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'Kunduz het best voor de economie'

Analyse na becijferingen CPB

Een Kunduz-coalitie is het beste voor de economie. Dat betoogt econoom
Marcel de Ruiter na een grondige zelfstandige analyse van de door het CPB
doorgerekende verkiezingsprogramma's.

De Ruiter, oud-medewerker van het PDC, meent dat een nieuw kabinet er
verstandig aan doet structurele hervormingen in de sociale zekerheid en de
gezondheidszorg door te voeren, en een deel van de bezuinigingsopbrengst
te besteden aan lastenverlichting op arbeid en gerichte investeringen in
onderwijs. Afgaande op de verkiezingsprogramma’s, komt dat het meest tot
z’n recht in een kabinet waarvan VVD, CDA, D66, ChristenUnie en
GroenLinks de kern vormen.

Mocht de Kunduz-coalitie op 12 september geen meerderheid behalen, dan
kan de PvdA uitkomst bieden. ‘Hoewel de keuzes van deze partij niet
allemaal even gelukkig uitpakken in de CPB-doorrekening, moet het met wat
goede wil mogelijk zijn dat de PvdA en de andere partijen tot elkaar komen’,
meent De Ruiter. ‘Als Samsom het spel goed speelt, kan hij de PvdA dus in
een sleutelrol manoeuvreren voor de vorming van een middenkabinet.’

Lees de volledige analyse >
 

De Hofvijver op verkiezingstournee

Dit is het eerste verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot 13 september, de
dag na de verkiezingen, zullen een paar keer per week korte, actuele
'verkiezingsnummers' verschijnen.

Lees verder >

 

Dertig jaar geleden

  
Partners

 

'Rutte liegt over zijn
zorgplannen.'

(SP-lijsttrekker Roemer in het AD
na het lijsttrekkersdebat afgelopen
zondag)

 

De grootste bezuinigers

- Colijn (1923-1926)
- Oud (1933-1937)
- Lieftinck (1945-1952)
- Ruding (1982-1989)
- Kok (1989-1994)

 

Kabinetten die vielen over de
begroting

- Colijn IV (1939)
- Cals (1966)
- Biesheuvel (1972)
- Rutte (2012)

 

Spraakmakende
belastingmaatregelen

- rijwielbelasting (1924)
- vermogensaanwasheffing

(1946)
- btw op schoenreparaties (1965)
- solidariteitsheffing (1982)
- kwartje van Kok (1991)

 

Huidige financieel
woordvoerders

- VVD: Mark Harbers
- PvdA: Ronald Plasterk
- PVV: Tony van Dijck

Cartoon



lees verder >

'Kiezers dit beloven wij u.' Dertig jaar geleden stond de verkiezingscampagne
ook in het teken van de crisis. De aanpak van de oplopende werkloosheid, de
diepe economische malaise en het grote overheidskort verdeelde de Tweede
Kamer tot op het bot.

Na de mislukte samenwerking tussen CDA en PvdA in het tweede
kabinet-Van Agt (1981-'82), moesten kiezers er aan te pas komen om de
politieke impasse te doorbreken. 'Links' waarschuwde voor een 'rechts'
kabinet, een nieuw kabinet onder leiding van CDA-voorman Van Agt. Dat zou
onvermijdelijk uitdraaien op lagere lonen, salarissen en uitkeringen en
wellicht zelfs nieuwe kernwapens. In De Volkskrant maakte Opland er op 21
augustus 1982 een bijtende karikatuur van.

Na de novemberverkiezingen vertrok Van Agt en trad het (eerste) kabinet van
CDA en VVD onder leiding van Ruud Lubbers aan. Het was er een dat niet
terugschrok voor impopulaire maatregelen.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

- CDA: Pieter Omtzigt
- SP: Farshad Bashir
- GroenLinks: Jolande Sap
- D66: Wouter Koolmees
- CU: Carola Schouten
- SGP: Elbert Dijkgraaf
- PvdD: Marianne Thieme

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland


