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‘Europa’s ongemakkelijke coalitie’
Analyse over het nieuwe politieke krachtenveld in Brussel
Europa wordt de komende jaren geregeerd door ‘een ongemakkelijk bondgenootschap
van pro-Europese en Euro-sceptische partijen op centrum-rechts’.
Simon Otjes, universitair docent aan de Universiteit Leiden, heeft een balans opgemaakt
van de politieke krachtsverhoudingen in Brussel, zoals die na de verkiezingen voor het
Europese Parlement en het aantreden van de nieuwere Europese Commissie zijn
ontstaan.
Een herschikking van de Europese politiek in ‘een helder pro-Europees en Euro-sceptisch
blok’ - het doel van de Franse president Macron - heeft zich bij de Europese
verkiezingen niet voltrokken. Na veel duwen en trekken kwam Ursula von der Leyen als
‘consensuskandidaat’ uit de bus. ‘Steunberen voor de nieuwe Commissie zijn de rechtse
Euro-sceptische partijen die zijn tegenspelers waren bij de verkiezingen.’
Lees verder ›

Gehecht aan het Binnenhof

De Tweede Kamer is door en door conservatief. Het parlement laat zich hooguit
tegenstribbelend verkassen, vernieuwen of verhuizen. Hoewel ooit min of meer per
ongeluk aan het Binnenhof terecht gekomen, is de Kamer er niet meer van weg te
slaan. Midden in de negentiende eeuw is vergeefs geprobeerd een heus Paleis voor de
Staten-Generaal te bouwen. Hetzelfde lot ondergingen voorstellen, honderd jaar later,
om ergens midden in het land een nieuw parlementsgebouw neer te zetten. Het heeft
veel voeten in de aarde gehad om de oude vergaderzaal, de Balzaal, te verlaten. Dat
ging in 1992 met veel weemoed gepaard, zoals Opland tekende. Het is dan ook geen
wonder dat zelfs een noodzakelijke opknapbeurt van het Binnenhof veel tegenspartelen
oplevert. Dr. Carla Hoetink verblijft momenteel in Wenen en schreef over de verbouwing
van het Binnenhof in relatie tot vernieuwing van het Oostenrijks parlement.

Lees verder

‘Het is uiterst curieus...’

Column

Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit
Maastricht en onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum
‘...Voor de huidige Tweede Kamerleden geldt bijvoorbeeld dat
nagenoeg de helft geen biografische gegevens op de Tweede
Kamersite heeft gepubliceerd. Veelal wordt volstaan met het tekstje
dat al bij de kandidaatstelling is aangeleverd. [..] De
verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van gegevens ligt
geheel bij de leden zelf. [..] Het is uiterst curieus dat velen die ons in
het parlement vertegenwoordigen zo weinig moeite doen om zichzelf
even 'voor te stellen', bijvoorbeeld met gegevens over opleiding en
loopbaan...’
Lees de column ›

Brexit

Unie & lidstaten

Heel langzaam, maar toch gestaag?
Lees verder ›

België
Op weg naar een nieuw formatierecord?
Lees verder ›

Portugal
Het 'samengeraapte zooitje' mag door.
Lees verder ›

Agenda

6 november 2019, Den Haag
Debat: EU en machtsverhoudingen, take back control?
Democratie in Debat
12 november 2019, Den Haag
Politiek Café: de Miljoenennota - wie snapt er iets van?
Democratie in Debat
25 november 2019, Den Haag
Café Europa, de speciale eindejaarsshow
Haagsch College
› Uitgebreide agenda

‘Halfbakken integriteit’
‘De controle op integriteit is in de Nederlandse politiek
halfbakken geregeld.’ Beschouwing over invallen van politie
en justitie in het Haagse stadhuis.
› Lees verder

Artikelen

Kennismaken met de Senaat
‘Een noviteit zou het zijn als Eerste Kamercommissies
kennismakingsgesprekken zouden voeren met kandidaatbewindslieden.’ Analyse van mogelijkheden voor de Senaat.
› Lees verder

Groen, groener, groenst
‘Geven we zelf het goede voorbeeld?’ Een voorpublicatie uit
het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019 over het
‘duurzaamheidsdenken’ binnen de Tweede Kamer.
› Lees verder

Voor het Parlement
‘De hoorzittingen zijn uitgegroeid tot een beproefd
instrument om alle kandidaten voor de Europese
Commissie vooraf te toetsen op geschiktheid en integriteit.’
Opinie over de hoorzittingen van het Europese Parlement.

› Lees verder

Uitbreiding Europese Unie
‘De Franse voorstellen om kandidaat-lidstaten te laten
‘proefdraaien’ op bepaalde terreinen zijn zo gek nog niet.’
Analyse van het touwtrekken over de toetreding van
Balkanlanden tot de EU.
› Lees verder

‘Inleveren!’
Kamervoorzitter Khadija Arib duldt geen rinkelende telefoons in de Tweede Kamer, ook
niet van Bram van Ojik (GroenLinks). Hij moest zijn mobieltje afstaan.
Lees verder ›

En verder

Nieuws

De Eerste Kamer heeft nauwelijks ‘echt’ vergaderd. Een column.
Lees verder ›
Een al te doctrinaire Raad van State. Een opinie.
Lees verder ›
Stikstofcrisis drijft Randstad en rand uiteen. Een analyse.
Lees verder ›

Jongste...
Fractievoorzitter - Jesse Klaver
Eerste Kamerlid - Driek van Vugt
Tweede Kamerlid - Fashad Bashir
Tweede Kamerlid (V) - Manja Smits
Partijvoorzitter - Sebasitaan Wolfswinkel
Staatssecretaris - Gerard Veldkamp
Premier - Ruud Lubbers

Nog niet toegelaten tot de EU
Turkije - aanvraag 1987
Noord-Macedonië - aanvraag 2004
Montenegro - aanvraag 2008
Albanië - aanvraag 2009
Servië - aanvraag 2009
Kosovo - aanvraag 2013
Bosnië-Herzegovina - aanvraag 2016
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