Symmetrisch (a)Symmetrisch vsvs (in)congruent(in)congruent

Asymmetrisch Asymmetrisch –– symmetrischsymmetrisch
Selectiemethode + formele machten uit Selectiemethode + formele machten uit GWGW
Symmetrisch : USA, Colombia, ItaliSymmetrisch : USA, Colombia, Italiëë, Australi, AustraliËË, Nederland, , Nederland, 
Duitsland, Japan.Duitsland, Japan.

Congruent Congruent -- incongruentincongruent
Vertegenwoordiging van minoriteiten?Vertegenwoordiging van minoriteiten?
Grootst? gelijkheid ondanks ongelijkheid in populatie:Grootst? gelijkheid ondanks ongelijkheid in populatie:

vb. CH, VS, Venezuela vb. CH, VS, Venezuela (telkens(telkens 2/kanton), AUS (12/kanton)2/kanton), AUS (12/kanton)
Congruent : meeste Congruent : meeste bicameralebicamerale stelsels : zelfde stelsels : zelfde verk.methodeverk.methode
Incongruent : Veelal, doch niet exclusief in federale stelselsIncongruent : Veelal, doch niet exclusief in federale stelsels

–– Federale stelsels : Gini Index (variFederale stelsels : Gini Index (variëërend rend tsstss 0,00 en 1,00)0,00 en 1,00)
–– NietNiet--federale : federale : 

F (F (DuvergerDuverger: : SenateSenate = = ChamberChamber of of AgricultureAgriculture))
SpanjeSpanje
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Het Duitse stelsel is een voorbeeld van een symmetrisch en incongruent  federaal stelsel. 
Het onderscheid "symmetrisch- asymmetrisch" slaat op de (on)gelijke verdeling van machten 
en bevoegdheden, terwijl congruent-incongruent slaat op de samenstelling. DU is 
symmetrisch : de sterkte van de Bundesrat is bepaald door het feit dat het bestaat uit 
vertegenwoordigers van de deelregeringen. 
 

5. Is de huidige Vlaamse Regering eerder een voorbeeld van een cabinet government, 
een prime-ministerial of een ministerial cabinet? En verklaar je keuze. (3 ptn) 

 

Interne werking regering Interne werking regering 
Basis = de Grondwet Basis = de Grondwet 
(hoewel : eerste minister in BE grondwet?)(hoewel : eerste minister in BE grondwet?)

1. Presidential1. Presidential government:government:
Alle uitvoerende macht in handen van 1 verkozen persoon voor welAlle uitvoerende macht in handen van 1 verkozen persoon voor welbepaalde periodebepaalde periode
In realiteit: de verkozene benoemt en stuurt de regeringsleden aIn realiteit: de verkozene benoemt en stuurt de regeringsleden aanan
Grote verschillen naargelang invulling door presidentGrote verschillen naargelang invulling door president

2. Cabinet2. Cabinet governmentgovernment
Classical cabinet govClassical cabinet gov’’t t 

Typevoorbeeld : UK vanaf eerste helft 19Typevoorbeeld : UK vanaf eerste helft 19dede EE
Collectieve beslissingen.Collectieve beslissingen.
EM is primus inter paresEM is primus inter pares
Invloed van de monarch : Invloed van de monarch : 

–– Keuze EMKeuze EM
–– Ministers willen rechtstreekse toegang tot monarchMinisters willen rechtstreekse toegang tot monarch
–– Parlement wenste duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheidParlement wenste duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheid

postpost--classicalclassical cabinetcabinet govgov’’tt
Evolutie : # taken neemt toe => divisie van werk + snelle afhandEvolutie : # taken neemt toe => divisie van werk + snelle afhandeling in kabinetsmeetingeling in kabinetsmeeting
Indien kabinet nog belangrijke beslissingen neemt & dient om eigIndien kabinet nog belangrijke beslissingen neemt & dient om eigengereide ministers af te engereide ministers af te 
blokkenblokken

 
 
Het correcte antwoord is een cabinet government ! Belangrijkste elementen zijn: - een 
collectief orgaan met taakverdeling, de EM die primus inter pares is, en de 
coalitieregering die een rem vormt (beperkt vertrouwen). Overigens hadden we specifiek 
over coalitieregeringen gesteld dat ze noch een ministerial noch een prime ministerial 
regering konden zijn. 
 

coalitieregeringencoalitieregeringen
WellichtWellicht nooit zuiverenooit zuivere prime prime ministerialministerial, noch , noch ministerialministerial govgov’’tt
Nooit zuiver Prime ministerial Nooit zuiver Prime ministerial 
–– EM is (meestal) de electorale leider EM is (meestal) de electorale leider geen onenigheidgeen onenigheid
–– Leiderschap Leiderschap ≠≠ monocratisch, maar oligarischmonocratisch, maar oligarisch

(met limieten, bv. geen rol in internationale toppen)(met limieten, bv. geen rol in internationale toppen)
–– TenzijTenzij 1 partij : dominant1 partij : dominant

Nooit zuiver Ministerial govNooit zuiver Ministerial gov’’t :t :
Verdeling van BevoegdhedenVerdeling van Bevoegdheden
RegeerakkoordRegeerakkoord
Andere instrumenten die wijzen op beperkt vertrouwen: Andere instrumenten die wijzen op beperkt vertrouwen: 

–– Waakhonden, interkabinettenwerkgroepen, ...Waakhonden, interkabinettenwerkgroepen, ...

Invloed van de eerste minister? (A. King, 1994): Invloed van de eerste minister? (A. King, 1994): 
Veel invloed : GRE, D, IRE, P, Esp, UKVeel invloed : GRE, D, IRE, P, Esp, UK
Medium : B, A, Medium : B, A, DkDk, SWE, SWE
Weinig invloed : NL, I, N Weinig invloed : NL, I, N 

 


