
AFGROND D66 IS TERUG 

is gevestigd in het oude ministerie COMPLEXE FORMATIE 

een gang waar eerst nog het CDA 
D66-leider Pechtold heeft zijn voorkeur voor een Paars-plus-kabinet al 

ver een mogelijke regeringscoalitie, ruim voor de verkiezingen bekend gemaakt, maar vindt dat gezien de 
ogcoalitie' van VVD, CDA, D66 en verkiezingsuitslag eerst VVD en PVV aan zet zijn. En dat vinden de 
[oor D66 bepleite Paars-plus combi- meeste partijen. Nadat de koningin een eerste consultatieronde heeft ge- 
ns Pechtold zal de formatie echtei houden, krijgt VVD-senator Uri  Rosenthal  de opdracht te verkennen of  

ID  en PvdA hebben zich in de  cam-  VVD en PVV de basis kunnen vormen voor een nieuw kabinet.  131  Dit is 
daar ik denk dat de opdracht, na drie een logische keuze, want de VVD is de grootste partij en de PVV de 

eder1and hervormd wordt," aldus grootste winnaar van de verkiezingen. Maar er zijn ook twijfels: is de 
)ok volgens oud-minister Roger van PVV wel stabiel genoeg? Kan die partij wel genoeg kwalitatief goede 
t meest voor de hand, "maar iedereen bewindslieden leveren? Wilders zelf heeft er alle vertrouwen in en ziet 
luw stappen.  „127  Nu het verkiezings- een coalitie van VVD, PVV en CDA helemaal zitten. CDA- 
derland op een snelle kabinetsforma- fractievoorzitter Verhagen is echter afhoudend. Ook hij twijfelt over de 
crisis. VVD-lijsttrekker Rutte heeft stabiliteit van een coalitie met de PVV. "Het CDA stelt zich bescheiden 

m te streven naar een nieuw kabinet op", aldus Verhagen.  132  Het wordt een korte eerste ronde, waarbij de drie 
worden geholpen: de kabinetsforma- beoogde regeringspartijen niet eens met elkaar aan tafel zitten. Wilders 
net zo lang als de formatie van het wil de twijfel bij het CDA graag wegnemen en toont zich bereid tot het 
ts meer dan het gemiddelde sinds de sluiten van compromissen (hij heeft de dag na de verkiezingen al aange- 

geven dat hij bereid is de AOW-leeftijd te verhogen, iets wat hij vóór de 
)innen D66 al ruimschoots vóór de verkiezingen nog een breekpunt noemde). Maar het CDA heeft zoveel 
ig mee gehouden dat de partij een twijfels bij de PVV dat de partij niet met Wilders aan tafel wil om te pra- 
tpril is besloten dat het onderhande- ten over een gezamenlijk programma. Verhagen wil dat VVD en PVV 
rzitter Pechtold, de Tweede Kamer- eerst kijken of ze er met z'n tweeën uit kunnen komen, pas daarna zal het 
olmees en partijvoorzitter  Ingrid  van CDA aanschuiven. 133  Dat werkt niet en op 18 juni concludeert  Rosenthal  
etsformatie in 2003 zal er, als D66 dat "een parlementair meerderheidskabinet van VVD, PVV en CDA niet 
een speciaal congres worden georga- mogelijk is."  134  Daarmee verdwijnt een coalitie met de PVV al opmerke- 
de leden zal worden voorgelegd. En lijk snel uit beeld. Uiteraard tot woede van Wilders. Ruim een week na de 

n motie aan het congres voorleggen verkiezingen lijkt regeringsdeelname voor de grootste winnaar, de PVV, 
het bereikte akkoord in te stemmen, al verkeken. Dat denkt ook D66-leider Pechtold: "Toen  Rosenthal  over  

World  Forum  Convention Centre  in een coalitie met de PVV zei: 'nu niet, nooit niet', heeft dat in mijn denken 
n er al opties genomen op drie zater- een deur doen sluiten. ik had er al niets mee, ik vond 76 zetels al krap, 
eerder bleek, is D66 minder gericht maar toen  Rosenthal  dat zo zei, dacht ik zeker te weten dat er geen kabi- 

n. De blik van de democraten is  inn  net met de PVV zou komen. Dat is, achteraf, een foute inschatting ge- 
in 2009 is ingezet, waarbij de demo- weest." 135 
rugwinnen, wordt voortgezet. Alleen Omdat een coalitie van VVD, PVV en CDA van tafel lijkt, komt de 
trekpunt, maar de tien zetels die D6 door D66 zo gewenste Paars-plus-combinatie weer in beeld. Maar bij de 
vormt de basis om verder te groeien. VVD voelen ze niets voor Paars-plus. Samenwerking met drie 'linkse' of 
clie groei is makkelijker te realiseren progressieve partijen wordt door de VVD beschouwd als een garantie 
Lekabinet.'3°  voor een toekomstige verkiezingsnederlaag. VVD-leider Rutte heeft in de 

verkiezingscampagne ook steeds de grote verschillen tussen de VVD en 
de PvdA benadrukt. Het is dan ook niet verrassend dat Rutte een voorkeur 
uitspreekt voor een 'middenkabinet' van VVD, CDA en PvdA. Maar 
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