
Antwoord van de voorzitter van de SP-fractie op de vraag van de informateur naar de inhoudelijke 
gronden van de SP op basis waarvan de SP niet beschikbaar is voor een coalitie die voor een 
meerderheid in het parlement is aangewezen op de VVD en naar de inhoudelijke gronden op basis 
waarvan de SP wel beschikbaar is voor een coalitie die voor een meerderheid in het parlement is 
aangewezen op het CDA. (dd 15 juni 2017) 
 
 
De voorzitter van de SP-fractie heeft op deze vraag van de informateur geantwoord dat hij niet 
beschikbaar is voor een coalitie met de VVD omdat deze partij op basis van haar grondbeginselen de 
architect is van een meerjarige neoliberale koers gebaseerd op een visie op mens en maatschappij, 
overheid en publieke sector die haaks staat op de visie van de SP. Dit komt onder meer tot uiting in 
het beleid op terreinen van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, zorg, huisvesting en internationaal beleid. De 
SP wijst de neoliberale koers op grond van zijn visie en beginselen ten principale af. De SP heeft 
vastgesteld dat de VVD tot nu toe geen enkele bereidheid heeft getoond tot enige wijziging van zijn 
neoliberale koers. Een volgend kabinet moet de flinke aanzet geven tot zo’n koerswijziging. De SP ziet 
dat met de VVD niet gebeuren. Dit alles geldt volgens de SP niet voor andere partijen zoals 
bijvoorbeeld het CDA omdat deze partij een programma heeft dat mede gebaseerd is op 
gemeenschapszin en de mogelijkheid biedt tot samenwerking bij onderwerpen die onder meer van 
belang zijn voor buurten, het platteland en mensen die kampen met ziekte en armoede. 
Daarom is de SP niet beschikbaar voor een meerderheidscoalitie waarvan de VVD deel uitmaakt en 
wel beschikbaar voor een meerderheidscoalitie waarvan het CDA deel uitmaakt.  
De voorzitter van de SP-fractie heeft geadviseerd om te bepleiten dat CDA en VVD elkaar loslaten en 
te bezien of er zo tot een andere werkbare meerderheid gekomen kan worden.   
 


