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Met 735 zetels is de Bondsdag na de verkiezingen van zondag groter
dan ooit. Hoewel het er 26 meer zijn dan in de afgelopen
zittingsperiode, is het aantal zetels minder groot dan werd gevreesd.
Dat het aantal zetels niet vastligt, komt door het ingewikkelde Duitse kiesstelsel.
Duitse kiezers brengen twee stemmen uit, op een kandidaat in hun district en op
een partij. Daarom zijn er twee soorten Bondsdagleden: degenen die via een
district zijn gekozen en degenen die via de partijlijst van een deelstaat, de
Landesliste, in het parlement komen. Als een partij meer directe kandidaten heeft
gewonnen dan zetels, komen die kandidaten erbij in de Bondsdag. De andere
partijen worden daarvoor in zetels gecompenseerd. Zo kan het aantal
Bondsdagleden ﬂink oplopen.
De komende dagen moeten 26 extra stoelen in de Bondsdag in Berlijn worden
geplaatst. Dat zijn er minder dan voorafgaand aan de verkiezingen werd
gevreesd. Toen werd zelfs rekening gehouden met een Bondsdag van wel 850
zetels. Een uitdijend aantal parlementariërs maakt het parlement minder
slagvaardig en eﬃcënt. Lees meer over het Duitse kiesstelsel
De SPD vormt met 206 zetels de grootste fractie in het parlement, de Deense
minderheidspartij SSW met één zetel de kleinste. De Bondsdag is relatief oud;
slechts 50 parlementariërs zijn jonger dan 30 jaar. Het nieuw gekozen
parlement bestaat voor 65 procent uit mannen en 35 procent uit vrouwen, bij de
Groenen en Die Linke is meer dan de helft vrouw. Bij Die Linke hebben ook 11 van
de 39 Bondsdagleden een migratieachtergrond, het gehele parlement bestaat
voor 11,3 procent uit mensen met een migratieachtergrond. Bekijk bij Zeit Online
een interactief overzicht van de nieuwe Bondsdag. Voor het eerst nemen twee
transgender vrouwen in de Bondsdag plaats, beiden stonden op de Landesliste
van de Groenen. Lees meer bij Tagesschau.de
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