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'Blokkerende minderheid in Senaat'

Partners

Bert van den Braak onderzoekt nieuwe Eerste Kamer
Ook in de nieuwe Eerste Kamer is er geen zicht op een
meerderheid voor een ingrijpende constitutionele vernieuwing.
Bert van de Braak, onderzoeker bij het Parlementair
Documentatie Centrum, heeft de straks in mei aantredende
Senaat op voorhand kritisch bekeken. Wat hem als eerste opvalt,
is dat de zogenaamde ‘blokkerende minderheid’ ook in de nieuwe
samenstelling blijft bestaan.
De Grondwet legt de lat voor vernieuwing of verandering van de
Eerste Kamer hoog: een tweederde meerderheid. Die
meerderheid zal er ook na de verkiezingen op 26 mei niet
komen, voorspelt Van den Braak. Waarmee de kans op een
andere machtsverhouding op het Binnenhof heel erg klein
geworden is. Ondanks alle oproepen in de verkiezingstijd om
‘iets’ te doen aan het ongemak dat een indirect verkozen Senaat
de direct gekozen Tweede Kamer de voet dwars kan zetten.
Lees verder >

Agenda
1 april 2015, Den Haag
Rendementsdenken: behartiging
van de publieke belangen?
Democratie in Debat
14 april 2015, Den Haag
Vrijheid van meningsuiting
Politiek Café
20 april 2014, Den Haag
Het grote €ollege
Haagsch College
Uitgebreide agenda >

Grondwetfeestje (2)

Plaat van de maand
Cartoon

Bekijk de cartoon >

'We gaan geen C4, C5 of
C1000 worden.'

Is de Eerste Kamer een overbodige instelling? Of zou de Senaat
binnen het totaal van de Nederlandse staatsinstellingen een
andere rol moeten krijgen? Middelbare scholieren gingen
zaterdag - op de tweede Dag van de Grondwet - met elkaar in
debat. Dat gebeurde onder het toeziend oog van oud-minister
Ernst Hirsch Ballin en staatsrechtkenner Wim Voermans. Na het
grote succes van de eerste Grondwetsdag - een jaar geleden
werd de totstandkoming van de eerste grondwet van het
Koninkrijk der Nederlanden (1814) groots gevierd - werd
besloten tot een jaarlijks terugkerend evenement aan het
Binnenhof.

Reactie van Bram van Ojik,
fractievoorzitter van GroenLinks
in de Tweede Kamer, op de vraag
of zijn partij toetreedt tot de zgn.
constructieve oppositie,
bijgenaamd C3.

Uw mening
Kunnen we niet eens
ophouden met die
waterschapsverkiezingen?

Wat een raar land...

Column

Aalt Willem Heringa, hoogleraar
staatsrecht Universiteit Maastricht
Eigenlijk zijn we een raar land. Democratie en
rechtsstaat hebben we hoog in het vaandel.
We vieren het 200-jarig bestaan van
Koninkrijk en Grondwet en decentraliseren om
zorg dichterbij de burger te brengen. Maar
tevens accepteren we, kennelijk als iets geheel
vanzelfsprekends, dat belangrijke wetgeving kan worden tegen
gehouden door indirect gekozen volksvertegenwoordigers. Of
beter: door provincie-vertegenwoordigers, want het zijn
tenslotte Provinciale Staten die de leden van de Eerste Kamer
kiezen. Waarom vinden we dat niet gek en debatteren we
gewoon over de vraag hoe het nu verder moet in de Eerste
Kamer, en welke partijen daarin hun steun zullen geven aan
coalitie en gedoogpartners?
Lees verder >

Van Estland tot Luxleaks

Europa en lidstaten

>
>
>
>

Hoe verder met Griekenland?
Verkiezingen in Estland?
Groot-Brittannië op z’n kop?
LuxLeaks, een gemiste kans voor het
Europese Parlement?
> Een Franse uitzondering?
> Toch maar een nieuw handelsverdrag met de VS?

Aandacht in media niet voldoende

Achtergronden

Televisiedebatten en andere aandacht in de
media zijn niet voldoende voor een hoge
opkomst. Analyse van de campagne voor
de provinciale verkiezingen uit
'Amsterdam'.
Lees verder >

Statenleden in soorten en maten
Er zijn Statenleden in soorten en maten:
kritische, constructieve, passieve en
actieve. Analyse uit 'Groningen' van
verschillende stijlen die provinciale
parlementariërs er op na houden.
Lees verder >

'Een verloren illusie'
'Lokale politiek blijkt opnieuw een verloren
illusie.' Balans van provinciale verkiezingen
uit provinciale hoek.
Lees verder >

De staat van een
parlementariër

Sander de Rouwe
Over een lid van de Tweede
Kamer dat in de Provinciale
Staten van Friesland werd
gekozen.
Lees verder >

In de Tweede Kamer
teruggekeerde
staatssecretarissen

- Ferdinand Kranenburg
(weg 1958, terug 1958)
- Joep Mommersteeg
(weg 1974, terug 1976)
- Antoon Veerman
(weg 1975, terug 1975)
- Annette Nijs
(weg 2004, Terug 2005)
- Mark Rutte
(vrijwillig weg 2006,
terug 2006)
- Fred Teeven
(weg 2015, Terug 2015)

Jongste staatssecretarissen

- Martin van Rooijen
1973, 31 jaar
- Gerard Veldkamp
1952, 31
- Melanie Schultz van Haegen
2002, 32
- Hans Grosheide
1963, 33
- Wim Meijer
1973, 33
- Jan Schaefer
1973, 33
- Joop Wijn
2003, 33
- Klaas Dijkhoff
2015, 34

'Groepen' in de Tweede Kamer

'Al met al goed verlopen'
'Al met al goed verlopen'. Evaluatie van de
waterschapsverkiezingen door
waterschappen.
Lees verder >

'Droge voeten willen we allemaal'
Laat de waterschappen ‘samenvloeien’ met
Rijks-water-staat. Een pleidooi voor
versterking van de dijk, afkomstig uit
‘Utrecht’.

- GrKÖ (Groep-Kuzu/Öztürk),
2014
- GrBvK (Groep-Bontes/Van
Klaveren), 2014
- GrHK (Groep-Hernandez/Kortenoeven), 2012
- Groep-Nijpels, 1995
- GSD (GroepScholten/Dijkman), 1982
- Groep-Goedhart, 1970
- Groep-Harmsen, 1968
- Groep-Aarden, 1968
- Groep-Gortzak, 1958

Subsidiegevers

Lees verder >
Gemeente Maastricht

En verder

Nieuws

Unicum: secretaris-generaal stapt op bij nieuwe
minister. Kanttekeningen bij het vertrek van een
topambtenaar.
Lees verder >
Hoe goed deed het CDA het eigenlijk? Analyse van de
statenverkiezingen voor de christen-democraten.
Lees verder >
Kan het nog beroerder? PDC vergelijkt verkiezingen
voor provinciale staten. PDC duikt in de archieven.
Lees verder >

Provincie Limburg

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >
Contact met de redactie >

Aan- en afmelden

Hoe verder na 18 maart? Verslag van een workshop
met PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth.
Lees verder >
De Eerste Kamer als probleem? Studies van het
Montesquieu Instituut.
Lees verder >

Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.
Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden.
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