
Mark Rutte slaat dit jaar de verkiezingen over, 
en gaat meteen verder met de formatie van 
Rutte IV. Originele titel was :

Mark Rutte: ’Nationaal herstelplan 
voor vliegende start naar de zomer’ 

Mark Rutte is hard op weg om de langst zittende  
premier sinds de oorlog te worden. De VVD-
voorman gaat aan kop in de opiniepeilingen en zou  
met een nieuwe termijn het record van Ruud  
Lubbers aan diggelen kunnen slaan. In het  
verkiezingsinterview met De Telegraaf vertelt hij  
over de ruk naar links van de VVD, hoogte- en  
dieptepunten van de afgelopen tien jaar en zijn  
nationale herstelplan voor na de coronacrisis.
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De VVD wil het gesprek met Mark Rutte (54) in de 
Tweede Kamer houden en per se niet in het Torentje. 
Het beroemdste kantoor van Nederland mag in geen 
geval in verband worden gebracht met de 
verkiezingscampagne van de liberalen.  Toch twijfelt 
niemand eraan dat Ruttes optreden als premier in 
crisistijd hem de enorme virtuele voorsprong op zijn 
concurrenten heeft opgeleverd.

"Is het nou moeilijk om het socialistische 
strijdlied De Internationale uit het hoofd 
te leren?"
"Hahaha. Waartoe die vraag?"
"Nou om die ruk naar links die uw partij 
maakt. In uw verkiezingsprogramma wordt 
veel geld uitgegeven en het kleeft van 
’samen’ aan elkaar, net als dat van de PvdA 
al decennia doet. Bent u van kleur 
verschoten?
"Dat is niet mijn idee. De VVD is altijd 
een partij geweest rechts van het midden. 
Dat is niets veranderd. Alleen FvD zit nog 
iets rechtser."
"U ontkent dat de VVD naar links is 
opgeschoven?"
"Ja. We zijn gebleven waar we zaten. In de 
beeldvorming is wel iets fout gegaan. Door 
de discussie over de dividendbelasting 
ontstond het beeld dat we de partij waren 
voor de grote ondernemingen."
"Eén van uw speerpunten is het minimumloon 
verhogen. Dat kwam je eerder echt niet 
tegen in het VVD-verkiezingsprogramma."
"Er moet heel veel gebeuren aan de 
middenklasse. Voor die groep hoop ik de 
lasten echt te verlagen."
"U gelooft dat mensen met een minimumloon 
tot de middenklasse behoren? "
"Nee, met €9,70 per uur aan minimumloon 
zitten we internationaal laag. Van het 
bedrijfsleven kan je nu niet heel veel 

