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Plaat van de maand

'Euroscepsis bedreigt Oekraïne'

Onderzoek Twente naar referendum

De diepgewortelde Euroscepsis is het meest bedreigend voor de

associatieovereenkomst van de Europese Unie met Oekraïne. Op

basis van een enquête onder 3500 kiezers voorspellen

onderzoekers dat de voorstanders bij het referendum op 6 april

een zware dobber zullen krijgen.

'De stemvoorkeur is primair afhankelijk van Europese integratie

in het algemeen, waar veel kiezers sceptisch over zijn', meent

Martin Rozema (Universiteit Twente) die samen met het bureau

I&O Research tekent voor het onderzoek. 'Als dit patroon in de

campagneperiode niet gaat veranderen, wordt het voor de

voorstanders van het verdrag moeilijk om de achterstand in te

lopen.'

De studie wordt gepubliceerd in een bundel van het Montesquieu

Instituut over het Oekraïne-referendum, die is samengesteld

onder eindredactie van Aalt Willem Heringa, hoogleraar in

Maastricht. Het referendum wordt van alle kanten bekeken,

geanalyseerd en becommentarieerd.

De referendumbundel verschijnt deze week: woensdag 2 maart.

In perscentrum Nieuwspoort wordt die middag een debat

georganiseerd.

Lees verder >

Eerste zet

Kamervoorzitter Khadija Arib doet de openingszet. Sinds tien

jaar is de hal van de Tweede Kamer de plek waar jaarlijks een

grootmeester het opneemt tegen schakende parlementariërs,

ambtenaren en journalisten. Begin deze maand was het Magnus

Carlsen, de regerend wereldkampioen. Na het machtsvertoon

waarmee hij het Tata Schaaktoernooi in Wijk aan Zee, het

voormalige ‘Hoogovens’, had gewonnen, had Carlsen op 35

Partners

Agenda

2 maart 2016, Den Haag

'Het Oekraïne-referendum onder

de loep'

Democratie in debat

8 maart 2016, Den Haag

'Vrouwelijk leiderschap anno

2016'

Politiek café

14 maart 2016, Den Haag

'The Paradise Suit'

Film & Debat

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Op schrikkeldag 1980 maakte

Opland, politieke tekenaar van De

Volkskrant, zich al boos over de

manier waarop Nederland omging

met vluchtelingen, asielzoekers

en andere immigranten.

Bekijk grote versie >

'Als we iets aan Poetin
gelegen laten, gaan we
de kant van 1939 op'

Oud-minister Ben Bot

(Buitenlandse Zaken) over het

'Oekraïne-referendum' bij de

presentatie van de studie van

Hans Vollaard, Gerrit Voerman en

Jan van der Harst over Nederland



Column

Europa

> 

> 

> 

> 

borden geen kind aan zijn politieke, ambtelijke en journalistieke

tegenspelers. Is politiek toch iets anders dan schaken?

Honderdduizend bananenschillen
per dag

Roel Bekker, voormalig secretaris-
generaal

Waarom gaat er zoveel mis bij het ministerie

van Veiligheid en Justitie? Of beter gezegd:

waarom lijkt er zoveel mis te gaan? Want goed

onderzoek naar de kwaliteit van dat ministerie

is (helaas) nooit gedaan. Alle aandacht is gaan

zitten in een bonnetje hier en een fotootje

daar, maar nooit in de kwaliteit als geheel.

Dus: waarom lijkt er zoveel mis te gaan?

Ik pik er twee factoren uit. Allereerst: persoonlijke fouten van de

minister. Minister Opstelten sloeg zelf aan het rekenen, wat

juristen natuurlijk nooit moeten doen. Fout dus. En zijn opvolger

Van der Steur liet zich 'uit emotie' negatief uit over professor

Maat. Dat had zakelijker gemoeten, zoals hij na ruim een half

jaar verklaarde.

Lees verder >

Unie & lidstaten

Groot-Brittannië: op weg naar 23 juni

Spanje: moeizame kabinetsformatie

Slowakije: strijdvaardig tegenover de EU

Ierland: na de verkiezingen

Klokkenluiders & wet

Na een lange aanloop stemt de Eerste

Kamer morgen over een wet ter

bescherming van klokkenluiders. Luidt dat

inderdaad een cultuuromslag in? Essay uit

'Amsterdam'.

