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‘Geschipper in de Eerste Kamer’
Bert van den Braak over kabinet zonder Senaatsmeerderheid
Het wordt straks ‘schipperen’ in de Eerste Kamer.
Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair
stelsel aan de Universiteit van Maastricht, voorziet dat straks na de provinciale
verkiezingen Rutte III het op akkoordjes zal gooien met wisselende meerderheden in de
Senaat.
Zoals het er naar uitziet gaat het vierpartijenkabinet van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie na de provinciale statenverkiezingen (21 maart) de meerderheid in de
Eerste Kamer verliezen. Maar of de Senaat echt een ‘blokkerende rol’ gaat spelen, valt
volgens Van den Braak nog maar te bezien. ‘Een enkele verwerping van een
wetsvoorstel is echt niet zo'n ramp of risicofactor als soms wordt gesuggereerd.
Vooralsnog moeten kabinet en partijen maar zien te schipperen. Gelukkig zijn ‘we’ daar
heel goed in’, schrijft Van den Braak, tevens onderzoeker bij het Parlementair
Documentatie Centrum.
Lees verder ›

Rollebollend over straat

‘Ze gaan rollebollend over straat.’ Oppositieleider Hans Wiegel (VVD) kon in de jaren ’70
smakelijk snieren over het centrum-linkse kabinet Den Uyl-Van Agt. Het
befaamde/beruchte rode kabinet met de witte rand maakte het vooral zichzelf moeilijk bijna net zo moeilijk als het zittende vierpartijenkabinet van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie rond premier Rutte. Toen, net als nu, zijn de coalitiegenoten vooral bezig
om zichzelf te profileren. Naarmate verkiezingen dichterbij komen, groeit de nervositeit
zienderogen. Hoe lang houdt de ketting het?

Menselijk zelfverstaan in tijden van democratie

Column

Gijs van Oenen, universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit
‘Voor liberale pluralisten [geldt] eigenlijk hetzelfde [als voor
Nashvillers]. Ook zij hebben een soort catechismus - mensenrechten,
tolerantie, vrijheid - en ook zij zijn niet van plan om die aan te passen
op grond van de publieke discussie. Beide kampen voeren die
discussie dus als een soort ritueel - een hedendaagse versie van de
catechismus opzeggen, als het ware.’
Lees de column ›

Brexit

Unie en lidstaten

Dendert de trein door naar een harde brexit?
Lees verder ›

Frankrijk & Macron
Nu de Gele Hesjes nog overtuigen...
Lees verder ›

Hongarije & Europa
Tussen schaak en schaakmat.
Lees verder ›

Agenda

6 februari 2019, Den Haag
Debat: Provinciale Staten en de rol van de Commissaris
van de Koning
Democratie in Debat
12 februari 2019, Den Haag
Politiek Café: Leve de politieke beweging?
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Het Europa van bruis- en krimpregio’s

Artikelen

‘Voor de samenstelling van het Europees Parlement na 23
mei zullen scheidslijnen binnen lidstaten dus bepalender
zijn dan de scheidslijnen tussen lidstaten.' Analyse in
opmaat naar de Europese verkiezingen.
› Lees verder

Koninklijke kunst
‘Het lijkt een trend te zijn dat bij koninklijke kunstverkopen
getwijfeld wordt of de objecten wel privébezit zijn.’
Beschouwing over de koninklijke kunstcollectie.
› Lees verder

Proeve van een verbeterde Grondwet
'Er zitten heel wat risico's in de wijze waarop wij de
democratische rechtsstaat in onze Grondwet hebben
vormgegeven.' Interview over de voorstellen van de
Staatscommissie.
› Lees verder

‘Transparante democratie’
‘De democratische rechtsorde kun je niet met
onconstitutionele middelen bevorderen.’ Analyse van een
wetsvoorstel over de transparantie van maatschappelijke
organisaties.
› Lees verder

Gedeconstitutionaliseerde Commissaris
‘Commissaris van, maar niet door de Koning?’
Kanttekeningen bij de grondwetsherziening over de
aanstelling van de Commissaris van de Koning.
› Lees verder

Op weg naar 23 mei
‘De relatie tussen nationale parlementen en de Europese
Commissie is een politieke kwestie over een verdeling van
bevoegdheden. De interpretatie van de rol van nationale
parlementen als bewakers van het subsidiariteitsbeginsel
biedt te weinig ruimte voor de noodzakelijke inhoudelijke
discussie om werkelijk meer grip te krijgen op Europees
beleid.’
› Lees verder

‘Toen de heer Baudet in zijn studeerkamer zat, was ik militair.’
Het CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot reageert in de Tweede Kamer op het verwijt van
haar collega Thierry Baudet (Forum voor Democratie) dat ze 'zo naïef in het leven staat'
(22 januari 2019).

En verder

Nieuws

‘Laat kunstmatige intelligentie het debat niet hinderen.’ Over de
gedigitaliseerde democratie en de Staatscommissie.
Lees verder ›
‘Het panacee om de representatieve functie van de partijen te helen heeft de
commissie niet gevonden.’ Over politieke partijen en de Staatscommissie.
Lees verder ›
‘De burger is aan zet. Meer dan ooit.’ Recensie van het boek van Tjeenk
Willink.

Lees verder ›

Lijstduwers Europese verkiezingen
Jan Terlouw (D66) 2019
Annie Schreijer (CDA) 2019
Henk Krol (50PLUS) 2019
Hedy d'Ancona (PvdA) 2019
Max van den Berg (PvdA) 2019
Guido Weijers (PvdD) 2014
Paul Cliteur (pvdD) 2014
Laurens-Jan Brinkhorst (D66) 2014
Geert Wilders (PVV) 2009 en 2014
Marcus Bakker (CPN) 1994

Vertrek uit Tweede Kamer in eerste jaar*
juni 1977-1978 > 11
september 1982-1983 > 8
juni 1986-1987 > 4
september 1989-1990 > 8
mei 1994-1995 > 5
mei 1998-1999 > 4
januari 2003-2004 > 3
november 2006-2007 > 1
november 2012-2013 > 6
maart 2017-nu > 15
*naar kabinet uitgezonderd
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