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Europa

'Immigratie beslissend voor EU'

Partners

Peter Scholten: Erop of eronder
De Europese Unie staat of valt met de vluchtelingencrisis.
'Wellicht is het een provocerende uitspraak', schrijft Peter
Scholten, hoofddocent aan de Erasmus Universiteit, 'maar het
zou zomaar kunnen zijn dat we over twintig jaar terugkijken
naar deze periode en concluderen dat immigratie een van de
motoren was van het Europese project.'
Het komend jaar wordt het volgens Scholten 'erop of eronder'.
'Gaat migratie leiden tot de exit van landen die juist op dit
thema hun soevereiniteit willen laten gelden, mede onder druk
van een Europa-brede toenemende onvrede met immigratie. Of
gaat Europa er toch in slagen [..] een antwoord te bieden op de
vluchtelingencrisis.'
Scholten is niet erg optimistisch: 'Het ontbreken van een
Europese visie en van leiderschap, in combinatie met de nadruk
op veelal technische en gedepolitiseerde aanpassingen, bieden
weinig hoop.'
Lees verder >

Op de fiets

Plaat van de maand

Agenda
28 januari 2016, Leiden
'Macht verloren, gezag versterkt'
Boekpresentatie door prof. dr.
J.Th.J. van den Berg van zijn
gebundelde artikelen en columns
over het koningschap.
3 februari 2016, Den Haag
'Een veranderd vijandbeeld'
Actualiteitendebat.
9 februari 2016, Den Haag
Integratie
Politiek café met Zihni Özdill,
historicus aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Uitgebreide agenda >

Cartoon

Bekijk grote versie >

Krijgt Nederland de Europese regeringsleiders weer op de fiets?
Twee 'voorzitterschappen' geleden - in 1997 - stapte premier
Wim Kok samen met verschillende van zijn Europese collega’s in
Amsterdam op de fiets. Tony Blair (Groot-Brittannië) reed
voorop, Jose Aznar (Spanje) deed moeite om bij te blijven.
Helmut Kohl bleef liever lopen. Wat heeft premier Mark Rutte
tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in
het eerste halfjaar van 2016 in petto voor de Europese
regeringsleiders? Met z’n allen de boot in? Een wandeling over de
dijk bij tegenwind? Of toch weer de fiets?
Lees verder >

Als we terugvallen in een
stelsel van nationale
staten, is er [..] één
zekere verliezer: de
rechtsstaat.
Piet Hein Donner, vice-president
van de Raad van State, op 26
november tijdens de jaarlijkse
Cleveringa lezing in Leiden.
Lees verder >

De waarde van de Europese Unie

Column

Aalt Willem Heringa, hoogleraar
staatsrecht Universiteit Maastricht
Wat is het wezen van de Europese Unie, de
reden van haar bestaan? Aan het slot van een
jaar dat het uiterste van 'Europa' heeft
gevergd, komt die vraag nadrukkelijk op.
Zeker bij het opmaken van de traditionele
jaarlijkse balans in De Hofvijver.
Dat wezen en die reden zijn denk ik nog
steeds en onontkoombaar dezelfde als bij de oprichting: zorgen
voor vrede, veiligheid, welvaart, democratie, rechtsstaat en
rechten van de mens. Bij de discussie over de EU moeten we ons
dat wezen steeds voor ogen blijven houden. Iedere keer is toch
ook steeds de vraag relevant of we zonder de EU zoals we die
gebouwd hebben wel net zo goed af zouden zijn geweest. En of
we met een zomaar prijsgeven van veel verdiensten van de EU
niet weer schieten in de destructieve reflex van het nationale.

Uw mening
De Europese Unie is in staat
om de vluchtelingencrisis op
te lossen.

De staat van een
parlementariër

Lees verder >
Wim van de Camp

Unie & lidstaten

Europa

> Europa & Brexit
> Europa & Duitsland

Over een lid van het Europees
Parlement dat minstens zo goed
thuis is in het Nederlandse
parlement.
Lees verder >

Verkiezingen in 2016

Nederlandse Kopzorgen
Het Nederlandse voorzitterschap van de
Europese Unie - de eerste helft van het
nieuwe jaar - krijgt te maken met een
reeks hoofdpijndossiers. Voorbeschouwing
uit 'Leiden'.

-

Slowakije - 5 maart
Ierland - 3 april
Tsjechië - oktober
Litouwen - oktober
Roemenië - november

Nieuwe premiers in de EU in
2015

Lees verder >

Klein Schengen
Waarom 'Schengen' over meer gaat dan
alleen maar 'Schengen'. Beschouwingen uit
'Maastricht'.
Lees verder >

- Lars Lokke Rasmussen
Denemarken
- Juha Sipilä
Finland
- Beata Szydlo
Polen
- Juan Costa
Portugal
- Dacian Ciolos
Roemenië

Jaar van de Bankenunie
Het jaar 2015 was het Jaar van de
Bankenunie, een nieuwe, verreikende stap
in de Europese integratie. Tekst en uitleg
uit Amsterdam.
Lees verder >

Eerdere Nederlandse
voorzitterschappen

-

1
1
1
1
1

januari - 30 juni 1981
januari - 30 juni 1986
juli - 31 december 1991
januari - 30 juni 1997
juli - 31 december 2004

Vluchtelingen, Europa & het recht
Commissievoorzitters
Europese Zaken Tweede
Kamer

Waar liggen de grenzen van het
migratierecht? Waar kunnen vluchtelingen
op rekenen? En waartoe hebben lidstaten
zich verplicht? Een beschouwing uit
'Leiden'.
Lees verder >

Een beetje voorzitter
Ook het Nederlandse parlement is na
1 januari een beetje voorzitter van Europa.
Parlementaire kanttekeningen uit
‘Maastricht’.
Lees verder >

En verder

Nieuws

Volg het Nederlandse voorzitterschap op de voet:
europa-nu.nl. Een wegwijzer van het PDC.
Lees verder >
Wat de Europese Unie in 2015 produceerde. Een
overzicht van richtlijnen, verordeningen en resoluties.
Lees verder >
Toch geen Grexit. Terugblik op de Griekse crisis in de
eerste helft van 2015.
Lees verder >
Europa, schulden, vluchtelingen. Kroniek van een
veelbewogen jaar.
Lees verder >
Een jaar Juncker, Timmermans en Tusk - tussenbalans
van het Montesquieu Instituut.
Lees verder >

- Erica Terpstra (VVD)
2002-2003
- Sharon Dijksma (PvdA)
2003-2004
- Godelieve van Heteren
(PvdA)
2004-2006
- Harm Evert Waalkens
(PvdA)
2007-2010
- Gerda Verburg (CDA)
2010-2011
- Raymond Knops (CDA)
2011-2014
- Malik Azmani (VVD)
2014-heden

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

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