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‘Kritische reflectie Binnenhof’
Alex Brenninkmeijer over stikstof en ‘Groningen’
Er is behoefte aan een ‘kritische zelfreflectie aan het Binnenhof’ na enkele corrigerende
tikken van de Raad van State. Voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer,
sinds vijf jaar lid van de Europese Rekenkamer, vindt dat zowel de Eerste als de Tweede
Kamer na de uitspraken van de hoogste bestuursrechter over stikstof en de Groningse
gaswinning ‘de hand in eigen boezem’ moet steken.
‘De rechterlijke besluitvorming [komt] noodgedwongen meer ‘tegenover’ de politieke
besluitvorming te staan’, analyseert hij. ‘Het is weinig reëel om als reactie kritisch naar
de rechter te kijken. Waar behoefte aan bestaat is kritische zelfreflectie rond het
Binnenhof.’ Hardop vraagt Brenninkmeijer zich af of het parlement wel voldoende
kritisch is geweest. Is de Eerste Kamer nog wel de kamer van reflectie? En doet de
Tweede Kamer niet te veel aan zelfbinding via coalitieafspraken?
Lees verder ›

‘Ik rijd honderd…’

Kopieert Rutte Den Uyl? Een maximumsnelheid van 100 km op de snelwegen herinnert
aan het kabinet-Den Uyl [‘rood met een witte rand’]. Dat zag zich door de oliecrisis in
het najaar van 1973 - Nederland werd getroffen door een Arabische olieboycot gedwongen de snelheid op de autowegen te beperken. Ook toen waren automobilisten
boos. Lobbyclub knac voerde actie: ‘Ik rijd honderd als Den Uyl opdondert’. Er bestaan
romantische herinneringen aan een andere maatregelen: de autoloze zondag. Maar ook
dat ging niet van een leien dakje. Kon je dominees verbieden ’s zondag met de auto
naar de kerk te gaan?
Lees verder

‘Ambtelijke dienst politiseert’

Column

Roel Bekker, hoogleraar Universiteit Leiden, voormalig secretaris-generaal
‘…De ambtelijke dienst dreigt te politiseren. Niet door openlijke partijpolitieke

benoemingen, maar door van ambtenaren te verlangen dat ze primair
het politieke systeem zullen faciliteren en vooral zullen letten op
mogelijke politieke schade en niet op wat de beste aanpak is van een
probleem. Ambtenaren - toch soms al een beetje cynisch - worden
daardoor onzeker en zullen de neiging hebben maar af te wachten of
zich in te dekken. [..] Het traditionele ambtelijke waardensysteem,
met kenmerken als expertise, onpartijdigheid, loyaliteit en durf om
tegen te spreken, staat onder druk…’
Lees de column ›

Brexit (1)

Unie & lidstaten

Daadwerkelijk op weg naar Brexit?
Lees verder ›

Brexit (2)
‘Preferendum’ als democratische doorbraak van de Britse impasse.
Lees verder ›

Polen
Op weg naar de volgende krachtmeting: mei 2020.
Lees verder ›

Spanje
Kans dat de nieuwe regering een complete rit uitrijdt, ligt pijnlijk dicht bij nul.
Lees verder ›

Albanië
Slachtoffer van de interne discussies over de toekomst van de Europese Unie na Brexit?
Lees verder ›

Agenda

25 november 2019, Den Haag
Café Europa, de speciale eindejaarsshow
Haagsch College
10 december 2019, Den Haag
Politiek Café over defensie: Hoe beschermen we
Nederland?
Democratie in Debat
19 december 2019, Den Haag
Film & Debat: Wei
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Stikstof en andere sores

Artikelen

‘Graag wat alertheid, enthousiasme en bevlogenheid’ - over besturen in de stikstofcrisis.
Een advies.

› Lees verder

Centrale banken onder vuur
‘Geld is te belangrijk om aan bankiers over te laten’ - over
politieke bemoeienis met centrale banken. Een pleidooi.
› Lees verder

Orde, orde!
Het reglement van orde van de Tweede Kamer - de
verzamelde parlementaire spelregels - is nooit af. Het
wordt steeds aangepast aan de praktijk. Soms meer, soms
minder ingrijpend. Een overzicht.
› Lees verder

De klimtocht van Kok
‘Een vooraanstaand politicus kan het niet stellen zonder
diepe crises’ - de biografie van Wim Kok. Een recensie.
› Lees verder

Lobby in de Senaat
Wat deed Paul Rosenmöller daar? Kunnen Eerste
Kamerleden lobbyisten zijn? Een bezinning.
› Lees verder

Eerste Kamer & Grondwet
Mag de Eerste Kamer meepraten over
grondwetswijzigingen voordat ze formeel aan de beurt is?
Een beschouwing.
› Lees verder

‘Tja, moraal… Dat is voor iedereen iets anders, daar kan ik niet zoveel
mee.’

Peter Zevenbergen, de inmiddels opgestapte partijvoorzitter van de SGP, antwoordt in
het Nederlands Dagblad op de vraag of wachtgeld naast zijn inkomen als schooldirecteur
moreel aanvaardbaar is.

En verder

Nieuws

Over ‘parlementaire betrokkenheid bij het inlichtingenbedrijf’. Een
beschouwing.
Lees verder ›
Over ‘ondoordachte wetgeving’. Een column.
Lees verder ›
Over ‘arbeidsvoorwaardelijke rechten en plichten van individuele
ambtenaren’. Een opinie.
Lees verder ›
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