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'Geen vanzelfsprekend kabinet'

Partners

Ondanks de schijn van het tegendeel, tekent zich 'geen voor de hand liggend
kabinet' af. Bert van den Braak, onderzoeker bij het Parlementair
Documentatie Centrum, voorziet na de verkiezingsuitslag een lastige,
moeizame kabinetsformatie.
'De sombere conclusie moet zijn dat er geen voor de hand liggende
combinaties zijn', analyseert Van den Braak. Weliswaar krijgen VVD en PvdA
een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. Maar de
'programmatische verschillen tussen beide partijen' zijn zo groot dat het een
hele hijs zal worden om een blauw-rode coalitie in elkaar te zetten.

'De kernvraag is: willen
de leiders van de grote
partijen, van VVD en
Partij van de Arbeid, echt
met elkaar
samenwerken? Dat wil
zeggen: willen ze geven
en nemen?'

Beter is, meent Van den Braak, om te werken aan een 'breed samengesteld
kabinet' rondom VVD, PvdA en D66, aangevuld met ChristenUnie, dat 'een
losse binding met het parlement' heeft. 'Door een zekere afstand te nemen,
worden per onderwerp ad hoc-coalities mogelijk.'
Lees verder >

Hans Wiegel, oud-partijleider VVD
en voormalig vicepremier,
vanmorgen in De Volkskrant.

'Moordende televisiedemocratie'
Nederland neemt steeds meer de trekken aan van een telecratie, een
regeringsvorm die in de flauwe verte nog herinnert aan de klassieke
parlementaire democratie. Jan Schinkelshoek, oud-campagneleider van het
CDA, blikt terug op de verkiezingsdebatten.
Lees verder >

‘Gevraagd: goede therapie’

Cartoon

Opkomstpercentage
-

2002: 78,9
2003: 79,9
2006: 80,4
2010: 75,3
2012: 73,8 (officieus)

Aantal gekozen partijen
-

2002: 10
2003: 9
2006: 10
2010: 10
2012: 11

Informateurs sind 2002
-

Donner (2002, 2003)
Leijnse (2003)
Hoekstra (2003, 2007)
Korthals Altes (2003)
Lubbers (2006, 2010)
Wijffels (2007)
Rosenthal (2010)
Tjeenk Willink (2010)

- Wallage (2010)
- Opstelten (2010)

Verschuivingen in zetels bij
verkiezingen
-

1989 - 8 zetels
1994 - 34
1998 - 25
2002 - 46
2003 - 24
2006 - 31
2010 - 34
2012 - 24

Nieuw gekozen partijen
Hoe verder? Wordt het Blauw-Rood? Paars, Oranje? Of toch een
regenboogkabinet? De dag na de verkiezingsdag droomt elke partij
traditiegetrouw van de eigen favoriete uitkomst van de kabinetsformatie. In
1981 - de klassieke Grote Drie, CDA, PvdA en VVD, domineerden de nieuwe
Tweede Kamer - hadden Van Agt, Den Uyl en Wiegel elk een eigen ‘droom’,
‘ideaal’ en ‘wens’, door F. Behrendt in Het Parool in beeld gebracht. Zijn
conclusie is ook nog steeds even actueel: ‘Gevraagd: een goede therapie.’
Uiteindelijk kwam er een kortstondig kabinet Van Agt/Den Uyl, aangevuld met
D66. Het hield het nog geen jaar vol.

-

1994 SP (nieuw met 2)
1994 AOV (nieuw met 6)
1994 Unie55+ (1 zetel)
2002 LPF (nieuw met 26)
2002 Leefbaar Nederland
(nieuw met 2)
- 2006 PVV/Wilders (nieuw met
9)
- 2006 Partij voor de Dieren
(nieuw met 2)
- 2012 50Plus (nieuw met 2)

Geheim van Binnenhof
Grootste winst
Het Geheim van het Noordeinde wordt het geheim van het Binnenhof. Joop
van den Berg (Montesquieu Instituut) is sceptisch over de nieuwe regels voor
de kabinetsformatie, waarbij de Tweede Kamer het initiatief overneemt van
de Koningin. Gisteren bood hij het boekje 'Koning, Kamers, kabinetsformatie'
aan scheidend Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet aan.
Lees de toespraak (pdf) >

Geschiedenis
Gaat er vanaf vandaag geschiedenis worden geschreven aan het Binnenhof?
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen) volgt het op de
voet – al bloggend: www.ru.nl/cpg/kabinetsformatie
Lees het weblog >

De Hofvijver op verkiezingstournee
Dit is het zesde en laatste verkiezingsnummer van De Hofvijver. Op maandag
24 september verschijnt het septembernummer van De Hofvijver.

-

2002 LPF (26)
2003 PvdA (23)
2006 SP (16)
2010 PVV (15)
1994 D66 (12)
2012 VVD (10)
1982 VVD (10)
1977 PvdA (10)

Grootste verlies*
-

2002 PvdA (24)
1994 CDA (20)
2003 LPF (18)
2002 VVD (14)
1994 PvdA (12)
2010 CDA (10)
2012 PVV (9)

Colofon
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.

lees verder >

Aan- en afmelden
Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.
Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden.
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