vragen vanwege de crisis, maar ik vind dat 
we vanuit de overheid meer moeten doen om 
de middenklasse te stutten. Dus dat is het 
verhogen van de minimumloon, maar ook het 
verlagen van de energiebelasting en het 
bevriezen van eigen risico in de zorg. Als 
de economische groei tegenvalt moeten we 
als eerste kijken naar het verhogen van de 
lasten voor hogere inkomens."
”Waar zet de VVD het mes in als er 
bezuinigd moet worden?"
"Wij verwachten helemaal niet dat dit 
hoeft. Áls het dan tóch niet goed gaat…. 
dan zeg ik dat er een mix moet komen. In 
het verleden zag je dat dit vaak een mix 
was van ongeveer een derde lastenverzwaring 
en twee derde bezuinigingen."
"In de peilingen staat de VVD er goed voor. 
Is het niet raar als u wellicht straks weer 
premier wordt omdat het land door een 
crisis is getroffen? "
"Zouden de peilingen waar worden, dan 
vermoed ik dat mensen waardering hebben 
voor wat we in de coronacrisis hebben 
gedaan, ook al is het niet allemaal goed 
gegaan. En dat mensen het ons toevertrouwen 
het land verder door de crisis te leiden. "
”Over leiden gesproken, D66-lijsttrekker 
Sigrid Kaag vindt dat het tijd is voor 
nieuw leiderschap. Heeft u daar eigenlijk 
wat van gemerkt, al die jaren dat ze met u 
als minister in de Trêveszaal zat? "
"Nee, ik heb haar nooit kritiek op mij 
horen uiten. "
”Hoe ziet uw droomcoalitie eruit? U heeft 
al aangegeven met welke partijen u níet in 
zee wil."
"Ja, opnieuw niet met de PVV. Dat had ik al 
besloten toen ik de contouren zag van het 
PVV-programma en hij neemt natuurlijk de 
minder-minderuitspraak niet terug. Iedereen 
kan een fout maken en hem herstellen, maar 
Wilders herstelt hem niet."
”VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil liever 
niet meer met CU omdat dit tot stilstand 
zou leiden op medisch-ethische onderwerpen, 
zoals abortus en euthanasie.
"Dat snap ik. Als je op die punten verder 
wilt, moet je niet met CU. Alleen is de 
luxe er niet om nu te zeggen: we doen het 
zeker niet met CU. De VVD-kiezer mag er wel 
op rekenen dat we op medisch-ethische 
onderwerpen nooit een stap terug zouden 
zetten. "
”Heeft u trek in GL?"
"Pff.  Als ik Jesse Klaver nou in zo’n RTL-
debat over klimaat hoor... Als we het op de 
GL-manier doen, ligt Nederland op apegapen. 
"
”Maar afwijzen doet u ook niet. Waarom is 
dat? "
"Vanwege de coronacrisis is nu alles 
anders. We moeten in gezamenlijkheid zorgen 
dat we een aantal problemen gaan oplossen 
en hoe we het land weer gaan herstellen. Er 
komt binnenkort een normaler normaal aan."
”Een normaler normaal?
"Door het testen en door de vaccinaties. 
Het moment dat we nog niet helemaal 



terugkeren naar hoe het was, maar wel 
normaler dan we nu hebben. Ik heb zorgen 
over de formatie die straks begint. Het 
duurt na de verkiezingen waarschijnlijk 
twee weken voordat de Kamer een 
formatieopdracht geeft.  Ik ben bang dat we 
vervolgens maandenlang achter gesloten 
deuren gaan praten over cijfers achter de 
komma. "
”Hoe wilt u dat anders? "
"Ik pleit er daarom voor dat de partijen 
die gaan formeren zo snel mogelijk, begin 
april, een nationaal herstelplan gaan 
maken. Dat moet gaan over de grote 
vraagstukken die spelen als we weer naar 
het normalere normaal gaan hopelijk 
richting de zomer. Dat plan moet snel af en 
dan door de Kamer worden goedgekeurd, 
hopelijk met ideeën en steun van zoveel 
mogelijk partijen, ook buiten de formerende 
partijen. "
”Wordt dat nationale herstelplan dan het 
regeerakkoord? "
"Het eerste hoofdstuk van het 
regeerakkoord. Er moeten dingen in gang 
worden gezet die ervoor zorgen dat 
Nederland in dat normalere normaal richting 
de zomer een vliegende start kan maken. "
”Wat moet erin? "
"In ieder geval of we de steunpakketten 
voor ondernemers moeten doorzetten die op 1 
juli aflopen, maar ook hoe we 
lastenverzwaringen kunnen voorkomen die het 
nationale herstel in de weg kunnen zitten. 
En of we iets kunnen doen aan de 
schuldenproblematiek bij ondernemers als ze 
uit de crisis komen. CDA, D66 en PvdA 
hebben daar goede voorstellen voor gedaan. 
"
”Het lijkt bijna alsof u al formeert zo. 
Maar uw voorstel past ook wel prima in de 
VVD-verkiezingsstrategie van u als de 
crisismanager die zegt geen campagne te 
willen voeren en boven de partijen staat. "
"Mocht de VVD na de verkiezingen aan tafel 
zitten, dan is dit mijn inzet. We zitten nu 
niet in een normale situatie. We moeten nu 
plannen versnellen om uitgestelde 
gezondheidszorg in te halen en de ic-
capaciteit uit te bouwen, waar de PVV via 
een nationale zorgreserve voor heeft 
gepleit. Ook CU, CDA en VVD hebben daar 
plannen voor bedacht. Ook de rest van het 
regeerakkoord moet snel. Dus als we bij het 
normalere normaal zijn hopelijk in juni, 
juli. Dat er dan een nieuw kabinet zit. "
”Wat heeft u uit het 
conceptverkiezingsprogramma gesloopt? "
"Ikzelf?  Niets. "
”Wat heeft u er persoonlijk aan toegevoegd? 
"
"Ik ben niet van die dingetjes."
”U bent al 15 jaar VVD-leider en u drukt 
geen stempel op uw verkiezingsprogramma? "
"In het programma staat een hele 
fundamentele koerswijziging, waar ik lang 
met fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over 
heb gesproken. Wij zijn er in de eerste 
plaats voor het midden- en kleinbedrijf en 

