Taken en rechten
De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en samen
met de regering wetten maken. Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven
de regering goed te controleren, is de regering verplicht de Tweede Kamer te
informeren.
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Amendementsrecht

Onderzoeks- en enquêterecht
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voorstel. Als de amendementen worden aangeno-

deskundigen onder ede worden ondervraagd. Bij
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Interpellatierecht
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Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecretaris ter verantwoording roepen en mondelinge
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of schriftelijke vragen stellen. Dit heet het recht
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ten’. Voor het houden van een dergelijk debat is de
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gen. Vrijwel altijd leidt een aangenomen motie van
wantrouwen tot het aftreden van de minister of

Recht van initiatief

staatssecretaris.

Tweede Kamerleden hebben ook het recht om op
eigen initiatief een wetsvoorstel in te dienen. Initiatiefvoorstellen worden op dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen van de regering. Het enige
verschil is dat het Kamerlid dat het initiatiefvoorstel
heeft ingediend, het voorstel in de Tweede Kamer
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verdedigt.

