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Het schaakbord:
Kiezer maakt zwaai naar rechts
Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2002 0:00

Na de monsterzege van het CDA lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de partij na acht jaar 
oppositie buiten een nieuw kabinet zal blijven. 
De vraag is met wie de christendemocraten in 
zee gaan. Veel mogelijkheden zijn er niet. Zoals 
het er, na het tellen van 91 procent van de 
stemmen naar uit ziet, moet er een coalitie van 
in elk geval drie partijen komen. Combinaties 
van CDA/VVD (66 zetels), CDA/PvdA (66 zetels) 
en CDA/LPF (70 zetels) beschikken geen van 
alle over een meerderheid. 

Deelname van D66 aan een van deze combinaties ligt om meerdere redenen niet 
voor de hand. Met haar (voorspelde) acht zetels kan ze alleen een coalitie met CDA 
en LPF aan een kleine meerderheid helpen. D66-fractieleider Thom de Graaf heeft 
zich eerder uiterst negatief over de Lijst Pim Fortuyn uitgelaten en het gedachtegoed 
van de partij met kracht verworpen. De Democraten hebben al eerder laten weten bij 
een dergelijke uitslag in de oppositie te gaan. Minister Van Boxtel zei woensdagavond 
in een eerste reactie al dat "ze ontzettend veel last van ons gaan krijgen" vanuit de 
oppositie. "Vanuit de oppositie kunnen we ook veel mooie dingen doen", voorspelde 
fractieleider Thom de Graaf. 

De Socialistische Partij kan met haar voorspelde negen zetels een nieuwe coalitie van 
bijvoorbeeld CDA en PvdA net niet aan een meerderheid helpen. Jan Marijnissen zei 
woensdagavond wel dat zijn fractie bereid is regeringsverantwoordelijkheid te nemen, 
maar dat het aan het CDA is om haar partners te kiezen. Een combi van CDA/PvdA 
en GroenLinks zou over een minimale meerderheid van 76 zetels kunnen beschikken. 
Bovendien is het nog maar de vraag of het CDA, dat het initiatief kan nemen bij de 
formatie, in een kabinet wil zitten met twee progressieve partijen.

Een volledig progressief kabinet is onhaalbaar. PvdA, GroenLinks, de Socialistische 
Partij en D66 beschikken samen over slechts 50 zetels. 

Verliezers

Een driemanschap van CDA, VVD en PvdA zou met 89 zetels wel op voldoende 
steun in de Kamer kunnen rekenen. Het punt is wel dat de christendemocraten dan 
zouden regeren met twee partijen die allebei flink verloren hebben. Bovendien zou 
dan de andere grote winnaar van deze verkiezingen, LPF, buiten de boot vallen. CDA-
lijsttrekker Jan Peter Balkenende heeft in de campagnes een coalitie met LPF nooit 
op voorhand willen uitsluiten. Omdat de PvdA dat altijd wel heeft gedaan, lijkt een 
combinatie van CDA/PvdA en LPF niet voor de hand te liggen. 

Centrumrechts

Blijft over een regeerploeg bestaande uit CDA, VVD en LPF, die samen op 92 zetels 
uitkomen. Deze combinatie zou nog het meest recht doen aan de verkiezingsuitslag 
en hoeft vanuit programmatisch oogpunt niet op onoverkomelijke problemen te 
stuiten. Alle drie de partijen willen bijvoorbeeld op het gebied van immigratie en 

 PvdA
 VVD
 CDA
 D66
 GroenLinks
 SP
 ChristenUnie
 SGP
 Leefbaar Nederland
 Lijst Pim Fortuyn
 Overige partijen 
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Dossier met alle berichtgeving over (de 
moord op) Pim Fortuyn

 lees verder

Van 25 maart tot en met 15 mei 2002 konden de lezers 
van News Planet stemmen op de verkiezingspoll. Er 
reageerden 17.914 mensen. De resultaten vindt u hier

Discussieer over de uitslag in het News Planet Forum
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veiligheid een harder beleid voeren dan de afgelopen jaren het geval is geweest. 
Nederland zou dan na acht jaar paars weer een centrumrechts kabinet krijgen. 

De vakcentrale FNV zei eerder deze week dat dit vanuit sociaal oogpunt de slechtst 
mogelijke combinatie zou zijn. Werkgevers zagen zo'n kabinet daarentegen wel zitten. 

Blijven tenslotte nog twee mogelijkheden over: een minderheidskabinet van 
bijvoorbeeld CDA en VVD, dat per onderwerp met wisselende meerderheden werkt. 
Of een coalitie met vier partijen. Maar de vraag is of deze opties stabiele regeringen 
opleveren. 

Cijfers gebaseerd op de definitieve prognose. 

Link: Werkgevers voor, werknemers tegen kabinet VVD/ LPF (Business Planet, 13 
mei 2002) 

News Planet/Nico van Dijk - verkiezingen@planet.nl 

 Balkenende is aan zet  05/07/2002
 Nog drie weken  20/06/2002
 Jacht op ministers kan nu beginnen  06/06/2002
 Zwaai naar rechts 15/05/2002
 Niemand wil met Pim 06/05/2002
 Patstelling dreigt 29/04/2002
 Gekozen of niet gekozen... 25/04/2002
 Links kabinet dichtbij 22/04/2002
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