
De Nederlandse regering valt over de bezuinigingen: er kan snel 
gestemd worden 
 
AMSTERDAM. Nederland gaat de voorspelde verkiezingen tegemoet, nu de 
onderhandelingen, tussen de coalitieregering, ontstaan uit de liberaalconservatieve partij 
(VVD),  van  premier  Mark  Rutte,  de  christendemocratische  partij  (CDA),  
vertegenwoordigd door vicepremier Maxime Verhagen en Geert Wilders van de 
extreemrechtse Partij voor de Vrijheid (PVV), zijn mislukt. Men was het oneens over de 
mate waarin de staatsschuld teruggebracht moest worden naar het niveau van het 
stabiliteitsstreven van de Europese Unie. Om het begrotingstekort in verhouding tot het 
BBP (Bruto Binnenlands Product) te laten dalen tot onder de drie procent, wat volgens de 
regels van de EU nodig is, moet Nederland 14 miljard euro ophoesten. Daarom heeft de 
centrumrechtse  minderheidsregering  -  die  tot  nog  toe  vooruit  kon  door  de  steun  van  
buitenaf van de xenofobische partij van Wilders - maatregelen opgesteld die geschikt zijn 
om het land weer in lijn te brengen met het stabiliteitspact van de EU.  
De onderhandelingen over de 
goedkeuring tussen de verschillende 
delen van de regering lopen sinds 5 
maart  jongstleden en alles lijkt  goed op 
schema te liggen. Maar met een 
verrassende beweging heeft de leider 
van de extreemrechtse partij de plannen 
geweigerd, overigens niet belangeloos: 
de politiek heeft verkiezingen nodig om 
hun eigen succes te vergroten. Wilders 
heeft zijn ‘nee’ gerechtvaardigd, 
stellende dat het bespaarpakket een last 
is  “slechts  voor  de  burgers,  die  al  
behoorlijke  last  hebben  van  de  crisis”.  
En hij voegde toe: “op deze manier zal 
de werkloosheid toenemen en dus zal de 
economie nog meer schade oplopen”. De 
onmiddellijke en scherpe reactie van 
premier Rutte: “Geert Wilders begrijpt 
niet dat het een onverantwoordelijke 
daad is om ons plan om de economische 
crisis op te lossen te laten mislukken. 
Het  lukt  ons  maar  niet  zijn  gedrag  te  
begrijpen: tot gisteren had hij de deur 
op een kier gezet voor een acceptabele 
oplossing voor iedereen. Vandaag heeft 
hij zich plotseling teruggetrokken, 
waardoor  hij  zestien  miljoen  mensen  in  
gevaar  brengt,  voor  wie  de  aankomende  verkiezingen  zeker  niet  goed  zijn.”  
“Daarentegen,” antwoordde Wilders, “heeft het volk eindelijk de kans zelf te kiezen voor 
zijn  toekomst  door  middel  van  een  democratische  stem.  Ik  accepteer  niet  dat  onze  
ouderen moeten opdraaien voor de bevelen die ons worden opgedragen in Brussel.” 
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Geert Wilders (Ap) 
De xenofoob Geert Wilders heeft de bezuinigingen van 14 miljard, waarmee de 
staatsschuld teruggebracht kan worden naar de EU-norm, geweigerd. 


