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‘Rutte III niet zo traag’
Onderzoek PDC: Nauwelijks minder actief dan voorgangers
Het derde kabinet van minister-president Mark Rutte is niet zo traag uit de startblokken
gekomen als hier en daar in Den Haag wordt gesuggereerd. Dat concludeert het
Parlementair Documentatie Centrum, partner van het Montesquieu Instituut, op basis
van een vergelijkende steekproef.
‘In zijn algemeenheid kan niet van opvallend minder grote activiteit worden gesproken’,
stellen de onderzoekers Bert van den Braak en Myriam van Dorp vast. Zij vergeleken de
resultaten van Rutte III na een half jaar met de kabinetten Balkenende II en Lubbers I
en met de eerdere kabinetten die Rutte geleid heeft.
Vanaf de start heeft de vierpartijencoalitie achter Rutte III een bleke, weinig
voortvarende reputatie. Maar de cijfers over politieke activiteiten bevestigen dat volgens
PDC nauwelijks.
Lees verder ›

Met reces

Nog een paar weken en er daalt een grote rust over ‘Den Haag’ neer. Begin juli gaan de
Tweede en Eerste Kamer met reces, een week later gevolgd door het kabinet. Er blijft,
traditietrouw, altijd een minister-van-dienst achter. Hij of zij zet handtekeningen die
geen dag langer kunnen wachten en is bij onverwachte gebeurtennissen de spin in het

web. Zoals minister Blok, zo’n beetje de enig overgebleven minister op 17 juli 2014, na
de ramp met de MH17 de hele machinerie in beweging zette. Al weer wat langer
geleden, in 1965, ging premier Cals in de zomer even over alles, zoals Opland in een
cartoon in De Volkskrant uittekende.

Wetgeving is uit

Column

Bert van den Braak, onderzoeker Parlementair Documentatie Centrum
‘…In de afgelopen maanden stond vaak slechts één wetsvoorstel op de
weekagenda, afgezien van enkele herindelingsvoorstellen en
hamerstukken. Voor zover er wetgeving werd behandeld, dan ging het
vooral om initiatiefvoorstellen. Het lijkt er sterk op dat wetgeving 'uit'
is. Deels komt dat door decentralisatie, deels omdat de afgelopen
jaren grote wetgevingsprojecten zijn afgerond. Daarnaast komen er
steeds meer akkoorden met decentrale overheden en
maatschappelijke ‘spelers’…’
Lees de column ›

Het nieuwe Italië

Unie & lidstaten

Consensuspolitiek maakt plaats voor confrontatie.
Lees verder ›

Nieuwe wind in Spanje
Ook ‘Madrid’ gooit het over een andere boeg. Of toch niet?
Lees verder ›

Brexit
Na twee jaar is Groot-Brittannië helemaal afhankelijk van de goodwill van de rest van
Europa.
Lees verder ›

Oostenrijk als voorzitter
‘Voor een Europa dat beschermt.’
Lees verder ›

Agenda

4 juli 2018, Den Haag
Debat: EU op weg naar 2019 - MFK, brexit en EPverkiezingen
Democratie in Debat
13 september 2018, Den Haag
De Montesquieu Prinsjeslezing 2018
Andere activiteiten
› Uitgebreide agenda

Spanning op het ministerie

Artikelen

De politieke assistent rukt op in Den Haag. En dat levert
onvermijdelijk spanningen op met de ambtelijke leiding.
Hoe er mee om te gaan? Een reflectie.
› Lees verder

Rutte’s bekering
In het Europese Parlement tapt premier Rutte uit een ander
vaatje. Is de minister-president echt van mening over
Europa veranderd? Een vergelijking.
› Lees verder

Staatscommissie & rechtsstaat
‘Het is geen gek idee van de staatscommissie om terug te
keren naar de Grondwet als basis voor het wij-gevoel nu
democratie eerder splijtend dan samenbindend werkt.’ Een
impressie.

› Lees verder

Liberaal & staatsman
Thorbecke geldt als de grondlegger van de parlementaire
democratie in Nederland. Sinds vorige maand is er een
vuistdikke biografie. Een indruk.
› Lees verder

Nogmaals het referendum
Waarom haastige spoed echt niet goed is. Toegelicht aan
de hand van de feuilleton rond de afschaffing van het
referendum. Een opinie.
› Lees verder

‘De minister-president wil, als een klein kind dat naar de tandarts
moet, niet van het Torentje naar de Kamer komen.’

Fractievoorzitter Geert Wilders (PVV) hoont premier Rutte - na zijn weigering om in de
Tweede Kamer tekst en uitleg te komen te geven over de nieuwste ‘onthulling’ over de
dividendbelasting op dinsdag 19 juni.

En verder

Nieuws

Senaat in crisis. Verslag van een conferentie.
Lees verder ›
De Kamervoorzitter als 151ste kamerlid? Voor- en nadelen van een idee.
Lees verder ›
Waarom worden sommige politici gevraagd als minister? Een onderzoek in
wording.
Lees verder ›
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