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‘Gedragscode voor Kamerleden’
Paul Bovend’Eert: ook voor Senaat
Er moet een gedragscode komen voor Kamerleden - als ‘waarborg tegen
belangenverstrengeling’. Naar aanleiding van discussies over de vraag of het VVDTweede Kamerlid Wybren van Haga zijn zakelijke activiteiten als pandjesbaas op
voldoende afstand heeft geplaatst, pleit Paul Bovend’ Eert, hoogleraar staatsrecht aan
de Radboud Universiteit van Nijmegen, voor zo’n constitutionele ‘basisvoorziening’.
‘Zo’n gedragscode zou niet alleen meer stringente regels voor het aanvaarden van giften
en reizen op kosten van derden kunnen omvatten’, schrijft hij, ‘maar ook een strikte
regeling betreffende volledige registratie van financiële belangen van kamerleden [en
hun familieleden] met een adequate controle er op.’
Het is minstens zo ‘dringend’, aldus Bovend’ Eert, dat er ook voor de Eerste Kamer, de
kamer van politici met veel nevenactiviteiten, een ‘adequate’ gedragscode komt.
Lees verder ›

Net als vroeger

’t Is nog steeds bijna net zo als vroeger. Als in 1839. Over een paar weken, op de derde
dinsdag van september, begeeft de Koning zich weer naar het Binnenhof om de
Troonrede voor te lezen. Het is een traditie die terug gaat tot het begin van het
Koninkrijk der Nederlanden (1813-’15). Een oude gewoonte - een verjaarsfeestje van de
Oranjeprinsen - werd door de eerste koning, Willem I, bij de opening van het jaarlijkse
parlementaire seizoen in een nieuw jasje geperst. En bestaat als Prinsjesdag tot op
vandaag nog steeds.

Voor en tegen karnemelkmannen

Column

Jan Schinkelshoek, oud-lid van de Tweede Kamer
‘…Ik heb, vrees ik, een stille sympathie voor ‘karnemelkmannen’
(m/v).
Eerlijk gezegd kende ik dat politieke etiket tot voor kort niet. Maar
deze zomer kwam ik het tegen in de vuistdikke biografie van de 19e
eeuwse staatsman Thorbecke, geschreven door de Nijmeegse en
Amsterdamse hoogleraar Remieg Aerts.
Nee, het is geen compliment. Thorbecke, een dominant type,
gebruikte het als verwijt. Wie op het lijstje van zijn
‘karnemelkmannen’ kwam te staan, kon het verder wel bij hem vergeten…’
Lees de column ›

Het activistische Italië

Unie & lidstaten

‘De ministersploeg van premier Conte onderscheidt zich door onwil zelf bestuurlijke
verantwoordelijkheid te nemen.’
Lees verder ›

Duitsland & Beieren
Binnen twee maanden gaat de belangrijkste Duitse deelstaat naar de stembus, de
gevolgen zullen tot in de uithoeken van Europa merkbaar zijn.
Lees verder ›

Brexit
Zelfs de eigen regering waarschuwt de Britten er al voor, de gevreesde ‘No Deal’ komt
dichterbij.
Lees verder ›

Turkije, Erdogan & lira
Wat zijn de gevolgen van de crisis rond de Turkse munt voor Europa?
Lees verder ›

Europa & Trump
Hoe beschermt de Europese Unie zich tegen internationale handelsblokkades?
Lees verder ›

Agenda

5 september 2018, Den Haag
Debat: 10 jaar na de bankencrisis - wat is er
daadwerkelijk veranderd?
Democratie in Debat

13 september 2018, Den Haag
Democratie in de 21e eeuw: de impact van ICT
Montesquieu Prinsjeslezing
13 september 2018, Den Haag
Film & Debat: De rode ziel
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Kwestie van vertrouwen

Artikelen

Waarom we niet met en ook niet zonder politici kunnen
leven. Ook niet als ze in de Eerste Kamer zitten. Een
opinie.
› Lees verder

Weer die Troonrede…
Niets lijkt zo onveranderlijk als de Troonrede. Maar het is
altijd oppassen voor voetangels en klemmen. Een
overzicht.
› Lees verder

Het parlement gewogen
Moet het anders? Een staatscommissie bekijkt hoe het
parlement het beter kan doen. Acht reacties.
› Lees verder

Lerende raadsleden
Burgerinspraak en burgerparticipatie stellen hogere eisen
aan het lidmaatschap van de gemeenteraad. Een
voorpublicatie.
› Lees verder

‘Je gaat toch niet voor je lol belastingvoordeel geven aan buitenlandse
aandeelhouders?’

Premier Mark Rutte zaait na afloop van het eerste coalitieoverleg na de zomervakantie
[20 augustus] verwarring met de opmerking dat de voorgestelde afschaffing van de
dividendbelasting ‘bizar’ is.

En verder

Nieuws

Minister Blok is niet de eerste die zich vergaloppeerde. Een overzicht met
ministers en staatssecretarissen die al dan niet opzettelijk provoceerden.
Lees verder ›
Ook voor sport? Minister Bruins, formeel minister voor medische zorg, is
bezig met een sluipende naamswijziging.
Lees verder ›

Ministeries die nog geen 100 jaar zijn
Algemene Zaken - 1937
Defensie - 1959
VWS - 1994
LNV - 2003
Justitie en Veiligheid - 2010
Infrastructuur en Waterstaat - 2017
Economische Zaken en Klimaat - 2017
Tweede Kamerleden tussentijds naar EP
Cora van Nieuwenhuizen (VVD) - 2014
Wim van de Camp (CDA) - 2009
Barry Madlener (PVV) - 2009
Hans van Baalen (VVD) - 2009
Camiel Eurlings (CDA) 2004

Problemen door zakelijke belangen
Bauke Roolvink
geheim adviseur Gulf (1976)
Van Aardenne
commissariaat na ministerschap (1982)
Harry van den Bergh
aandelenhandel Fokker (1987)
Ruud Lubbers
Koeweit-affaire (1989)
Frits Bolkestein
lobby voor farmaceutisch bedrijf (1996)
Cees Veerman
nog beheerder eigen landbouwbedrijf (2005)
Loek Hermans
ondergang Meavita (2015)
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