pas daarna voor de grote bedrijven. Dit is 
een groot punt. "
”Ook een heel groot punt is de manier 
waarop mensen tussen de tandwielen van die 
overheid vermorzeld worden, zoals in de 
toeslagaffaire. U had dat onderwerp ook 
kunnen aangrijpen om een stempel in het 
VVD-programma te drukken? "
"U haalt mij de woorden uit de mond. "
”U komt er niet zelf mee. "
"Sorry, ik was mijn antwoord met de 
economie begonnen, het bedrijfsleven. Maar 
in mijn brief aan Nederland (recente 
advertentie in de dagbladen, red.) heb ik 
ook voor de betrouwbaarheid van de overheid 
gesproken. Het een is niet belangrijker dan 
het ander. "
”Sommige mensen krijgen die indruk wel. Dat 
u denkt dat zaken zoals de toeslagenaffaire 
er nou eenmaal bij horen en u weer overgaat 
tot de orde van de dag."
"Dat is echt gelul. Ik heb gesprekken gehad 
met de slachtoffers. Ik ga hier niet 
dramatisch zitten doen, want wat die mensen 
hebben meegemaakt is tien keer erger dan de 
emotie die ik voel bij die gesprekken. Maar 
hun leed is zó heftig. U hoeft echt niet te 
denken dat ik dat niet voel of meemaak. "
”In de podcast Afhameren vertelt politiek 
commentator Wouter de Winther hoe 
demissionair premier Rutte even uit zijn 
rol viel tijdens het verkiezingsinterview 
met De Telegraaf:
"Er komen potentieel explosieve 
parlementaire enquêtes aan, bijvoorbeeld 
over de gaswinning in Groningen en 
waarschijnlijk over de corona-aanpak. Maakt 
u zich zorgen? "
"Nee, ik vind het mijn taak om daar 
verantwoording over af te leggen. De 
afgelopen tien jaar zijn er een paar dingen 
niet goed gegaan. De afwikkeling van de 
aardbevingsschade heeft te lang geduurd. De 
kindertoeslagaffaire was verschrikkelijk, 
een debacle. Maar ik ben ook gewoon wel 
heel trots op dingen die de afgelopen jaren 
wel zijn gelukt. Nederland is de best 
presterende economie van Europa. Na de 
Brexit willen bedrijven niet naar dat suffe 
Frankfurt of naar Parijs, maar naar 
Nederland; een heel liberaal land dat heel 
weinig heeft met hiërarchie, creatief is en 
kampioen vrijwilligerswerk.  Precies zoals 
ik het graag zie. We zijn er niet alleen 
voor onszelf maar ook voor de ander. Ik ben 
daar ontzettend trots op.”
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