'Initiatiefwet Eerste Kamer'

Wilt u De Hofvijver iedere maand
ontvangen?

Rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer, gekoppeld aan een regeling om
bij oplopende conflicten de gecombineerde vergadering van Eerste en Tweede
Kamer het laatste woord te geven.
Dat is de kern van een initiatiefwet dat Bert van den Braak van het Parlementair
Documentatiecentrum heeft ontworpen om de 'bizarre' en zelfs 'niet
democratische' (premier Rutte) gang van zaken rond Eerste Kamerverkiezingen
te doorbreken.

U kan zich voor deze
maandelijkse nieuwsbrief van het
Montesquieu Instituut en partners
aanmelden.

Agenda
De veelvuldig bekritiseerde indirecte verkiezing van de Eerste Kamer [via
provinciale staten] wil Van den Braak vervangen door een rechtstreekse,
tegelijk met die voor de Tweede Kamer. Dat vergroot de kansen op conflicten
tussen beide Kamers, erkent hij. Om die te beslechten, bepleit de PDConderzoeker een terugzendrecht voor de Eerste Kamer, waarna [als
'compromis'] de Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer de
doorslag geeft. Van den Braak ontwierp een compleet initiatief.
lees verder >

8 juni 2011, Den Haag
Uw rechtspraak is de mijne niet.
Een debat over de
ontevredenheid over onze
rechtstaat.
17 juni 2011, Den Haag

Huis van Europa

Plaat van de maand

Verkiezingen op de kaart. Een
symposium over de
verkiezingsuitslagen sinds 1848.
20 en 21 juni 2011, Maastricht
Europese partijen. Een
tweedaagse workshop over de
uitdagingen van Europese
politieke partijen.
Uitgebreide agenda >

Cartoon

Zelfs midden in de financiële crisis gaat het werk aan het ‘Huis van Europa’
door. Vol goede moed opende koningin Beatrix, geassisteerd door premier
Rutte, in mei de vernieuwde, verbouwde vestiging van ‘Europa’ in Den Haag.
Gelegen aan de Korte Vijverberg met uitzicht op de Hofvijver is het een
uitgelezen plek om de oplopende debatten aan het Binnenhof over Nederland
en Europa te volgen.
Het ‘Huis van Europa’ in Den Haag wil een knooppunt van informatie, discussie
en debat over Europa zijn. Het Montesquieu Instituut start er binnenkort, in
samenwerking met de voorlichtingsbureaus van de Europese Unie en het

Karikaturen over Europa zijn van
oude datum, zoals F. Behrendt al
in 1957 in het Algemeen
Handelsblad liet zien.
lees verder >

'(...) mèèèèèh...!". '

Europese Parlement, een serie debatten. Al discussiërend gaat ‘Europa’ door.
lees verder >

Partners in beeld

Tweede Kamerlid en later
Eurocommissaris Frits Bolkestein
(VVD) bekritiseerde in 1991 de al
te meegaande opstelling van de
Nederlandse politiek tegenover
Europa.
lees verder >

Uw mening
Souvereiniteitsoverdracht aan
Europa is noodzakelijk om
financiële crisis de baas te
kunnen.

Modernisering monarchie

'Leers als gids'

Wie betaalt de eigen bekeuringen
van de koningin? In Maastricht vraagt
Wytse van der Woude het zich af.

Nederland wordt weer opnieuw
gidsland in Europa, stelt Peter
Scholten, nieuwe ‘fellow’ van het
Montesquieu Instituut.
lees verder >

lees verder >

Opkomst Europese
verkiezingen

Het dieptepunt gepasseerd?
lees verder >

Een 'nieuwe Mansholt'
'Brussel' is toe aan een tweede
Mansholt, 'een geëngageerd en
charismatisch politicus', vindt Johan
van Merriënboer van het CPG in
Nijmegen.
lees verder >

Gestage groei
Europartijen

Bekende Nederlandse
Europarlementariërs

Europese partijvorming gaat door, wèl
in een laag tempo. Conclusie van het
Nederlandse Documentatiecentrum
Politieke Partijen in Groningen.
lees verder >

Mag niet van Europa

Column

Jan Werts
Na anderhalf jaar crisis staat de euro nog altijd sterk.
Indrukwekkend is het complex maatregelen dat de
Europese Raad daartoe nam. Allemaal besluiten die twee
jaar geleden niemand voor politiek mogelijk hield.

Kees Berkhouwer
Piet Dankert
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Hedy d' Ancona

Nederlandse
Eurocommissarissen

Hoewel premier Rutte dit ontkent krijgt Brussel ongekende
invloed op ons totale sociaal-economische beleid. Dus
over lonen en prijzen, pensioenen en uitkeringen, ja zelfs
over ons onderwijs en de volksgezondheid. Er komt Europese ‘economic
governance’. De regering bagatelliseert dit novum graag. Het is veelzeggend
dat zij dit project niet wil vertalen in ‘Europees economisch regeren’. Die
terminologie is op onze ministeries taboe. Dat komt omdat Nederland historisch
tegen de creatie van een ‘Europese Economische Regering’ is.
lees verder >

En verder

-

Nieuws

Hoe staatsrechtelijk bezwaarlijk is politisering van de Eerste Kamer eigenlijk,
vraagt Wytze van der Woude (MI Maastricht) zich af.
lees verder >

-

Sicco Mansholt (1958-1973)
Pierre Lardinois (1973-1977)
Henk Vredeling (1977-1981)
Frans Andriessen (1981-1989)
Hans van den Broek (19891999)
- Frits Bolkestein (1999-2004)
- Neelie Kroes (2004-heden)

Markante niet-Nederlandse
Eurocommissariisen
- Jacques Delors (voorzitter
1985-1995)
- Jacques Santer (voorzitter
1995-1999)

Krijgt de PVV straks een boete van minister Donner? In Groningen heeft Paul
Lucardie goed naar de nieuwe regels voor partijfinanciering gekeken.
lees verder >
De Tweede Kamer kan wel wat verfijning van de radar voor nadere Europese
problemen gebruiken, vindt Arco Timmermans (Montesquieu Den Haag).
lees verder >
Het Nederlandse parlement mag best wat onbevangener naar Europese
wetsvoorstellen kijken. Advies uit Maastricht.
lees verder >
Europarlementariërs zijn in eigen land vaak minder ‘onschendbaar’ dan in
andere Europese lidstaten. Symposium van MI Maastricht.
lees verder >

- Gaston Thorn (voorzitter 19811985)
- Neil Kinnock (transport en
bestuurshervorming 19952004)
- Karel Van Miert
(consumentenbeleid,
concurrentie 1989-1999)
- Edith Cresson (onderzoek,
onderwijs, 1995-1999)
- Ray MacSharry (landbouw
1989-1993)
- Etienne Daviginon (industrie
1981-1985)

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
lees verder >

Partners

Aanmelden
Wilt u De Hofvijver iedere maand
ontvangen? Hier kunt u zich
aanmelden voor deze nieuwsbrief.
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