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Nieuws & Achtergrond

Het ziet er naar uit dat Geert Wilders’ 
Partij van de Vrijheid (PVV) niet gaat 
deelnemen aan de regering. Het CDA 
gaf aan niet met de VVD en PVV te willen 
onderhandelen over een rechtse coa-

litie. Eerst moesten partijleiders Mark 
Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) het 
samen eens worden op de hoofdlijnen, 
vond CDA-fractievoorzitter Maxime Ver-
hagen. De christen-democraten staan 
onder grote druk van partijprominenten 
en de leden om niet met Wilders in zee 
te gaan. 
Bernard Wientjes, voorzitter van werk-
geverskoepel VNO-NCW, zal ongetwij-
feld een zucht van verlichting hebben 
geslagen. Hij zat niet te wachten op een 
kabinet met Wilders. 
De PVV behaalde een spectaculaire 
verkiezingsoverwinning op 9 juni. Het 
zetelaantal steeg van 9 in 2006 naar 24 
in 2010. “Ik was verbijsterd”, zei Wien-
tjes daags na de verkiezingsuitslag tij-
dens de presentatie van het CBL-jaarver-
slag, in het Scheveningse Kurhaus. Hij 
vreesde dat de exportpositie mogelijk 
schade zou oplopen. 

Kabinetsvorming
Voorlopig is het ‘gevaar Wilders’ gewe-
ken en bekijkt VVD-informateur Uri 
Rosenthal de opties van een Paars-plus-
coalitie (VVD, PvdA, D66 en Groenlinks), 
die kan rekenen op een kamermeerder-
heid van 81 zetels (moment van schrij-
ven 22 juni, red.). Ook een mogelijk 
nationaal kabinet van PvdA, VVD en CDA 
heeft een meerderheid van 82 zetels. Bij 
voorkeur wil Wientjes geen regering met 
teveel partijen. Dat zou de stabiliteit 
niet ten goede komen. “Op dit moment 
zie ik geen voor de hand liggende rege-
ringscombinatie.”
De economie moet zo snel mogelijk 
weer op de rit. De FNLI is het hier mee 

eens. Met welke coalitie dat gebeurt, dat 
doet er niet toe, stelt FNLI-directeur Phi-
lip den Ouden, als het maar gebeurt.
Volgens VNO-NCW zijn de middenpar-
tijen ondernemers het gunstigst gezind. 
In onderzoek onder 8.200 ondernemers 
van mkb-Nederland scoren VVD (43%) 
en CDA (35%) het best in de Stemwijzer 
die de werkgeversorganisatie onder 
haar leden verspreidde. Het midden- en 
kleinbedrijf heeft weinig op met PVV 
(2%), SP (1%) en ChristenUnie (1%). 
Groenlinks kreeg zelfs helemaal geen 
stemmen. Op de derde en vierde plaats 
kwamen de PvdA (9%) en D66 (8%). 

Pragmatisch 
Mike Jansen, directeur van Fairtrade Ori-
ginal, predikt vooral zakelijkheid. “De 
onzekerheid in de politiek heeft lang 
genoeg geduurd. Ze (de politici, red.) 
moeten doorpakken.” 
De economische crisis moet voorrang 
krijgen, benadrukt Wientjes. Hij hoopt 
vurig dat een volgend kabinet ‘de meest 
dramatische belasting’, de verpakkings-
tax, gaat afschaffen. “Het grootste deel 
hiervan gaat naar algemene middelen.” 
Verder dringt de werkgeversvoorman 
erop aan om de lasten niet te verhogen. 
En dat geldt met name voor belastingen. 
“In hemelsnaam: geen belastingverho-
ging. Dat is zelfmoord.” Dit zijn toevallig 
ook allemaal zaken die de VVD en het 
CDA willen. 
Dick Boer, voorzitter van het CBL, pleit 
voor minder overheidsregels en een 
strenge aanpak van de criminaliteit. 
Het onderwerp duurzaamheid staat 
gelukkig bij alle politieke partijen op de 
agenda, aldus Boer. Zijn boodschap aan 
het kabinet is: “Stimuleer de economie, 
want de consumenten moeten het ver-
trouwen weer terugwinnen.” Wientjes 
hoopt dat er nu eindelijk eens een klei-
nere overheid komt. “Die mensen heb-
ben we met het oog op de vergrijzing in 
het bedrijfsleven hard nodig.”

De verkiezingsuitslag maakt de snelle vorming van een nieuwe 

regering onwaarschijnlijk. Het bedrijfsleven snakt er juist naar 

dat het politieke vacuüm zo snel mogelijk opvulling vindt. 

Economie dient daarbij absolute prioriteit te genieten. “De 

onzekerheid in de politiek heeft lang genoeg geduurd; ze 

moeten doorpakken.”

‘Economie moet snel weer 
op de rit’

Maurice de Jong

CBL-voorzitter Dick Boer: “Stimuleer de economie, want 
de consumenten moeten het vertrouwen weer terugwin-
nen.”
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