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Grote coalitie dichterbij
(26 september 2005) De CDU/CSU en SPD hervatten de
onderhandelingen over de vorming van een grote coalitie.
Bondskanselier Schröder (SPD) heeft zondag in een interview met de
ARD verklaard “er alles voor te doen om een grote coalitie tot stand te
brengen”. >>
Die Grünen zien geen heil in 'Jamaica'
(23 september 2005) De eerste ronde van oriënterende gesprekken voor de
kabinetsformatie is afgerond. Gisteren bespraken de CDU/CSU en Die Grünen
zonder succes de mogelijkheid om samen in een Jamaica-coalitie plaats te nemen.
>>
SPD zou CDU en CSU willen scheiden
(22 september 2005) De patstelling die sinds de verkiezingen is ontstaan, vormt
een vruchtbare voedingsbodem voor allerhande speculatie. Volgens de
Süddeutsche Zeitung wil de SPD van bondskanselier Gerhard Schröder dat de
verkiezingsresultaten van CDU en CSU los van elkaar worden beschouwd. >>
Eerste oriënterende gesprekken
(21 september 2005) Vandaag, de derde dag na de verkiezingen, beginnen de
eerste oriënterende gesprekken voor de kabinetsformatie. De CDU/CSU en SPD
lijken eerst alle overige mogelijkheden te willen onderzoeken, alvorens de
onderhandelingen voor een grote coalitie te beginnen. >>
Alle ogen zijn gericht op Köhler
(20 september 2005) Nu de Bondsdagverkiezingen in Duitsland zijn ontaard in een
patstelling, zijn veel ogen gericht op bondspresident Horst Köhler. >>
Na de verkiezingen ligt alles nog open
(19 september 2005) Zowel CDU-kanselierskandidaat Angela Merkel als SPD-
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kanselier Gerhard Schröder zien zichzelf als winnaar van de
Bondsdagverkiezingen. De door de partijen gewenste coalities zijn niet mogelijk,
de mogelijke coalities worden door de partijen niet gewenst. >>
Verrassende verkiezingsuitslag
(19 september 2005) De Duitse Bondsdagverkiezingen hebben gisteren geen
eenduidige uitslag opgeleverd. De rood-groene regeringscoalitie van
bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) is haar meerderheid kwijt, maar de
belangrijkste oppositiepartijen CDU/CSU en FDP hebben te weinig winst geboekt
om in de gewenste zwart-gele coalitie het stokje van rood-groen over te nemen.
>>
Duitsland kiest
(18 september 2005) Om 8.00 uur vanmorgen is met het openen van de
stemlokalen de verkiezingsdag in Duitsland begonnen. Bijna 62 miljoen
stemgerechtigden hebben een oproep gekregen vandaag te gaan stemmen. >>
Eindspurt verkiezingen
(16 september 2005) De Duitse verkiezingsstrijd nadert zijn einde en de
polarisatie onder de Duitse kiezers is tijdens de eindspurt groter dan ooit tevoren.
De uitslag en de coalitievorming beloven tot op het laatste moment spannend te
blijven. >>
CDU wil Merz terug
(14 september 2005) De CDU wil voormalig fractievoorzitter en ﬁnancieel expert
Friedrich Merz weer terug in de landelijke politiek. Merz zelf en beoogd minister
van Financiën Kirchhof zien dat ook wel zitten. >>
Merkel wijst grote coalitie af
(13 september 2005) Kanselierskandidaat Angela Merkel (CDU/CSU) heeft de
mogelijkheid van een grote coalitie met de SPD afgewezen. Dat deed ze
gisteravond tijdens een discussieprogramma tussen de belangrijkste lijsttrekkers
op de ARD. >>
FDP wil alleen met CDU/CSU regeren
(12 september 2005) De FDP wil alleen regeren met de CDU/CSU. Op het liberale
partijcongres gisteren liet partijleider Westerwelle weten dat de FDP niet aan een
mogelijke coalitie met de SPD en Die Grünen wil deelnemen. Hij riep de kiezers op
hun tweede stem aan de FDP te geven. >>

Duitsland Instituut

Verkiezingsuitslag komt minstens één week later
(8 september 2005) De oﬃciële uitslag van de Bonsdagverkiezingen op 18
september zal minstens een week op zich laten wachten. Door het overlijden van
Kerstin Lorenz, kandidate voor de NPD in Dresden, worden de verkiezingen in een
kiesdistrict van Dresden met minstens een week uitgesteld. >>
Schröder wil 38 procent van de stemmen halen
(8 september 2005) Gerhard Schröder (SPD) wil bij de verkiezingen 38 procent
van de stemmen halen. Dit zei hij vandaag als reactie op de nieuwste peilingen,
waarin de SPD op 34 procent staat. Voor het eerst hebben CDU/CSU en FDP geen
meerderheid meer. >>
Schröder legt regeringsverklaring af
(7 september 2005) Kanselier Schröder (SPD) heeft vandaag in de laatste
vergadering van de Bondsdag een regeringsverklaring afgelegd waarin hij de
laatste zeven jaar rood-groen verdedigde en zijn pijlen richtte op de plannen van
CDU/CSU. >>
Geen toenadering CDU en vakbonden
(7 september 2005) CDU en de vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat
bleek gisteren tijdens overleg van CDU-kanselierskandidaat Angela Merkel met de
hoogste vertegenwoordigers van de overkoepelende vakbondsorganisatie DGB.
>>
Merkel 'muilkorft' ﬁnancieel adviseur
(6 september 2005) CDU/CSU-lijsttrekker Angela Merkel heeft haar partijloze
ﬁnanciële adviseur Paul Kirchhof verboden zich in het openbaar nog te uiten over
gevoelige verkiezingsthema’s. Dat schrijven verschillende Duitse dagbladen
vandaag. >>
Schröder wint tv-duel, Merkel valt mee
(5 september 2005) Vrijwel alle Duitse media zijn het eens: Schröder heeft het tvdebat gewonnen, maar Merkel deed het beter dan vewacht. Aan de peilingen voor
de verkiezingsuitslag heeft het tv-debat waarschijnlijk nauwelijks iets veranderd.
>>
Stasi-verleden brengt Die Linkspartei in het nauw
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(1 september 2005) Die Linkspartei wordt de laatste dagen geconfronteerd met
het Stasi-verleden van haar partijleden. Peter Porsch, de voorzitter van de PDSfractie in het Saksische deelstaatparlement, wordt hiervan het eerste slachtoﬀer.
>>
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