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‘Te veel iedâh voâh zèn ège’
Wetgeving: ministeries en parlement werken te weinig samen
Ministeries moeten veel meer investeren in samenwerking met de Tweede Kamer om tot
goede wetten te komen.
Terwijl de Grondwet regering en parlement samen als wetgever aanwijst, is het in
praktijk veel te veel [op z’n Haags’] ‘iedâh voâh zèn ège’ geworden, analyseert Huub
Linthorst, voormalig directeur Wetgeving & Juridische Zaken van het Ministerie van
Economische Zaken. Ieder te veel voor zichzelf.
‘Ministeries beschouwen de onder hen ressorterende wetgeving als ‘van hen’, schrijft
Linthorst. ‘Zij hebben de wetten in beheer en zij besluiten tot wetswijziging. Amendering
door de Tweede Kamer moet daarbij zo veel mogelijk worden voorkomen. Zéker als een
wetsvoorstel het resultaat is van polderoverleg.’
Om eraan toe te voegen: ‘Initiatiefwetsvoorstellen worden gewantrouwd.’
Lees verder ›

Schaduwen over kabinetsformatie

Kunnen politieke partijen over hun eigen schaduw heen springen? Door de eindeloze
kabinetsformatie 2021 is het bijna een sleetse uitdrukking geworden. Al meer dan een
half jaar wacht de rest van het land hoe ‘Den Haag’ het eens kan worden over wie-metwie gaat. Cartoonist Arend van Dam keek wat scherper naar de schaduwen.

Iets voor zalmneuzen?

Column

Jan Schinkelshoek, voormalig lid van de Tweede Kamer
‘... Een extra scheut dualisme levert ongetwijfeld spannende, misschien wel
enerverende debatten op, bloedstollende stemmingen en onverwachte wendingen, spek
naar het bekkie van alle Binnenhofwatchers. Er gaat ongetwijfeld een frisse wind
waaien. Maar is dat waar het land op zit te wachten? Levert dat dualisme een goed
werkende, betrouwbare overheid op? Een stabiel, voorspelbaar bestuur? Evenwichtige,
uitvoerbare wetten? Is dat wat het vertrouwen in de politiek - daar gaat het toch om zal herstellen?...’

Lees de column ›

Europese Unie

Unie & lidstaten

Energiecrisis? Even Brussel Bellen!
Lees verder ›

Duitsland
Niederländisierung in Berlijn.
Lees verder ›

Polen
Poker met Europese waarden.
Lees verder ›

Tsjechië
Op het randje van een constitutionele crisis?
Lees verder ›

Agenda

1 november 2021, Den Haag
Actualiteitendebat: 'Anders kiezen: alternatieve
kiesstelsels voor Nederland'
Democratie in Debat
16 november 2021
Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021
(CPG)
Andere activiteiten
› Uitgebreide agenda

Ministers zonder tijd

Artikelen

Er duikt in Den Haag een nieuw soort minister op, een
minister die vrijgesteld wordt van z'n werk. Een overzicht.
› Lees verder

Kamelen & tijgers
Is de nieuwe Wet Open Overheid een tandeloze tijger? Of
juist een kameel waarvan we alleen maar de neus hebben
gezien? Een essay.
› Lees verder

Miljoenennota in de lente
Het is geen wondermiddel. Maar een Miljoenennota in het
voorjaar kan een betere begroting opleveren. Een
beschouwing.
› Lees verder

Omgang met populisme
Hoe om te gaan met populistische partijen? Laten we
vooral niet vervallen in zwart-wit schema's. Een advies.
› Lees verder

Omgang met de Grondwet
De Tweede Kamer dient de uitleg van de Grondwet niet uit
te besteden aan een semi-rechterlijke instantie als de Raad
van State. Een opinie.
› Lees verder

Dualisme over de grens III:
Verenigd Koninkrijk
Hoe onafhankelijk opereren parlementen? Een serie over
dualisme over de grenzen.
Derde aflevering: Verenigd Koninkrijk.
‘Dwarsliggers en rebellen zijn geen verschoppelingen in het
Britse politieke systeem. Zij maken er een essentieel deel
van uit en kunnen tot de top doordringen.’
› Lees verder

‘Het lijkt erop dat de rechtsstatelijke mechanismen in Nederland
uiteindelijk hebben gewerkt.’
De Venetië Commissie, een ‘commissie voor democratie door recht’ uit de Raad van
Europa, over wetgeving, bestuur en rechtspraak in Nederland [na de
kindertoeslagaffaire].

En verder

Nieuws

Afwezige stemmen in de Tweede Kamer? Een beschouwing.
Lees verder ›
Oude grondwet, nieuwe politiek. Een interview.
Lees verder ›
Regeerprogramma’s Drees, De Quay en Biesheuvel. Een terugblik.
Lees verder ›
De Europese Raad in tijden van crisis. Een aankondiging.
Lees verder ›

Weg als Tweede Kamerlid
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‘Dubieuze’ affaires waar
weinig aan de hand bleek
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