
    
'Niet zo stabiel'
Gerrit Voerman: forse risico-inventarisatie Rutte III

De kansen dat het nieuwe kabinet de eindstreep heelhuids haalt, zijn niet zo groot.
Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
(DNPP), vreest ‘het ergste voor Rutte III’.  

‘De coalitie van twee christelijke en twee liberale partijen is gebouwd op
tegenstellingen’, somt Voerman op. ‘Het kabinet heeft in het parlement een minieme
meerderheid. De ploeg bestaat uit onervaren ministers. En bovendien blijven de
partijleiders, op Rutte na, in de Kamer - om het profiel van de eigen partij te bewaken.’  

‘Bij elkaar opgeteld is het een forse risico-inventarisatie’, aldus de Groningse hoogleraar.

Lees verder ›
 

De Nachtwacht

Het nieuwe kabinet als nieuwe Nachtwacht? Geïnspireerd door het regeringsprogramma
van Rutte III - met het Wilhelmus, het Rijksmuseum en veel aandacht voor de nationale
identiteit - zag een politieke tekenaar treffende overeenkomsten met Rembrandt’s
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Column

Europa

beroemdste schilderij: Jean Gouders op de satirische website joop.nl. Wie is de
trommelaar rechts?

 

Achterkant van een sigarendoos

Jan Schinkelshoek, oud-lid van de Tweede Kamer

‘… ‘Aan het einde van de dag pakten ze hun sigarendoos.
Op de achterkant schreven ze op waarover ze het eens
waren. Dat ze goed wilden zijn voor de armen en zo…’. De
legendarische ‘rijksvoorlichter’ Gijs van der Wiel - hij maakt
na de oorlog van binnenuit tal van kabinetsformaties mee -
kon smakelijk vertellen over vroeger. Hoe kabinetten
werden gemaakt, hoe informateurs opereerden, hoe
regeerakkoorden tot stand kwamen...’

Lees de column ›
 

Nederland & Europa

‘Times are a-changing’ - voor Nederland na Brexit. Een analyse.

› Lees verder
 

Spanje & Catalonië (1)

Komt het tot een Catalanexit? Een verslag.

› Lees verder
 

Spanje & Catalonië (2)

Terechte vrijheidsdrang of ongezond populisme? Een beschouwing.

› Lees verder
 

Duitsland & Merkel

Ook de oosterburen stevenen af op een formatierecord. Een analyse.

› Lees verder
 

  
13 november 2017, Den Haag 
Formeren en regeren: het begin van Rutte III 
Democratie in Debat

21 november 2017, Den Haag 
Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017 -
Het volk spreekt 

27 november 2017, Den Haag 
Het Nieuwe Europa 
Haagsch College

Agenda
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Kabinetsformatie

› Uitgebreide agenda

 

Kabinetsformatie: terugblik

‘Formaties beginnen altijd met een terugblik op de vorige
keer.’ Een interview over de gang van zaken.

› Lees verder

 

Kabinetsformatie: profiel

Er gaat maar een minister door van Rutte II naar Rutte III.
En dat is Rutte zelf. Een profiel van het nieuwe kabinet.

› Lees verder

 

Kabinetsformatie: duoministers

Twee ministers op een departement - hoe succesvol zal dat
zijn? Een voorbeschouwing over de ministersploeg.

› Lees verder

 

Kabinetsformatie: Europa

Er komen veel ministers bij, maar toch nog een te weinig.
Een opinie over de ontbrekende minister voor Europese
zaken.

› Lees verder

 

Kabinetsformatie: ambtenaren

‘Ambtenaren kunnen uit de winterslaap komen, werk
genoeg.’ Een analyse van het regeerakkoord.

› Lees verder

 

Kabinetsformatie: besluitvorming

Wie beslist over toetreding van een partij tot een kabinet? Hebben leden nog iets te
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...en meer

Nieuws

Ex-ministers die langere tijd 
Kamerlid bleven

zeggen? Een overzicht van de besluitvorming.

› Lees verder

 

Opnieuw: het referendum

Na ‘Oekraïne’ raakt Nederland niet uitgepraat over referenda. Wordt het kind met het
badwater weggegooid? Een analyse - plus een voorstel.

› Lees verder
 

Doorgeslagen fractiediscipline

Waar macht is, is gekonkel. Dat is soms wel heel erg goed zichtbaar in Tweede
Kamerfracties. Een beschouwing.

› Lees verder
 

'Het volk spreekt'

Wie en wat is het volk? Hoort iedereen er bij? Hoe gaat het in een democratie toe? Een
voorpublicatie.

› Lees verder
 

‘Vorig jaar zomer zei ik tegen mijn vrouw: houd me tegen als
partijvoorzitter Hans Spekman een beroep op me doet om weer op de
lijst te gaan staan.’

Ex-minister Jeroen Dijsselbloem - hij wordt toch geen kamerlid - legde vorige week in
de AD uit dat hij vorig jaar al overwoog zich niet opnieuw kandidaat voor de Tweede
Kamer te stellen.

Lees verder ›
 

En verder

Meer dan honderdvijftig jongeren speelden het Europese Parlement na.
Verslag van het MEP

Lees verder ›

‘Er heerst een sfeer van opwinding in Europa.’ Verslag van een discussie over
de EU na 2017.

Lees verder ›
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Van Thiel (KVP) - 15 jaar 
Vondeling (PvdA) - 13 jaar 
Pechtold (D66) - 11 jaar 
Den Uyl (PvdA) - 15 jaar 
Stemerdink (PvdA) - 15 jaar 
Deetman (CDA) - 7 jaar 
Roolvink (ARP) - 6 jaar

Zakenlieden die de politiek in gingen
Donald Trump (VS) 
Silvio Berlusconi (Italie) 
Andrej Babos (Tsjechie) 
Emmanuel Macron (Frankrijk) 
Petro Porosjenko (Oekraine) 
Bernard Tapie (Frankrijk) 
Ruud Lubbers (Nederland) 
Pedro Passos Coelho (Portugal)
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