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‘Stevig in het zadel’
Joop van den Berg maakt tussenbalans kabinet-Rutte III op
Het derde kabinet onder voorzitterschap van premier Mark Rutte zit halverwege de rit
stevig in het zadel, steviger dan bij de start na de eindeloos lange kabinetsformatie van
2017 werd gedacht.
‘Een kabinet is wel eens in slechter conditie aan zijn tweede helft begonnen’, stelt
parlementair historicus Joop van den Berg vast in een tussenbalans over Rutte III.
‘Misschien is een van de belangrijkste bevindingen van de kabinetsperiode tot nu toe
wel, dat niemand meer rekent met een voortijdig einde van het derde kabinet-Rutte.’
De verloren verkiezingen voor de Eerste Kamer [in maart] hebben volgens Van den Berg
- paradoxaal genoeg - bevrijdend gewerkt. ‘Het lijkt er haast op dat het kabinet pas
effectief is durven gaan regeren, toen het wist dat het zijn meerderheid in de Eerste
Kamer kwijt was.’
Lees verder ›

PrinsjesSaluut

Den Haag viert Prinsjesdag twee keer. Een keer mét en een keer zónder de koning.
Voorafgaand aan Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, is sinds enkele jaren
een Prinsjesfestival tot ontwikkeling gekomen. Dat is een reeks aan festiviteiten die
varieert van de PrinsjesLezing en de PrinsjesBoekenprijs tot de PrinsjesPubQuiz en het
PrinsjesOntbijt. Vorig jaar werd het festival, net als op Prinsjesdag traditie is, ingeluid
met saluutschoten op het Lange Voorhout.
Lees verder

Lage drempels, hoge dijken

Column

Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

‘…Het is jammer dat zowel de Staatscommissie als het kabinet een
kiesdrempel meteen afwijzen. Toegegeven, deze houdt versplintering
niet helemaal tegen. Maar nu zijn er maar liefst dertien fracties in de
Kamer vertegenwoordigd, waarvan er zes nog geen 5% van het aantal
stemmen heeft behaald. Het is koffiedik kijken wat een drempel
daadwerkelijk bereikt. Een zekere matigende invloed heeft het wel
degelijk - en dat heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de
kabinetsformatie en voor het functioneren van de Tweede Kamer als
de coalitie. Een lage voorkeursdrempel en een hoge kiesdijk: dat zou
het parlementaire stelsel ten goede komen...’
Lees de column ›

Brexit

Unie & Lidstaten

Blijvende verbazing
Lees verder ›

Italië
Machiavelli's lessen voor populisten
Lees verder ›

Spanje
Alweer geen coalitieregering
Lees verder ›

Agenda

4 september 2019, Den Haag
Debat: Diversiteit in de politiek, tijd voor verandering?
Democratie in Debat
5 september 2019, Den Haag
Boekpresentatie: Van campagne tot compromis
Andere activiteiten
11 september 2019, Den Haag
Boekpresentatie: Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de
Nederlandse politiek
Andere activiteiten
12 september 2019, Den Haag
Film & Debat: The Swallows of Kabul
Democratie in Debat
24 september 2019, Den Haag
Politiek Café: Algemene Politieke Nabeschouwingen
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Feest van de Democratie?

Artikelen

Is Prinsjesdag toch niet veel meer het feest van de monarchie dan van de democratie?
Een analyse.
› Lees verder

Het Koffertje
Ook in Nederland is het praktisch ondenkbaar dat de
minister van Financiën op Prinsjesdag niet met Het
Koffertje komt. Een overzicht.
› Lees verder

‘Steun de Kamer’
‘Steun de Kamer, versterk onze democratie.’ Er gaat een
petitie rond om de ondersteuning van de Tweede Kamer te
versterken. Een interview.
› Lees verder

Wilders Gewogen
‘Desnoods met een rollator zal ik mijn standpunten
uitdragen.’ Al vijftien jaar zorgt Geert Wilders voor reuring
in de politiek. Een voorpublicatie.
› Lees verder

Regeren in de provincie
Langer dan ooit is na de Provinciale Statenverkiezingen
onderhandeld over de nieuwe colleges van Gedeputeerde
Staten: breed, maar smal. Een overzicht.
› Lees verder

Aan de tand gevoeld
Waarom hoorzittingen van het Europese Parlement met
Europese Commissarissen zo’n nuttig en democratisch
instrument zijn. Een opinie.
› Lees verder

‘Uit onhandigheid trekt Trump je meteen naar zich toe. Dat geeft een
lullig beeld op televisie. Hoe voorkom je dat?’

Minister-president Mark Rutte geeft op het muziekfestival Lowlands een lesje handen
schudden [18 augustus 2019]

En verder

Nieuws

‘Is het de minister bekend..?’ Kamervragen tijdens de zomer. Een analyse.
Lees verder ›
‘Was ik wel eigenlijk democratisch bezig?’ Oud-Europarlementariërs aan het
woord. Een serie columns.
Lees verder ›
‘Constitutions compared.’ Nieuwe druk van een handboek.
Lees verder ›

Afsplitsende partijen
(jaar, afsplitsing van)
DS'70 (1970, PvdA)
Democratische Middenpartij (1971, NMP)
AR'85 (1985, RPF)
Senioren2000 (1995, AO)
De Conservatieven.nl (2002, LPF)
PVV (2004, VVD)
Partij voor Nederland (2005, LPF)
EénNL (2006, LPF)
Trots op Nederland (2007, VVD)
VNL (2014, PVV)
Vrijzinnige Partij (2014, 50PLUS)
DENK (2014, PvdA)
Nieuwe Wegen (2016, PvdA)
Fractie Otten (2019, FVD)
Fractievoorzitters/lijsttrekkers van afgesplitste partijen
Wim Drees jr.
Jacques de Jong
Ad Wagenaar
Jet Nijpels-Hezemans
Winny De Jong
Geert Wilders
Hilbrand Nawijn
Marco Pastors
Rita Verdonk
Joram van Klaveren
Norbert Klein
Tunahan Kuzu
Jacques Monasch
Henk Otten
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