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Kabinet-zonder-al-te-veel-programma
Aalt Willem Heringa: geen dichtgetimmerd regeerakkoord
Waarom geen kabinet zonder al te veel programma, een kabinet dat niet alles bij
voorbaat in een regeerakkoord heeft dichtgetimmerd?
Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht, pleit
voor een kabinet dat welbewust een aantal onderwerpen openlaat en zich richt op
wisselende parlementaire meerderheden.
'Waarom wordt steeds aangekoerst op een echt 100% meerderheidskabinet, dat een via
geheime onderhandelingen bereikt dichtgetimmerd regeerakkoord heeft? En waarin alle
deelnemers op alle punten het met elkaar eens moeten worden?'
Voor de Tweede Kamer - sinds kort leidt zij kabinetsformaties - is het volgens Heringa
een uitgelezen kans om ernst te maken met nieuwe politiek.
Lees verder ›

In kringetjes…

Kabinetsformaties als rituele dansen, spiegelgevechten, loopgravenoorlogen en
ondoorzichtige manoeuvres – die klachten zijn van alle tijden. Vijftig jaar geleden, in
1956, ging de vorming van het latere vierde kabinet onder leiding van de 'oude' Drees
zo moeizaam dat politieke tekenaars hun hart konden ophalen. Zoals Charles Boost in
De Tijd van 27 juni 1956: na de zoveelste mislukking begint het rondje opnieuw.
Lees verder ›

Geen koning, maar een Burger

Column

Joop van den Berg, voormalig hoogleraar parlementaire geschiedenis, oud-lid
van de Eerste Kamer
‘…Wat had koning Willem-Alexander in deze formatie kunnen doen
waartoe Edith Schippers niet geëquipeerd was? Of Khadija Arib? Had
hij de superioriteitswaan van D66 en zijn antireligieuze schoffering
van de ChristenUnie kunnen voorkomen? Had hij de mislukking van
het bondgenootschap met GroenLinks kunnen verhinderen, waarbij
waarschijnlijk GroenLinks én D66 zich in de luren hebben laten
leggen?...’
Lees de column ›

Europa

Europa
Onder druk wordt in het Brussel van Jean-Claude Juncker
alles vloeibaar. Een tussenbalans van de Europese
Commissie.
› Lees verder

Frankrijk
En marche? Is de beweging rond de nieuwe Franse
president Macron meer dan strovuur?
› Lees verder

Duitsland
Bondskanselier Angela Merkel als 'Sichterheitsikone' voor
'Angstweltmeister'- op weg naar Duitse
parlementsverkiezingen.
› Lees verder

Groot-Brittannië
De weg naar Brexit zit vol 'pitfalls'- ook na de Britse
verkiezingscampagne zal premier Theresa May campagne
moeten blijven voeren.
› Lees verder

Hongarije
Op ramkoers? Hoe het Hongarije van Orban aankoerst op
een conflict met de Europese Unie.
› Lees verder

31 mei 2017, Den Haag

Agenda

De Haagsche formatieavond
Haagsch College
13 juni 2017, Den Haag
Politiek Café: Vrijheid versus veiligheid – burgerrechten in
gevaar?
Democratie in Debat
5 juli 2017, Den Haag
De Britten en de Brexit
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Informateurs - aan het werk

Binnenland

Zo vele informateurs, zo vele werkwijzen. Een overzicht
van puntzakken, werkgroepen, ontwapenende
openhartigheid en andere methoden van formeren.

› Lees verder

Informateurs - in de Kamer
Hoeveel zin hebben die Tweede Kamerdebatten met
informateurs? Zo als het gaat, is het in elk geval niet
bedoeld. Een beschouwing.
› Lees verder

In de wandelgangen
Is een lobbyverbod voor ex-ministers meer dan een stap in
de goede richting? En waar blijft een regeling voor
oud-Kamerleden? Een interview.
› Lees verder

Tegen kwajongensgedrag
Waarom is het zo gemakkelijk gemaakt om in de Tweede
Kamer te komen? Pleidooi voor een hogere drempel voor
het passieve kiesrecht.
› Lees verder

Ik ben natuurlijk wandelend slecht nieuws.
Saskia Stuiveling (†) bij haar afscheid als president van de Algemene Rekenkamer in
mei 2015.
Lees: Saskia Stuiveling, 'de rentmeester van de rechtsstaat'

En verder

Nieuws

De rijksdienst vernieuwt zich vijftig jaar en dat is geen reden voor cynische
grappen.
Lees verder ›
Hoe saai is politiek? De Tweede Kamer deed een experiment om burgers
'kritisch' te laten meedenken.
Lees verder ›
Hoeveel zin heeft een Grondwetswijziging in twee ronden? Nieuwe vragen
naar aanleiding van het voorstel voor een correctief referendum.
Lees verder ›

Partijvoorzitters van de VVD

Kleine regeringspartijen

Henry Keizer (2014-2017

D66 2003-2006 - 6 zetels

Benk Korthals (2011-2014)
Ivo Opstelten (2008-2010)

D66 1973-1977 - 6 zetels
ChristenUnie 2007-2010 - 6 zetels

Jan van Zanen (2003-2008)

PPR 1973-1977 - 7 zetels

Bas Eenhoorn (1999-2003)
Willem Hoekzema (1994-1999)

DS'70 1971-1972 - 8 zetels
VDB 1933-1937 - 6 zetels*

Dian van Leeuwen (1991-1994)

Liberale Staatspartij-1939 - 4 zetels*

Leen Ginjaar (1986-1991)

*In een Tweede Kamer van 100 leden
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Colofon
De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Lees verder ›
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