
Europa Special

    
‘Onder druk wordt alles vloeibaar’
Jan Werts over de Staat van Europa

‘Europa lost niet alle problemen op, maar wel alle dringende problemen.’ 
Terugblikkend op 2020, signaleert Jan Werts, correspondent in Brussel, hoe de Europese
Unie werkt: ‘Wat geen haast heeft, wordt in Europees verband vaak vooruitgeschoven.
Zodra de nood echter aan de man is, weet Europa altijd weer een deal te sluiten.’ 
 
Als voorbeeld noemt Werts de financiele aanpak van de coronacrisis - het gesteggel over
het herstelfonds en de meerjarenbegroting. Net zoals een paar jaar geleden bij de Euro-
en later de migratiecrisis, pakte Europa het op z’n Europees aan: als de problemen bijna
onoplosbaar lijken, komt er op het nippertje toch een oplossing.  
 
‘Als men in de EU ergens mee kan wachten, dan doet men het ook. Onder druk wordt
alles vloeibaar, maar wat niet onder druk stond is in 2020 nog even in het vat blijven
zitten.’

Lees verder ›
 

Weer Duitsland

Opnieuw was het Duitsland. Opnieuw was het Angela Merkel. Voor de zoveelste keer
heeft een Duits voorzitterschap de Europese Unie door een lastige periode geloodst.
Tien jaar geleden was het Duitsland die tijdens de eurocrisis de leiding nam, vijf jaar
later waren het de Duitsers die de immigratiecrisis bezwoeren en in de tweede helft van
dit jaar was het aan het Duitse voorzitterschap te danken dat de hoog oplaaiende
discussies te midden van de coronacrisis over steunfonds, meerjarenbegroting en
rechtsstaat Europa niet in een crisis stortten.  
 
(Cartoon van Rytis Daukantas, oorspronkelijk gepubliceerd op POLITICO.eu)
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Column

Tussenbalansen EU

Lees verder ›
 

‘Brexit - fantasievoller dan werkelijkheid’

Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht Universiteit Maastricht

‘…het Brexitdossier is een prachtige casus voor de bestudering van het
constitutionele recht. Voor concepten als soevereiniteit, democratie en
het EU-recht. Dat zal ongetwijfeld zo blijven, voorlopig. En wie weet
staat er straks een nieuwe Shakespeare op die mooie literatuur of
drama maakt van de politieke en retorische verhalen over referendum,
politiek debat, theater, verkiezingen. onderhandelingen en
machtsstrijd. Het Brexitdossier bewijst maar weer eens dat de
werkelijkheid fantasievoller is dan ons voorstellingsvermogen.…’

Lees de column ›
 

Tussenbalans Europees Parlement

‘Het jaar 2020 zou het eerste normale complete politieke jaar van dit Europese
Parlement worden. En toen kwam Corona.’

Lees verder ›
 

Tussenbalans Europese Raad

‘Mark Rutte is de sterkste regeringsleider die Nederland in de Europese Raad heeft
gehad, en dat zal hij ook in 2021 laten zien.’

Lees verder ›
 

Tussenbalans Europese Commissie

‘Europa wordt van een militaire muis steeds meer een militaire dwerg.’
Lees verder ›

 

Tussenbalans Frans Timmermans

‘Frans Timmermans is eerste reserve binnen de Europese Commissie. Hij moet geen
haantjesgedrag vertonen.’

Lees verder ›
 

 
26 januari 2021 
Hebben we een nieuwe Grondwet nodig? Debat over de
toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet 
Andere activiteiten

3 februari 2021, Den Haag 
Actualiteitendebat februari 
Democratie in Debat

3 maart 2021, Den Haag 
Actualiteitendebat maart 
Democratie in Debat

Agenda
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Artikelen

Op weg naar 17 maart

› Uitgebreide agenda

 

Europese Kroniek

‘Vol goede moed ontkurkten de Europese kopstukken op 1
januari de champagne. Er was veel om naar uit te kijken in
2020.’

