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Gele kaart, rode kaart

Het is net als bij voetballen. Als Nederland zich niet houdt aan de Europese
spelregels - een overheidstekort van maximaal 3 procent uiterlijk in 2013 -
volgt eerst een waarschuwing, dan een gele kaart en vervolgens zelfs een
rode kaart.

De buitensporige tekortprocedure is een soort oplopende ladder. Wat begint
met een algemene 'aanbeveling' vanuit Brussel, wordt steeds specifieker,
steeds dwingender en kan erop uitlopen dat een land onder curatele wordt
gezet en zelfs boetes moet gaan betalen. De ultieme sanctie - uitzetting uit
de eurozone - is niet mogelijk.

Onder die Brusselse druk wordt niet alleen op het Catshuis vergaderd. Ook
andere Europese landen leggen botje bij botje om te voldoen aan het in
Europees verband vastgelegde tekortmaximum, nota bene een van de
'successen' van het land dat zich tot voor kort presenteerde als 'het braafste
jongetje van de klas': Nederland.

Hoe streng is het onlangs getekende verdrag? >
Begrotingsafspraken zijn helder in Europa; de naleving niet >

 

Weglopen of aanschuiven?

Foto: Roel Rozenburg

Weglopen of aanschuiven? Moet de Tweede Kamer zich verre houden van
onderonsjes met het kabinet? Of is 'achterkamertjespolitiek' een onmisbaar
ingrediënt van een consensusdemocratie?

Terwijl VVD en CDA zich - samen met Wilders' PVV - in het Catshuis hebben
teruggetrokken, is het debat over dualisme en monisme weer opgelaaid. Past
dat nou wel? Moet bij het overleg over zo'n crisispakket de hele Tweede
Kamer worden betrokken?

  
Partners

 

Agenda

4 april 2012,
Den Haag
'10 jaar na Fortuyn' - debat

13 april 2012,
Den Haag
'Is de kredietcrisis een
democratische crisis?'- debat

20 april 2012,
Maastricht
'The accountability of financial
regulators: lessons from the
financial crisis' - symposium

Uitgebreide agenda >
 

Cartoon

Haalt de regering de Nederlander
de kaas van het brood? Ook
onder 'Drees' zagen kabinetten
zich gedwongen te bezuinigen. De
bestedingsbeperking van 1956
kreeg een kritisch onthaal, zoals
blijkt uit de tekening van Wim
Boost in de Volkskrant, 1957.

Plaat van de maand



lees verder >

Bekijk grafiek >

Wat je vindt, hangt vaak af van waar je staat. Wat een partij als
coalitiepartner verdedigt, wil ze nog wel eens als oppositiepartner laken. En
andersom. Drie jaar geleden liep Geert Wilders, gevolgd door zijn fractie,
boos weg uit de Tweede Kamer. Sinds drie weken is dezelfde Wilders in het
Catshuis aangeschoven. Hij was de eerste niet.

Impressie van het debat van 26 maart 2009 >
"De hele Kamer..." Speech Verbeet >

Stemmen met de voeten >

 
 

Op herhaling:
tussentijds bezuinigen
Het kabinet-Rutte/Verhagen is niet
het eerste dat zich het hoofd breekt
over tussentijdse bezuinigingen.
Onderzoek van PDC.

'Ledenloze partij biedt geen
garantie'
Ook een partij-zonder-leden biedt
geen garantie tegen 'gedoe'.
Observaties vanuit 'Groningen' en
'Maastricht' naar aanleiding van
Brinkmans vertrek.

lees verder > Groningen >
Maastricht >

Mislukken euro?
'Geen flauw idee'
Minister Kok (financiën) wilde bij de
invoering zelfs niet hardop nadenken
over een eventuele mislukking.
'Nijmegen' dook in de archieven.

