
    
‘Pas op met sober wachtgeld’
Broeksteeg: Verdere kortingen zijn nadelig

Pas op met versobering van de wachtgelden voor vertrekkende ministers en
Kamerleden.  
Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent in het staatsrecht aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen, wijst op nadelige gevolgen van verdergaande korting op de
uitkeringen die bewindslieden, parlementariërs en andere politieke ambtsdragers bij hun
vertrek meekrijgen. De SP heeft vorige maand in de Tweede Kamer het voorstel gedaan
om die wachtgeldregeling af te schaffen.  
Broeksteeg waarschuwt het ‘niet al te onaantrekkelijk’ te maken om de politiek in te
gaan. ‘Het gaat om essentiële functies van het staatsbestel [..] en daarvoor hebben we
gekwalificeerde volksvertegenwoordigers en bestuurders nodig.’  

Lees verder ›
 

Mammoetwet

Al weer een halve eeuw wordt Nederland opgeleid volgens de Mammoetwet. In 1968
kwam, na een jarenlange aanloop, een grote onderwijsvernieuwing tot stand - op naam
van onderwijsminister Jo Cals. MULO, MMS en HBS verdwenen, om plaats te maken
voor mavo en havo. De bedoeling was om het middelbaar onderwijs toegankelijker te
maken voor iedereen - en dat paste helemaal in de tijdgeest. Dat ging niet helemaal
zonder wrijving. Zo zei het AR-Kamerlid Anton Roosjen bij de stemming in de Tweede
Kamer: ‘Laat die mammoet maar in het sprookjesleven voortbestaan’. De bijnaam voor
de wet was geboren.
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Column

Unie & lidstaten

Artikelen

Lees verder ›
 

De heerser en de Macher

Geerten Boogaard, universitair docent Universiteit Leiden

‘….de adviezen vooraf van Machiavelli sluiten op een interessante
manier aan bij de herinneringen achteraf van Lubbers. Al in zijn
vroege jeugd leert Lubbers dat een ‘jezuïetenstreek’, iets tussen sluw
en slim, ook zo zijn voordelen heeft. Zijn vader dankt in de oorlog zijn
vrijheid aan een handige truc van een aalmoezenier uit het
gijzelaarskamp. Zelf spreekt Lubbers in het vervolg liever van ‘het
leggen van de puzzel’, maar de les is hetzelfde: ‘schiet jezelf niet in de
voet. Het doel is belangrijker dan de principes’.…’

Lees de column ›
 

De Balkan op

Hoe lang moeten landen als Servië, Bosnië en Albanië in de rij staan?
Lees verder ›

 

Ongelijke Balans?

Hoe het evenwicht binnen de Europese Unie te bewaren?
Lees verder ›

 

Justitie in Brussel

Nederland doet mee met een Europees OM.
Lees verder ›

 

Democratie & rechtsstaat

De Europese Commissie rammelt met de geldbuidel.
Lees verder ›

 
 

 

6 juni 2018, Den Haag 
Debat: Hoe uitvoerbaar is de Nederlandse wetgeving? 
Democratie in Debat

12 juni 2018, Den Haag 
Politiek Café: Een nieuw pensioenstelsel: politiek of
polder? 
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

SP in crisis

Agenda
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Het gaat niet goed met de SP: raadsleden stappen op, het
ledental vermindert, de electorale groei is er uit en er
woedt een richtingenstrijd. Een analyse over een partij-in-
crisis.

› Lees verder

 

Nederland in ‘68

‘Het kabinet-De Jong was niet veel meer dan het was: een
conservatief schip op de golven van een progressieve
tijdgeest.’ Een terugblik op ‘1968’ in Nederland.

› Lees verder

 

Spijbelende Kamerleden

Een lid van de Tweede Kamer dat er een potje van maakt,
zal snel door de fractie- of partijleiding op de vingers
worden getikt. Een beschouwing over parlementaire
spijbelaars.

› Lees verder

 

Nut en noodzaak van Staatscommissies

Waartoe dienen Staatscommissies? Zijn het ijskasten,
inkapselmachines of breekijzers? Een analyse van een
fenomeen.

› Lees verder

 

Zestig jaar Benelux

Ondanks alle scepsis staat de Benelux, het
samenwerkingsverband van Belgie, Nederland en
Luxemburg, een ‘mooie toekomst’ te wachten. Een balans
van de samenwerking.

› Lees verder
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Nieuws

Technocratische premiers in EU-landen 
Dini (Italië, 1995-1996) 
D'Alema (Italië, 1998-2000) 
Fischer (Tsjechië, 2009-2010) 
Monti (Italië, 2011-2013) 
Papadimos (Griekenland, 2011-2012) 
Rusnok (Tsjechië, 2013-2014) 
Bliznashki (Bulgarije, 2014) 
Ciolos (Roemenië, 2015-2017)

‘Ik heb iets te veel mijn emotionele respect getoond. Dat is eenmalig.’

Minister Ferdinand Grapperhaus [justitie] komt een dag later terug op zijn pleidooi om
iets te doen voor ‘kalifaatskinderen’ die zitten opgesloten in Syrische kampen.

 

En verder

Jeroen en de Rebellenclub. Over de opvolging van Donner bij de Raad van
State. Een column.

Lees verder ›

Een ‘halve eeuw’ touwtrekken over ouderen en sociale zekerheid. Een verslag
van een conferentie.

Lees verder ›

De andere Verantwoordingsdag aan het Binnenhof. Een terugblik.
Lees verder ›

 
 

Vice-voorzitters Raad van State 
Piet Hein Donner (2012-heden) 
Herman Tjeenk Willink (1997-2012) 
Willem Scholten (1980-1997) 
Marinus Ruppert (1973-1980) 
Louis Beel (1958-1972) 
Bram Rutgers (1956-1958) 
F.Beelaerts van Blokland (1932-1956) 
A.van Lynden van Sandenburg (1928-1932)

Partners

 

Colofon
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