› Lees verder

 

Europese Meerjarenbegroting

‘Rutte en andere -zelfbenoemde- verdedigers van de
rechtsstaat hebben wijselijk niet te hoog van de toren
geblazen om het compromis niet alsnog te torpederen.’

› Lees verder

 

Europese financiën

‘Van de crisis moet gebruik worden gemaakt om bij de
Europese integratie, waaronder de financiële eenwording,
stappen voorwaarts te zetten.’

› Lees verder

 

Europese rechtsstaat

‘De politieke werkelijkheid is dat regeringsleiders in Brussel
(op ‘lone dissenter’ Mark Rutte na) een grote nonchalance
tegenover de rechtsstaat aan de dag hebben gelegd.’

› 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: Europa

‘Een Europa van meerdere snelheden is een politiek beladen onderwerp, maar juist
Nederland zou daar de komende jaren op moeten inzetten.’

Lees verder ›
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Eurocommissarissen in het corona-responsteam van de EU 
Ursula von der Leyen 
Margrethe Vestager 
Valdis Dombrovskis 
Paolo Gentiloni 
Thierry Breton 
Stella Kyriakides 
Janez Lenarčič 
Ylva Johansson 
Adina Valean

 

Fact & figures: Nederlandse invloed

‘De Tweede Kamer kan veel meer invloed op de gang van zaken in ‘Brussel’ uitoefenen
dan vaak wordt gedacht of soms zelfs voorgesteld. ‘Europa’ is niet iets dat het
parlement overkomt.’

Lees verder ›
 

‘Have yourselves a merry little Christmas – and, I’m afraid this year I
do mean little.’

De Britse premier Boris Johnson wenst zijn landgenoten een vrolijk Kerstfeest.
 

 

Eerstvolgende landen als voorzitter van de EU 
Portugal (1e helft 2021) 
Slovenië (2e helft 2021) 
Frankrijk (1e helft 2022) 
Tsjechië (2e helft 2022) 
Zweden (1e helft 2023) 
Spanje (2e helft 2023) 
België (1e helft 2024) 
Hongarije (2e helft 2024) 
Polen (1e helft 2025)
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Colofon
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› Eerder verschenen nummers

› Contact met de redactie
 

 

  

    

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlenoiadc4v0?pk_campaign=hofv-2012&pk_kwd=vlenoiadc4v0
https://www.universiteitleiden.nl/den-haag
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/montesquieu-institute
http://www.ru.nl/cpg
http://www.pdc.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vin4mjb2bfha
http://www.dehofvijver.com/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vjotinkkg5l9


 

Parle ment.com Europa-Nu.nl Montesquieu-
Instituut.nl

Kiezers 
Partijen 
Tweede Kamer 
Eerste Kamer 
Regering 
Europa

Prak tisch Europa 
Europa in de wereld 
Neder land en Europa 
Beleid en toe komst 
Wie doet wat 

Het insti tuut 
Onderzoek 
Onderwijs 
Activiteiten 
Publi caties 
Europa 

 
 

https://twitter.com/montesquieuinst
https://www.facebook.com/MontesquieuInstitute
https://www.instagram.com/montesquieu_institute/
https://www.youtube.com/user/MontesquieuInstitute
https://www.linkedin.com/company/montesquieu-institute
http://www.parlement.com/
http://www.europa-nu.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp1wzg
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp1wzw
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vhnnmt7ih7yh
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vhnnmt7ih7yi
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhronvvx
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8ml7j9obww
http://www.europa-nu.nl/id/vh92sr9riao8/praktisch_europa_in_het_kort
http://www.europa-nu.nl/id/vh84exkkodyi/europa_in_de_wereld
http://www.europa-nu.nl/id/vh72ma0flbwg/nederland_en_europa
http://www.europa-nu.nl/id/vhsjgq9do2pa/beleid_en_toekomst
http://www.europa-nu.nl/id/vh7goo0jfubw/wie_doet_wat_europese_instellingen_en
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhishz3nf7ow
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhljc2tkjjtl
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhljc32cfxtm
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vio0e7gcmgz9
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhxgpc5fb7yk
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vio0eedt11za

