
Bijdrage Job Cohen aan debat over informatie 

9 september, gesproken woord geldt. 

 

‘Het moment is nu aangebroken om te bouwen aan een kabinet dat kan rekenen op een breed 

politiek en maatschappelijk draagvlak. Een kabinet dat in staat is ingrijpende hervormingen 

tot een goed einde te brengen. Dat kan dus geen kabinet zijn waar alleen rechts Nederland 

zich in kan vinden en de vingers bij af kan likken. Nee, de combinatie waar we nu aan moeten 

gaan werken moet juist een coalitie zijn die in staat is verschillen te overbruggen.’ Dat zei ik 

in het debat met de heer Opstelten over zijn informatiewerkzaamheden. Lees hieronder mijn 

bijdrage aan het debat met de heer Opstelten over zijn informatiewerkzaamheden. Gesproken 

woord geldt. 

 

‘Voorzitter, 

 

Ik prijs mezelf gelukkig als laatste te spreken in dit debat, want je weet nooit wanneer er weer 

een draai van 180 graden gemaakt wordt. Drie maanden na de verkiezingsdag en twee weken 

voor Prinsjesdag is de formatie in een volstrekt chaotische situatie terecht gekomen. Vrijdag 

waren de onderhandelingen voor een rechts kabinet na veel gedoe en instabiliteit van de baan. 

Het vertrouwen werd over en weer opgezegd. Gisteren adviseerde VVD, CDA en PVV de 

koningin nog om Rutte een proeve van regeerakkoord te laten schrijven. Vandaag blijkt dat 

men gewoon verder wil onderhandelen. Weet de koningin dat al? In goed Nederlands noemen 

we dit: een zooitje. 

 

Als de afgelopen weken een proeve zijn van de stabiliteit die we van dit kabinet kunnen 

verwachten, maak ik me grote zorgen. Grote zorgen om ons land en onze samenleving. 

Nederland heeft te maken met de gevolgen van de economische crisis, er zijn ingrijpende 

maatregelen nodig. Dat alles kan splijtend werken. Dat betekent dat er nu, misschien nog wel 

meer dan ooit behoefte is aan een stabiele coalitie. Een coalitie die kan rekenen op een breed 

draagvlak in de samenleving. En, bovenal, een coalitie die juist in deze moeilijke tijden 

mensen bij elkaar brengt in plaats van ze uiteen te drijven. 

 

Voorzitter, 

 

Daarom is het zo treurig dat drie partijen, vanuit hun eigen partijbelang, met de toekomst van 

ons land spelen. Dat maakt het pokerspel, dat wij nu voorgeschoteld krijgen zo 

onverantwoord.Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de schuldvraag op dit moment een 

belangrijke drijfveer is om weer aan tafel te gaan: Wie krijgt de schuld van de mislukking? Is 

dat nu een stabiele basis? Mocht deze coalitie ooit tot stand komen, dan is het een coalitie 

geboren uit angst. 

 

Angst om de schuld te krijgen dat dit rechtse kabinet er niet is gekomen. Ik zeg, vooral tegen 

het CDA, toon moed. Iedereen kan zien dat dit geen stabiele regering gaat opleveren. Toon 

moed om een andere keuze te maken. Kies voor een stabiel kabinet van rechtstatelijke partijen 

die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is de eigen keuze van het CDA. Hoe kan een 

informatie zo chaotisch verlopen? Gebrek aan leiderschap. Ik heb geen leiderschap gezien van 

de heer Rutte. 

 

Niet toen het CDA intern gespleten raakte en niet toen de heer Wilders wegliep van de 

onderhandelingen. En ook niet nu. De heer Wilders had volgens u gisteren de sleutel. Een 



echte leider heeft zelf de sleutel of zorgt dat hij hem in handen krijgt. U laat zich leiden door 

Wilders. 

 

Voorzitter, 

 

Ik heb maar 1 vraag aan dhr. Opstelten: wat is er gebeurd met zijn buitengewoon heldere 

conclusie “dat een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan 

rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal, niet mogelijk blijkt?” 

 

 

Dit is de tweede keer dat een rechtse coalitie is afgeserveerd. Hoe vaak moet dat nog 

gebeuren, voordat we eindelijk echt aan de slag kunnen?  Het moment is nu aangebroken om 

te bouwen aan een kabinet dat kan rekenen op een breed politiek en maatschappelijk 

draagvlak. Een kabinet dat in staat is ingrijpende hervormingen tot een goed einde te brengen. 

Dat kan dus geen kabinet zijn waar alleen rechts Nederland zich in kan vinden en de vingers 

bij af kan likken. Nee, de combinatie waar we nu aan moeten gaan werken moet juist een 

coalitie zijn die in staat is verschillen te overbruggen. 

 

Dat kan alleen op basis van een gedeelde visie waarin noodzakelijke bezuinigingen worden 

gekoppeld aan hervormingen en investeringen die perspectief bieden voor de toekomst van 

ons land. Bezuinigingen die noodzakelijk zijn om de overheidsfinanciën op orde te brengen, 

maar wel op sociaal verantwoorde wijze. Hervormingen die noodzakelijk zijn op 

arbeidsmarkt, de woningmarkt, de energievoorziening en de zorg. De PvdA is bereid daarin 

verantwoordelijkheid te nemen.’ 

 


