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Plaat van de maand

'Parijs in Nederland'

Jan-Peter Loof: staatsnoodrecht reikt ver

De maatregelen die de Franse regering na de aanslagen in Parijs

heeft genomen, zijn ook mogelijk op basis van het Nederlandse

staatsnoodrecht. Tot die conclusie komt Jan Peter Loof, docent

staatsrecht aan de universiteit van Leiden, kenner van de zgn.

noodwetgeving zoals die in ons land geldt.

De Grondwet maakt het mogelijk om in buitengewone

omstandigheden af te wijken van het normale constitutionele

regiem. Ter 'handhaving van de in- of uitwendige veiligheid' kan

per wet een uitzonderingstoestand worden afgekondigd. Dat is

de basis van een complete 'noodwetgeving', die de regering

voorziet van een zwaar, oplopend arsenaal aan extra

bevoegdheden.

'Deze mogelijkheden behoeven niet allemaal tegelijk gebruikt te

worden', schrijft Loof. In Nederland geldt een 'flexibele

crisisbeheersing': per geval wordt beoordeeld welke

buitengewone bevoegdheden nodig zijn.

Lees verder >

Laatste kans voor Europa

Partners

Agenda

2 december 2015, Den Haag

'Vluchten op de lange termijn'

Democratie in debat

8 december 2015, Den Haag

'Patiëntenbelangen in de zorg'

Politiek café

9 december 2015, Den Haag

'het Toekomst College'

minister Dijsselbloem over de

financieel-economische toekomst

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Bekijk grote versie >

Dit is voor het eerst in
mijn bewuste beleving
van de Europese
samenwerking dat ik
denk: het zou weleens
echt kunnen stranden.

Eurocommissaris Frans

Timmermans tijdens de Huis van

Europa-lezing in Amsterdam op

10 november 2015

Lees verder >

Uw mening



Column

Europa

> 

> 

> 
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'Laatste kans voor Europa?' Een jaar geleden maakte de

Europese Unie een wisseling van de wacht mee. Er werd een

nieuw Europees Parlement gekozen, er kwam een nieuwe

voorzitter van de Europese Raad en er trad een nieuwe Europese

Commissie aan. De 'nieuwe Europeanen' sloegen een urgente

toon aan: het kwam er op aan. Ruim een jaar later maakt het

Montesquieu Instituut een (eerste) balans op. Wat heeft het

eerste jaar van Juncker, Tusk, Schulz en Timmermans

opgeleverd? Begin december verschijnt een nieuwe bundel in de

Montesquieu Reeks.

Lees verder >

Nevenfunctie tussen nevenfuncties?

Bert van den Braak, Parlementair

Documentatie Centrum Universiteit Leiden

Als Eerste Kamerleden er nogal sterk op

aandringen dat in hun c.v. het Eerste

Kamerlidmaatschap als nevenfunctie dient te

worden opgenomen, frons ik altijd mijn

wenkbrauwen. Hoezo, nevenfunctie?

Volksvertegenwoordiger ben je vierentwintig

uur per dag en zeven dag in de week en dat je dan maar één of

twee dagen in Den Haag vergadert doet daaraan niets af.

Lees verder >

Unie & lidstaten

Polen: uit een ander vaatje?

Groot-Brittannië: op weg naar exit?

Portugal: uit de crisis?

Duitsland: hoe stevig staat Merkel?

Vallende bewindslieden

Wie volgt op Mansveld? Onderweg heeft

'Rutte II' al vijf bewindslieden verloren.

Beschouwingen uit 'Leiden' en 'Den Haag'.

Lees verder >

Eigenzinnige Eerste Kamer

Gaat de eigenzinnigheid van de Eerste

Kamer zo ver dat het belastingplan

verworpen wordt? Scenario's uit

'Groningen'.

Lees verder >

Verworpen initiatiefvoorstellen

De Eerste Kamer verwerpt opvallend veel

initiatiefvoorstellen die afkomstig zijn uit de

Tweede Kamer. Analyse uit 'Groningen'.

Het 'lek' uit de Commissie

Stiekem is geen

ambtsmisdrijf, maar een

domme politieke fout.

De staat van een
parlementariër

Arie Slob

Over een lid van de Tweede

Kamer dat na dertien jaar Den

Haag verruilt voor Zwolle.

Lees verder >

Leiders ChristenUnie en
voorgangers

- Arie Slob

(2011-2015)

- André Rouvoet

(2002-2011)

- Kars Veling

(2001-2002)

- Leen van Dijke RPF

(1994-2001)

- Gert Schutte GPV

(1981-2001)

- Meindert Leerling RPF

(1981-1994)

- Bart Verbrugh GPV

(1977-1981)

- Piet Jongeling GPV

(1963-1977)

Initiatief wetsvoorstellen in
een la

- Klachtrecht werknemers

(PvdA, D66), 2000

- Maatschappelijk

verantwoord ondernemen

(PvdA, GL), 2001

- Verbod op kernenergie

(GL, 2003)

- Wet buitenspeelruimte

(SP, 2003)



Nieuws

Lees verder >

Zoekende partij

Na 27 jaar Jan Marijnissen, de

langstzittende partijvoorzitter, gaat de SP

verder - zoekend. Beschouwingen uit

'Groningen'.

Lees verder >

Andere enquêtes

Meer, maar bescheidener. En:

onafhankelijker. Pleidooi van een oude

pleitbezorger van parlementaire enquêtes.

Lees verder >

Doorgeschoven vluchtelingen

'Herzie Dublin, red Schengen.' Pleidooi uit

'Nijmegen' voor een andere opzet van het

Europese vluchtelingen beleid.

Lees verder >

En verder

Van aanvallen naar verdedigen - tien jaar na het

referendum over de Europese Grondwet. Een bundel.

Lees verder >

Het wordt steeds drukker in de wandelgangen. Een

beschouwing over lobbyen in Nederland.

Lees verder >

Politieke afsplitsingen worden overal in Europa

bemoeilijkt, maar niet in Nederland. Een vergelijking.

Lees verder >

Minder stembureaus bij het referendum over Oekraïne

(en Europa)? Een verslag.

Lees verder >

Onderschat? Ruys de Beerenbrouck, de eerste rooms-

katholieke premier. Een recensie.

Lees verder >

De Grondwet van 1815 gewikt en gewogen. Een

symposium in Brussel.

Lees verder >

- Bereikbaarheid

basisbetaaldiensten

(PvdA, 2004)

- Door raad gekozen

burgemeester

(PvdA, 2005)

- Rechten burger bij

noodweer

(VVD, 2008)

Langst zittende
partijvoorzitters

- Jan Marijnissen , SP

27 jaar, 10 maanden, 27

dagen

- Gerrit Kersten , SGP

27 jaar, 10 maanden, 13

dagen

- Hette Abma

SGP, 23 jaar

- Hendrik Tilanus

CHU, 18 jaar

- Pieter Oud , VVD

15 jaar

- Hans van Hooft

SP, 15 jaar

- Pieter Zandt

SGP, 15 jaar

- Henk Hoekstra

CPN, 14 jaar

- Gerben Wagenaar

CPN, 12 jaar

- Wiert Berghuis

ARP, 11 jaar

- Zie ook Simon Otjes: 'Jan

Marijnissen nummer 1 op

lijst van langstzittende

partijvoorzitters' .

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.
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