
Column

    
‘Kamer, wat nu?’
Bert van den Braak over Thierry Baudet & gedragscode

Accepteert de Tweede Kamer dat Thierry Baudet de parlementaire gedragscode negeert?
Of treedt ze alsnog handelend op?  
Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit
Maastricht, vindt dat niets minder dan ‘de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer’ op
het spel staat.  
Ruim een maand geleden, op 15 maart, kreeg Baudet een berisping, gevolgd door een
aanwijzing. Hij had nevenfuncties niet gemeld, een schending van de gedragscode. De
aanwijzing alsnog die functies te laten registreren lapte hij tot nu aan z’n laars.  
Als externe instanties zoals de Algemene Rekenkamer of het Openbaar Ministerie
daartoe niet in staat of gemachtigd zijn, dient de Kamer desnoods zelf op te treden,
vindt Van den Braak. Bijvoorbeeld via een parlementaire ondervraging, een middel dat
verhoor onder ede mogelijk maakt.

Lees verder ›
 

Weerbare democratie

Om een weerbare democratie. Tot de kern teruggebracht is dat de missie van het
Montesquieu Instituut, denktank vanuit de universiteiten van Leiden, Maastricht,
Nijmegen, Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag, dat al
vijftien jaar op uiteenlopende manieren - via debatten, evenementen, websites,
nieuwsbrieven, bundels en policy papers - meedoet aan het debat over democratie,
politiek en parlement. De weerbare democratie is dan ook het thema van het
‘verjaardagsfeestje’ van met MI op 12 mei. Minister Hanke Bruins Slot [Binnenlandse
Zaken] leidt het in, professor Rick Lawson [Leiden] kleurt het vanuit Europees
perspectief in en de fellows Caelesta Braun [Leiden], Anne Bos [Nijmegen] en Maarten
Stremler [Maastricht] werken het uit.

Lees verder ›
 

‘Hoe komt die minister op het idee?’
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Unie & lidstaten

Artikelen

Huub Linthorst  
Oud-topambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken

‘…Er was eens een minister die in een brief over de uitvoering van
sancties tegen Rusland schreef over het benoemen van een Nationaal
Coördinator met een hoog politiek en bestuurlijk profiel, die leiding zal
geven aan een rijksbrede stuurgroep, waarin alle betrokken
departementen en uitvoeringsinstanties zijn vertegenwoordigd, en ook
een interdepartementale taakgroep gaat aansturen, die onder leiding
staat van een projectdirecteur, en waaraan relevante departementen
en uitvoeringsinstanties capaciteit beschikbaar stellen. Dat leidde tot
grappen van cabaretiers: hoe kómt die minister op het idee...’

Lees de column ›
 

Frankrijk

En nu? Na de présidentielles 2022.
Lees verder ›

 

Oekraïne

Lidmaatschap, tussen geopolitiek, bureaucratie en morele plicht.
Lees verder ›

 

Hongarije

Korting van EU-subsidies is geen wondermiddel.
Lees verder ›

 

Europese Unie

Het herstelfonds of de Europeanisering van economisch beleid.
Lees verder ›

 

 

11 mei 2022, Den Haag 
Film & Gesprek: Notes from Brussels 
Democratie in Debat

12 mei 2022 
Naar een weerbare democratie: viering 15 jaar
Montesquieu Instituut op 12 mei 
Andere activiteiten

30 mei 2022, Den Haag 
Actualiteitendebat mei 
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

‘Pechtold Boys’

De ‘inner circle’ als onderdeel van de ‘presidentialisering’ van D66 in de tijd dat Pechtold
er de scepter zwaaide. Een beschouwing.

› Lees verder

Agenda

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsafzf4hyyt?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsafzf4hyyt
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsahd3mprsy?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsahd3mprsy
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsahekgw0o5?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsahekgw0o5
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsahfhh5qow?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsahfhh5qow
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsahjmtjhjq?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsahjmtjhjq
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vls1ijwaiptt?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vls1ijwaiptt
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vllwjrqb39vf?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vllwjrqb39vf
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlotfkghlivd?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlotfkghlivd
https://www.montesquieu-instituut.nl/?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=agenda
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlsajaf6o6fc?pk_campaign=hofv-2204&pk_kwd=vlsajaf6o6fc


 

Versplinterd Forum

Waarom zag niemand de verspintering van Forum voor
Democratie in de Eerste Kamer aankomen? Een analyse.

› Lees verder

 

Geld voor partijen

Eerste goede stap: het speelveld van de lokale politieke
partijen wordt evenwichtiger, giften worden gemaximeerd
en de transparantieregels aangescherpt. Een opinie.

› Lees verder

 

Hoe het wel moet

Anders dan Hugo de Jonge maakte een minister een debat
zwijgend mee en verdedigde zich via de mond van z'n
opvolger. Een terugblik.

› Lees verder

 

SER als vrijplaats

Ook onder een nieuwe voorzitter moet de SER het wel heel
bont maken wil het z'n plek als vrijplaats voor
polderoverleg verliezen. Een analyse.

› Lees verder

 

Oliemannetjes en stootkussens

Besturen in commissies en inschakeling van taskforces of
coördinatoren is een constante in de Nederlandse politiek.
Een beschouwing.

› Lees verder

 

Heruitvinding?

‘Na tien verloren jaren is het voor de PvdA erop of eronder.’ Een opinie.

› Lees verder
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Nieuws

Fractievoorzitters PvdA 
Jeltje van Nieuwenhoven (2002) 
Wouter Bos (2002-2007) 
Jacques Tichelaar (2007-2008) 
Mariëtte Hamer (2008-2010) 
Job Cohen (2010-2012) 
Jeroen Dijsselbloem (2012) 
Diederik Samsom (2012-2016) 
Attje Kuiken (2016-2017) 
Lodewijk Asscher (2017-2021) 
Lilianne Ploumen (2021-2022) 
Attje Kuiken (2022-)

 

Grondwetswijzigingen

Een nieuwe ‘Grondwetdag’ in de Tweede Kamer mag geen
27 jaar op zich laten wachten. Een oproep.

› Lees verder

 

‘Ik kom binnenkort nog met een project voor zij-instromers, Ernst!’

Minister Dijkgraaf denkt dat zijn collega Ernst Kuipers na Rutte IV best weer arts kan
worden, zegt hij in het AD.

 

En verder

Zullen we het een beetje chic houden? Een debat.
Lees verder ›

Grondwet & referenda - het blijft wonderlijk. Een column.
Lees verder ›

Lage opkomst en ongelijkheid. Een reactie.
Lees verder ›

 
 

Franse presidenten 
René Coty (1954-1959) 
Charles de Gaulle (1959-1969) 
Alain Poher (1969, A.I.) 
Georges Pompidou (1969-1974) 
Alain Poher (1974, A.I.) 
Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) 
François Mitterand (1981-1995) 
Jacques Chirac (1995-2007) 
Nicolas Sarkozy (2007-2012) 
François Hollande (2012-2017) 
Emmanuel Macron (2017-)

 
  

Partners
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