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De voorzitter van de PVV-fractie licht toe dat hij tegen de motie tot aanwijzing van de informateur 

heeft gestemd omdat hij deze beschouwt als voorbereiding van een kabinet-Rutte IV waaraan hij niet 

wenst mee te werken. Hij zal goede voorstellen steunen. Tegen de achtergrond van het voorgaande, 

vraagt hij in het gesprek aandacht voor de volgende onderwerpen: 

Herstel- en transitiebeleid: (i) terugkeer naar de vrijheid voor burgers en ondernemers omdat er 

meer mogelijk is op basis van protocollen, (ii) een immigratiestop die de druk op woningen en sociale 

voorzieningen vermindert, (iii) verwerping van het Europese transitiebeleid waaronder het 

overmaken van 43 miljard naar andere Europese landen, (iv) een zorgherstelplan, waaronder extra 

personeel en extra salaris zorgpersoneel voor uitgestelde operaties, (v) herinvoering 

tewerkstellingsvergunning buitenlandse werknemers, (vi) verlenging steunmaatregelen bedrijven tot 

1 januari 2022 ten laste van de staatsschuld, (vii) herallocatie klimaatgeld naar ondernemers 

(kernenergie is mogelijk), (viii) geen verlenging schuldtermijnen buitenland, (ix) lastenverlichting 

bedrijfsleven, waaronder BTW-verlaging, en (x) deels onderwerpen genoemd bij de grote thema’s.  

(Andere) urgente, grote thema’s: (i) woningnood, (ii) referendum, (iii) Nexit en (iv) de bestrijding van 

criminaliteit en islamisering.  

Herstellen en versterken democratische rechtsorde: (i) het referendum, (ii) daadwerkelijk gebruik 

door de Tweede Kamer van de bestaande instrumenten, (iii) een laagdrempelige toegang van 

ambtenaren tot de Tweede Kamer voor informatievoorziening en (iv) directe toegang van leden van 

de Tweede Kamer tot uitvoeringsorganisaties. 

Welke partijen o.b.v. onderzochte contouren met elkaar onderhandelingen over een coalitieakkoord: 

(i) de voorzitter van de PVV-fractie heeft bezwaar tegen uitsluiting door anderen van samenwerking 

met zijn partij waarop velen hebben gestemd, (ii) hij acht terugkeer van de demissionair minister-

president in die functie niet goed na wat er is gebeurd tijdens de verkenning, (iii) de voorzitter van de 

PVV-fractie zal oppositie voeren tegen een nieuw kabinet maar geeft de voorkeur aan nieuwe 

verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij gaat er vanuit dat verkiezingen dan de basis bieden voor een 

stabieler kabinet.  


