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Onervaren Tweede Kamer
Eerste verkenning van Parlementair Documentatie Centrum
De 'nieuwe' Tweede Kamer zal minder ervaren zijn en meer mannen tellen.
Uit onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) in Den Haag, een
eerste verkenning na de verkiezingsuitslag van vannacht, blijkt dat bijna de helft van de
zittende Kamerleden niet terugkeert, het aantal vrouwen afneemt en uitgesproken jonge
parlementariërs praktisch ontbreken.
Van de provincies buiten de Randstad is Limburg het best vertegenwoordigtd Groningen
is een goede tweede.
Lees verder ›

Na gisteren

Na gisteren gaat het Binnenhof vandaag min of meer gewoon weer aan het werk. Als de
taart op is (vooral bij VVD, CDA, D66 en GroenLinks), als de tranen zijn weggepinkt (bij
PvdA en ook SP) begint een van de meest bijzondere rituelen van de Nederlandse
politiek: de kabinetsformatie. Om 14:00 uur worden de nieuwe fractievoorzitters
verwacht op de kamer van de Kamervoorzitter – om de openingszetten te doen.

Veilige vluchtheuvel

Column

Jan Schinkelshoek, oud-lid van de Tweede Kamer, voormalig campagneleider
CDA
'...Soms ligt de waarheid gewoon niet in het midden.' De nieuwste
actie van Loesje, in de aanloop naar de verkiezingsdag, heeft toch de
plank misgeslagen. Toen puntje bij paaltje kwam - gisteren, 15 maart
- maakte Nederland massaal de keus voor het redelijke, nuchtere,

een beetje bedaagde en vooral gematigde midden...'
Lees de column ›

Lastig, maar niet zo lastig…
Het vormen van een nieuw kabinet is lastig, maar niet zo
lastig als zich aanvankelijk liet aanzien. De VVD is praktisch
onmisbaar, kabinetsdeelname van GroenLinks is hoogst
onzeker.
› Lees verder

Naar de Kamervoorzitter
Vandaag komen de nieuwgekozen fractievoorzitters bijeen
op de kamer van de Kamervoorzitter: de eerste stap van
de kabinetsformatie. Voor de tweede keer zonder Koning.
› Lees verder

Nederland, gezamenlijk in zijn verdeelheid
Nederland is niet de 'volgende dominosteen' (Rutte)
geworden. Dat staat ook op het conto van de Turken.
› Lees verder

Verkiezingsdebatten
Hoe kunnen verkiezingsdebatten de democratie het beste
dienen? Terugblik op een verkiezingscampagne.
› Lees verder

Citaat

Mark Rutte heeft de premierbonus gekregen, waaraan meneer
Erdogan ook nog een handje heeft meegeholpen.
Oud-VVD-leider Hans Wiegel in De Volkskrant van 16 maart.

Nieuwkomers in de Kamer

Opkomst percentages

- 2017: Forum voor Democratie

- 2017: ca. 80

- 2017: Denk

- 2012: 74,6

- 2012: 50plus

- 2010: 75,3

- 2006: PVV

- 2006: 80,4

- 2006: Partij voor de Dieren

- 2003: 79,9

- 2002: LPF

- 2002: 78,9

- 2002: Leefbaar Nederland

- 1998: 73,3

- 1994: AOV

- 1994: 78,7

- 1994: SP

- 1986: 85,8

- 1994: Unie 55+

- 1982: 81,0

De Hofvijver op verkiezingstournee
Dit is het laatste verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot en met 16 maart, de dag na
de verkiezingen, zijn een paar keer per week korte, actuele 'verkiezingsnummers'
verschenen.
› Lees verder

Partners

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Lees verder ›

› Eerder verschenen nummers
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