Lees verder >

Politiek & benoemingen

Poolse toestanden in Nederland? De Eerste

Kamer windt zich op over politieke

benoemingen bij de omroep en dreigt de

Mediawet te blokkeren. Analyse uit

'Amsterdam'.

Lees verder >

Ombudsman & verder

Hoe moet het verder met de Nationale

ombudsman? Gebutst door het incident

rondom de Kinderombudsman, is er alle

reden om het eenmans Hoge College van

Staat te bekijken. Voorstellen en suggesties

uit 'Leiden'.

en de Europese eenwording op 11

februari in Den Haag.

Uw mening

Wie in de Eerste of Tweede

Kamer wordt verkozen, tekent

voor vier jaar - punt uit.

De staat van een
parlementariër

Wassila Hachchi

Over een parlementariër die de

Tweede Kamer verruilde voor de

Amerikaanse

presidentscampagne.

Lees verder >

Tussentijds vertrek Tweede
Kamer zo'n 50 jaar geleden:
zitting 1967-1971. 22 leden
vertrokken (kabinet
uitgezonderd), wat gingen zij
doen?

- 5 burgemeester

- 4 naar organisaties

- 2 gedeputeerde

- 1 wethouder

- 1 lid Raad van State

- 1 president Rekenkamer

- 1 Commissaris van de

Koningin

- 1 onderwijsinspecteur

- 1 Eerste Kamerlid

- 5 gezondheid/conflict etc.

Oude nog bestaande wetten

- Consulaire wet (1871)

- Wet militaire inundatiën

(1896)

- Auteurswet (1912)

- Wet regeling c.a.o. (1927)

- Natuurschoonwet (1928)

- Opiumwet (1928)

- Ambtenarenwet (1929)



Nieuws

Lees verder >

Politiek & humor

De eerste Nederlandse versie van het

Correspondent’s Dinner met de minister-

president vraagt om een herhaling.

Waarom politiek wel wat humor kan

gebruiken. Opinie van een ex-ingewijde.

Lees verder >

Guantánamo Bay & rechtsstaat

Nederland bevordert de internationale

rechtsorde, belooft de Grondwet plechtig.

Waarom werkt de regering niet mee aan de

sluiting van Guantánamo Bay? Kritische

vragen uit ‘Maastricht’.

Lees verder >

Parlement & ondervraging

Is parlementaire ondervraging een goede

aanvulling of wellicht zelfs een alternatief

voor parlementaire enquêtes?

Kanttekeningen bij een voorstel van een

Kamercommissie, afkomstig van een

oud-parlementariër.

Lees verder >

Vluchtelingen & Europese
rechtspraak

Wat vreemdelingen in Nederland overkomt,

wordt ook in Europa bepaald.

Consequenties van een uitspraak van het

Europese Hof in kaart gebracht.

Lees verder >

En verder

De Tweede Maand. Het voorzitterschap van de

Europese Unie - een overzicht na de start in januari.

Lees verder >

Waarover vergaderden Eerste en Tweede Kamer zoal

op schrikkeldag? Een overzicht uit het archief van

PDC.

Lees verder >

Zijn Europese verkiezingen een nationale

aangelegenheid? Vragen van MI Maastricht bij het

Eerste Kamerstandpunt.

Lees verder >

Novelles en andere staatsrechtelijke haarkloverijen -

beschouwingen vanuit MI Den Haag.

Lees verder >

Vooraanstaande (ex-)PVV'ers

- Fleur Agema

- Sietse Fritsma

- Martin Bosma

- Hero Brinkman

- Barry Madlener

- Richard de Mos

- Marcel de Graaff

- Marjolein Faber

- Dion Graus

Drie boeken van Anne
Vondeling (1916-1979)

- Nasmaak en voorproef

(Amsterdam, 1968)

- Tweede Kamer: lam of

leeuw? (Amsterdam, 1976)

- Schijn des kwaads

('s-Gravenhage, 1978)

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

Lees verder >

Eerder verschenen nummers >

Contact met de redactie >



Een nieuwe druk van ‘Staatsrecht’ - bijgewerkt

handhoek uit de school van MI.

Lees verder >

Parlement.com Europa-Nu.nl Montesquieu-Instituut.nl

Kiezers

Partijen

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Regering

Polder

Europa

Praktisch Europa

Europa in de wereld

Nederland en Europa

Hot Issues

Beleid en toekomst

Wie doet wat

Wat komt eraan

Het instituut

Onderzoek

Onderwijs

Valorisatie

Publicaties

Europa

Nederland


