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‘Slager keurt eigen vlees’
Kritische kanttekeningen bij parlementaire mini-enquête over de
toeslagenaffaire

De Tweede Kamer had het onderzoek naar de toeslagenaffaire bij de belastingdienst niet
zelf moeten uitvoeren. Tot die conclusie komen Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra,
hoogleraar en docent aan de Universiteit van Leiden, na afloop van de reeks verhoren
door de parlementaire onderzoekscommissie. 

De Kamer was er van meet af aan veel te veel bij betrokken om tot een afgewogen,
onpartijdig eindoordeel te kunnen komen, schrijven ze in een analyse. Het was beter
geweest als de Eerste Kamer - op grotere afstand - of [nog beter] een ‘onafhankelijke
raad voor overheidsfunctioneren’ het onderzoek naar de jacht op vermeende fraudeurs
had uitgevoerd.  

De twijfel wordt vergroot door de manier waarop de enquêtecommissie opereerde.
Betrokken Kamerleden zelf werden niet verhoord. Getuigen werden hardhandig
aangepakt of afgekapt. ‘Een rechter die dit type vragen stelt, zou gewraakt kunnen
worden.’

Lees verder ›
 

Beetje integriteit…

‘Een beetje integriteit bestaat niet.’ Het is een veelgeciteerde uitspraak van minister Ien
Dales [Binnenlandse Zaken] die het uitgangspunt vormt van een bundel met
onderzoeken, beschouwingen en essays van het Montesquieu Instituut over iets wat
politiek, bestuur en rechtspraak in de greep heeft: integriteit. Iemand die ten laste
wordt gelegd het met integriteit niet zo nauw genomen te hebben, kan het wel
schudden. Maar wat is het? Hoe gaan we er mee om? Hoe kan het beter? Hoe kan het
worden verankerd?

Lees verder ›
 

‘Schandelijk en hypocriet’

Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht Universiteit Maastricht
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Unie & Lidstaten

Artikelen

‘…Rechtspraak zoals deze in Nederland wordt beoefend draagt juist bij
aan het vertrouwen in democratie en rechtsstaat. Daaraan tornen is
niet verstandig, is onwijs, is een bewijs van overschatting van de
eigen positie als democratisch verkozen orgaan, en is
onrechtsstatelijk. Niet doen dus, maar dat de gedane voorstellen zelfs
het VVD-ontwerpprogramma hebben gehaald, is zorgelijk. Kortom,
schandelijk en hypocriet, en een aantasting van de rechtsstatelijke
waarden waar we anderen ook aan (willen) houden.…’  

Lees de column ›
 

Frankrijk

De spagaat van Macron tussen een Franse islam en het islamisme.
Lees verder ›

 

Spanje

Hoe onverwoestbaar is het land eigenlijk?
Lees verder ›

 

 

9 december 2020, Den Haag 
Actualiteitendebat: Kernenergie, de manier om de
klimaatdoelen te halen? 
Democratie in Debat

17 december 2020, Den Haag 
Film & Democratie: Nos Boneiru
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

Recht-populistisch leiderschap

‘Radicaal-rechts populistisch leiderschap verdraagt in feite
geen partijorganisatie – en al helemaal niet van
democratische aard.’ Een beschouwing.

› Lees verder

 

‘Eindelijk aandacht voor uitvoering’

Zo vlak voor verkiezingen - de grootse, heroïsche
beleidsaankondigingen zijn al weer strijk-en-zet - is de
uitvoering van overheidsmaatregelen prozaïsch. Een
inbreng.

› Lees verder

 

‘Something rotten in the state’

De elektronegativiteit van justitie. Ofwel: waarom het Ministerie van Justitie en
Veiligheid zo incidentgevoelig is? Een analyse.

› Lees verder

Agenda
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Op weg naar 17 maart: Deel I

 

Lokalisering van de politiek

Bij de herindelingsverkiezingen scoorden lokale partijen
opnieuw goed. Dat zal niet de laatste keer zijn. Een
analyse.

› Lees verder

 

Grondwet in tijden van polarisatie

Heb je iets aan de Grondwet als tegenwicht aan polarisatie,
wantrouwen en desintegratie? Een preadvies-in-wording.

› Lees verder

 

Burgers kweken

Arie Slob, de vrijheid van onderwijs en de pedagogische
staat – goed voor pittige discussies. Een beschouwing.

› Lees verder

 

Digitale verkiezingscampagnes

Het plan voor een Nederlandse gedragscode voor politieke
advertenties is een veelbelovend initiatief, mits die
glashelder is. Een opinie.

› Lees verder

 

Nederland gaat op verkiezingstournee. Op 15-17 maart
worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.
Maandelijks analyseert het Montesquieu Instituut één
verkiezingsthema en plaatst het één artikel met 'Facts &
Figures'.

 

Verkiezingsthema: overheidsfinanciën

‘Er moeten tijdig budgettaire keuzes worden gemaakt, ook in de huidige coronacrisis’
Lees verder ›
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Nieuws

Ministers met drie of meer kabinetsperioden 
Joseph Luns (8) 
Sicco Mansholt (6) 
Jo Cals (5) 
Marga Klompe (5) 
Gerard Veldkamp (5) 
Jan-Peter Balkenende (4) 
Jelle Zijlstra (4) 
Ruud Lubbers (4) 
Wim Kok (3) 
Mark Rutte (3) 
Gerrit Zalm (3) 
Hans van den Broek (3)

Facts & Figures: kandidaatstelling

‘Een nieuwe partij die in alle twintig kieskringen mee wil doen met de verkiezingen,
moet beschikken over 580 ondersteuningsverklaringen.’

Lees verder ›
 

‘De slechtste plek is de plek waar Buba nu zit. Dat moeten we coûte
que coûte zien te voorkomen - ik praat al een beetje Frans om in de
stemming te blijven.’

Het kamerlid Dion Graus [PVV] grijpt het begrotingsdebat van Landbouw aan om te
pleiten voor olifant Buba.

 

En verder

Het laatste woord. Ieder genomen besluit kan weer ter discussie komen. Een
column.

Lees verder ›

De toekomst van Europa, bezien vanuit Nederland. Een debat.
Lees verder ›

Grondwetsherzieningen & verkiezingen. Een fictie blijft bestaan. Een opinie.
Lees verder ›

 
 

Bijzondere Verenigde Vergaderingen in het verleden 
200 jaar Tweede en Eerste Kamer in Den Haag (2015) 
Regeringsjubileum koningin Beatrix (2005) 
Herdenking prins Bernhard (2004) 
Herdenking prinses Juliana (2004) 
Herdenking prins Claus (2002) 
25 jaar Universele Verklaring Rechten van de Mens (1973) 
500 jaar Staten-Generaal (1964) 
Ontvangst premier MacKenzie King van Canada (1947) 
Ontvangst oud-premier Churchill (1946)
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Colofon
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