'Europa heeft kort geheugen'
Niet te veel zorgen over de
anti-stemming in Europa.
Kanttekeningen uit 'Groningen' bij de
'rimpelingen' in Brussel over
Nederland.

lees verder > lees verder >

 

Het CPG

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, een van de
partners van het Montesquieu Instituut, maakt niet alleen het
bekende Jaarboek. Betrekkelijk nieuw is de politieke biografie.

Lees verder >
 

Alsof minister Hofstra, minister
van financiën in het laatste
kabinet-Drees, de kaas van het
brood grist.

 

'Wat u vertelde, is
interessant. Uw broodjes
waren lekker. Wij wensen
u nog een prettige
middag.'

Harm van Riel, fractievoorzitter
van de VVD in de Eerste Kamer
[1907-1980], tegen premier
Biesheuvel na een overleg op het
Catshuis (1971)

Uw mening

'Wilders had niet naar het
Catshuis moeten gaan'

 

 

Begrotingstekort in
Nederland

Het loopt snel op. Wat in het
Catshuis bovenop de stapel
papieren ligt: het velletje dat de
groei van de Nederlandse
overheidstekorten laat zien.

 

Samsom is een Delftse
ingenieur in een lang rijtje

- Lely (liberaal 1891-1922)
- Albarda (SDAP 1913-1945)
- Hein Vos (SDAP/PvdA

1937-1968)

Partners in beeld

Partners



lees verder >

Samsom: 'Wiegel' of 'Nijpels'?

Bert van den Braak, Parlementair Documentatie
Centrum (Universiteit Leiden)

Diederik Samsom is de eerste leider van de PvdA zonder
enige bestuurlijke of kabinetservaring. Drees was
wethouder, Vondeling minister, Den Uyl wethouder en
minister, Kok vakbondsvoorzitter, Melkert minister en
fractievoorzitter en Bos staatssecretaris.

Opvallend is dat in de recente periode steeds vaker tamelijk 'onervaren'
politieke leiders naar voren komen. Balkenende was nog pas kort
fractievoorzitter toen hij in 2002 minister-president werd. Mark Rutte had, net
als Wouter Bos, geen andere kabinetservaring dan via zijn
staatssecretariaten. Rutte was vóór hij premier werd overigens wel enkele
jaren fractievoorzitter (en groeide toen duidelijk in die rol). Mocht Emile
Roemer premier worden dan zou voor hem eveneens gelden dat hij geen
ministerservaring heeft en niet meer bestuurlijke ervaring dan een
wethouderschap in Boxmeer.

lees verder >
 

En verder

Tussen links en rechts bezuinigen bestaat geen noemenswaardig
verschil. Studie vanuit het Montesquieu Instituut.

lees verder >

Verhult de discussie over 'die drie procent' niet waar het echt om
gaat? Bijdrage van een oud-PDC'er aan het debat.

lees verder >

Soevereiniteitsoverdracht aan 'Europa' is voor jongeren geen
probleem. Verslag van de European Youth Ambassador Day.

lees verder >

Start van een onderzoek naar de politieke cultuur binnen het
Europees Parlement. Bericht van EuParl Netwerk.

lees verder >

Opiniepeilingen als smeerolie van de democratie? Verslag van
een Haags debat.

lees verder >

- Van Dis (SGP 1929-1973)
- Schermerhorn (PvdA

1945-1960)
- Van Rossum (SGP 1967-1986)
- Van der Vlies (SGP 1982-2010)
- Ritzen (PvdA 1989-1998)
- Karien van Gennip (CDA

2003-2008)
- Grashoff (GroenLinks sinds

2010)
 

Hero Brinkman heeft vele
'voorgangers'

- Verdonk (VVD, 2007)
- Van Schijndel (VVD, 2006)
- Van As (LPF, 2006)
- Nawijn (LPF, 2005)
- Wilders (VVD, 2004)
- Lazrak (SP, 2004)
- Wijnschenk (LPF, 2002)

 

Subsidiegevers

Ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Maastricht Universiteit

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief

Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden
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