
Den Haag, 14juni 2017

Geachte heer Tjeenk Willink,

U verzocht mij aan te geven op welke inhoudelijke gronden de VVD niet beschikbaar is voor een

coalitie die voor een meerderheid in het parlement is aangewezen op de PVV.

1. De eerste reden is dat Geert Wilders de afgelopen jaren in toenemende mate is verhard in

het afwijzen van de liberale kernwaarden van ons land. Hij heeft stelselmatig

bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Denk aan zijn uitspraak over minder Marokkanen.

Hij heeft gepleit voor het inperken van grondwettelijke vrijheden van mensen, zoals de

vrijheid van godsdienst door alle moskeeën te willen sluiten en de Koran te willen verbieden.

Met een partij die dat vindt kan de VVD onmogelijk samen regeren.

2. De tweede reden is dat hij instituties die de basis vormen van onze democratische rechtstaat

ondermijnt. Hij heeft de Tweede Kamer bij herhaling een nepparlement genoemd. Hij heeft

bij voortduring de onafhankelijkheid en daarmee het gezag van de rechterlijke macht

ondermijnd door rechters van een politieke agenda te betichten (neprechters). Met een

partij die instituties ondermijnt kan de VVD niet regeren.

3. De derde reden is dat Geert Wilders er blijk van heeft gegeven geen verantwoordelijkheid te

willen nemen. Dat is gebleken toen hij wegliep uit het Catshuis. Ook in de jaren daarna heeft

de heer Wilders niet laten zien constructief te willen meewerken aan oplossingen voor de

grote problemen waarvoor Nederland zich geplaatst zag. Voor het vormen van een stabiele

regering is wederzijds vertrouwen onontbeerlijk en dat ontbreekt.

Voor al deze drie redenen geldt bovendien dat zij de afgelopen jaren sterker zijn geworden. De

overtuigingen c.q. uitspraken van de heer Wilders zijn namelijk niet milder, maar juist radicaler

geworden. Dit betekent voor de VVD dat regeren met de PVV niet mogelijk is.

Precies deze constateringen maken dat de VVD ruim v66r de verkiezingen volkomen duidelijk is

geweest niet beschikbaar te zijn voor een coalitie die voor een meerderheid in het parlement is

aangewezen op de PVV. Verondersteld mag worden dat veel kiezers deze wetenschap — op welke

wijze dan ook — hebben meegewogen in hun stemkeuze.

Met vriendelijke groet,

Mark Rutte


