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Plaat van de maand

'Euro-enthousiasme - met mate'

Onderzoek over ambtenaren en EU

Nederlandse ambtenaren denken 'iets positiever' over Europa

dan de Nederlandse bevolking als geheel. Maar overlopen van

enthousiasme doen ze ook niet.

Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de kijk op de Europese

Unie onder ambtenaren, uitgevoerd vanuit de universiteiten van

Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Naarmate een ambtenaar meer betrokken is bij 'Europa', neemt

de pro-Europese houding toe. Maar het is niet zo dat

Nederlandse ambtenaren in Brussel erg veel positiever over

Europese integratie denken dan de rest van het

ambtenarenkorps.

Het onderzoek, het eerste in z'n soort, is uitgevoerd door Caspar

van den Berg (Leiden), Ellen Mastenbroek (Nijmegen) en

Sebastiaan Princen (Utrecht).

Lees verder >

 

Na Brexit

Op volle kracht stoomt de Britanic de ondergang tegemoet. Zo

ziet een politiek tekenaar als Arend van Dam na de keus voor

Brexit de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Zullen de

gevolgen van een Brexit net zo dramatisch zijn als ruim 100 jaar

geleden voor de Titanic, het zusterschip van de Britanic? Voor

Groot-Brittannië, voor Europa en voor Nederland?

Een vierluik:

Brexit voor de Britten >

Brexit voor Europa >

Brexit voor Nederland >

Brexit, hoe? >

Partners

 

Agenda

6 juli 2016, Den Haag

Terugblik Nederlands

voorzitterschap EU

Democratie in Debat

14 september 2016, Den Haag

Prinsjesfestival

Evenement

19 september 2016, Den Haag

Het Grote Prinsjesdagcollege

Haagsch College

Uitgebreide agenda >

 

Cartoon

'Hou op! Ik heb het gedaan!'

Bekijk grote versie >

 

'We moeten een soort
Verenigde Staten van
Europa bouwen'.

Sir Winston Churchill op 19

september 1946 in Zürich

Lees verder >

 

Uw mening

En nu een referendum over

Nexit...

 



Column

Europa

> 

> 

> 

Parlementair

onderzoek

> 

> 

> 

> 

 

Houdbaarheidsdatum van ons
parlementaire stelsel

Nicolas Cramer, Parlementair
Documentatie Centrum Universiteit
Leiden

Is ons parlementaire stelsel nog wel voldoende

toekomstbestendig? Dat is de vraag die de

Eerste Kamer aan een nog in te stellen

staatscommissie zou willen voorleggen. Zij

sprak die wens - na een lezenswaardig debat -

uit in een motie die op 2 februari 2016 met 47

stemmen voor en 28 stemmen tegen werd aangenomen. Daarbij

was de Eerste Kamer wat de reikwijdte van de motie betreft

bepaald niet kinderachtig.

Lees verder >

 

Unie & de lidstaten

Griekenland: stilte voor de storm

Polen: afglijden naar 'soevereine

democratie'

Turkije: rondom de Verheven Leider

 

Parlementen op zoek

Nederland: mini-enquête?

België: toch maar een 'bijzondere

commissie'?

Duitsland: ook voor minderheden?

Europa: ook voor het Europees

parlement?

 

Beestenboel aan het Binnenhof

Aan het Binnenhof hebben ze het vaak over

dieren – van aangeschoten wild tot een kale

kip. 'Nijmegen' snuffelde in de

parlementaire archieven.

Lees verder >

 

Linkse euroscepsis

In Zuid-Europa groeit de euroscepsis, met

name onder links. Analyse uit 'Groningen'.

Lees verder >

 

Gele kaart als politiek wapen

Binnen Europa ontdekken parlementariërs

hun nieuwe machtsmiddel: de gele kaart.

Beschouwingen uit 'Den Haag'.

Lees verder >

 

De staat van een
parlementariër

Selçuk Öztürk

Over een lid van de Tweede

Kamer dat vanaf de achterbanken

aandacht weet te trekken

Lees verder >

 

Britse eurocommissarissen

- Roy Jenkins (1977-1981)

- Christopher Tugendhat

(1977-1985)

- Ivor Richard (1981-1985)

- Leon Brittan (1989-1999)

- Neil Kinnock (1995-2004)

- Peter Mandelson

(2004-2008)

- Lady Ashton (2008-2013)

 

Parlementaire enquêtes in de
negentiende eeuw

- Accijns op zout (1852-1853)

- Zwolsche Diep (1856)

- Maas- en Zuidwillemsvaart

(1860-1861)

- Zeemacht (1861-1862)

- Nederlandse koopvaardij

(1874-1875)

- Longziekte onder rundvee

(1877-1878)

- Exploitatie van Nederlandse

spoorwegen (1881-1882)

- Toestand in fabrieken en

werkplaatsen (1886-1887)

 

Jubileumjaar in 2016

- 1946: eerste Tweede

Kamerverkiezingen na de

Bevrijding

- 1956: Tweede Kamer

uitgebreid naar 150 zetels

- 1966: Nacht van Schmelzer

- 1976: Lockheed-affaire

- 1986: Lubbers leidt het CDA

naar 54 zetels



Nieuws

 

'Early Warning System'

De subsidiariteitstoets was bedoeld als

tegenwicht tegen doorschietende Europese

integratie. Maar werkt het ook zo? Een

onderzoek uit 'Leiden'.

Lees verder >

 

Aan de hand van de Grondwet

Hoe kan de Tweede Kamer zelf beter in de

gaten houden of wetten en andere

voorstellen in strijd met de grondwet zijn?

Is zelfregulering een oplossing? Opinie uit

'Den Haag'.

Lees verder >

 

En verder

De laatste maand - slotronde van het Nederlands

voorzitterschap van de Europese Unie.

Lees verder >

De crisis rond Ayaan Hirsi Ali - terugblik op een

kabinetscrisis van tien jaar geleden.

Lees verder >

'Culturele zuivering' als misdaad - verslag van de

Europalezing 2016.

Lees verder >

 

- 1996: Start onderzoek naar

val van Srebrenica

- 2006: Val kabinet-

Balkenende na affaire

Hirsi-Ali

 

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

Lees verder >

Eerder verschenen nummers >

Contact met de redactie >
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