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‘Kiesrecht werkt zo gek nog niet’
Nieuwe bundel De Stembus in Montesquieu Reeks
Het Nederlandse kiesrecht werkt zo gek nog niet. Dat is kort en bondig de samenvatting
van een reeks studies naar het honderdjarige kiesrecht in Nederland, samengebracht in
de bundel 'De Stembus' onder regie van het Montesquieu Instituut.
Op de kop af honderd jaar geleden, in 1917, maakte ons land een doorbraak naar het
kiesstelsel zoals het nog steeds geldt: verkiezing van de Tweede Kamer op basis van
algemeen kiesrecht volgens evenredige vertegenwoordiging.
'Er is in de loop der jaren veel over gemopperd', stellen de samenstellers van de bundel,
Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek, vast. 'Maar het heeft een stabiele democratie
opgeleverd. Het past goed bij onze neiging tot samenwerken en polderen.' Ook in
vergelijking met het buitenland doet het Nederlandse stelsel het goed.
Lees verder ›

Informateurs in soorten

Wie wordt informateur? Ook na het afschaffen van het Geheim van het Noordeinde heeft
de benoeming van informateurs – spelbepalers bij kabinetsformaties – iets
ondoorgrondelijks. Ministers of oud-ministers maken de meeste kans, zo blijkt uit
onderzoek van het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag. Staatsraden - leden
van de Raad van State, vaak de vice-voorzitter - scoren ook goed.
Lees verder ›

De Koning als monarch
Jolande Withuis, sociologe, schrijfster en biografe van koningin Juliana
'… een weerkerende vraag is of koning Willem Alexander in zijn
ambtsuitoefening op zijn oma lijkt. De heersende opinie is van wel.
[..] Het vieren van Koningsdag op de verjaardag van de monarch zou

Column

inderdaad in die richting kunnen wijzen. Tegelijk heeft WillemAlexander aan de viering van Koningsdag de inhoudelijke vernieuwing
van zijn moeder gehandhaafd: niet het volk bezoekt de vorst, maar
het koninklijk gezin bezoekt het volk…'
Lees de column ›

Verbrokkeling van Europa?

Europa

Hoe sterk zijn de 'desintegratiekrachten' binnen Europa?
Ook als er geen nieuwe '..exit's' komen, is verbrokkeling
niet uitgesloten. Een analyse.
› Lees verder

Frankrijk
Gaat Marine Le Pen het niet redden? Op weg naar de
tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Een
verslag.
› Lees verder

Verenigd Koninkrijk
'Never a dull moment' - Groot-Brittannië houdt de spanning
er in. Toen (het referendum in 1975), nu (de aanloop naar
Brexit) en straks (May’s nieuwe verkiezingen). Een drieluik.
› Lees verder

Duitsland
Bondskanselier Merkel en de rest van Duitsland maken zich
op voor misschien wel de belangrijkste verkiezingen binnen
Europa. In mei is er een voorronde in Noordrijn-Westfalen
Een vooruitblik
› Lees verder

Nederland
De Tweede Kamer is, in elk geval op papier, meer pro
Europa dan aanvankelijk werd gevreesd. Een verkenning.
› Lees verder

1 mei 2017, Den Haag
Het Grote Frankrijk College

Agenda

Haagsch College
9 mei 2017, Den Haag
Politiek Café: Europa - droom of werkelijkheid?
Democratie in Debat
18 mei 2017, Den Haag
Film & Debat: I am not your negro
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Klaar - of niet?

Kabinetsformatie
Is GroenLinks er klaar voor? Na de verkiezingsoverwinning
mag Jesse Klaver meepraten over de vorming van een
nieuw kabinet. Een taxatie.
› Lees verder

Radiostilte…
Om te voorkomen dat 'iedereen gaat meeregeren', kondigt
het Binnenhof bij kabinetsformaties regelmatig een
'radiostilte' af. Een terugblik.
› Lees verder

Deskundigen aan tafel
Van tijd tot tijd schuiven ‘deskundigen’ bij de informateur
aan tafel. Dat heeft soms vergaande gevolgen, zoals in
1994. Een casus.
› Lees verder

Kabinetsformaties zijn een zwakke stee in ons staatsbestel.
Minister-president Willem Drees in 1956 in de Tweede Kamer - na afronding van de
langste kabinetsformatie-tot-dan-toe: 119 dagen.

En verder

Nieuws

De tweede lezing? Er zijn goede argumenten om de behandeling van
grondwetswijzigingen in twee ronden te schrappen.
Lees verder ›
Openbaarheid? Er zijn goede argumenten om niet door te schieten met
bestuurlijke openheid.
Lees verder ›

Controversieel? Er zijn (soms) goede (politieke) argumenten om, in
afwachting van een nieuw kabinet, wetten en andere zaken te laten liggen.
Lees verder ›

Aanhangige Grondwetsvoorstellen

Doodgelopen (in)formateurs vanaf 1981

goedkeuring EU-verdragen (2006)

Van Thijn (1981)

zorgplicht voor dierenwelzijn (2006)

Kremers (1981)

uitbreiding artikel 1 (2010)

Vis (1994)

bepaling Nederlandse taal (2010)
modernisering Koningschap (2011)

Van Aardenne (1984)
De Vries, Klaas (1984)

regels over de formatie (2011)

Donner, Piet Hein (2003)

modernisering telefoongeheim (2014)
algemene bepaling (2016)

Leijnse (2003)
Wallage (2010)

recht op eerlijk proces (2016)

Rosenthal (2010)

Partners

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

Parlement.com

Europa-Nu.nl

MontesquieuInstituut.nl

Kiezers

Praktisch Europa

Het instituut

Partijen
Tweede Kamer

Europa in de wereld
Nederland en Europa

Onderzoek
Onderwijs

Eerste Kamer

Hot Issues

Activiteiten

Regering
Polder

Beleid en toekomst
Wie doet wat

Publicaties
Europa

Europa

Wat komt eraan

Nederland

