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Merkel gekozen tot bondskanselier
(22 november 2005) De Bondsdag heeft Angela Merkel met 397
stemmen tot nieuwe bondskanselier van Duitsland gekozen.
Vanmiddag is Merkel beëdigd, waarna ook haar ministers de eed
hebben afgelegd. >>
CDU/CSU en SPD tekenen regeerakkoord
(18 november 2005) Precies twee maanden na de Bondsdagverkiezingen hebben
CDU/CSU en SPD vrijdag rond het middaguur het regeerakkoord voor de vorming
van een grote coalitie ondertekend. >>
Tussen winnaars en verliezers
(15 november 2005) Opvallend voorspoedig hebben de sociaal-democratische SPD
en de christen-democratische CDU/CSU een grote coalitie gesmeed. Na vier weken
onderhandelen hebben de partijen vrijdag een akkoord bereikt, dat gisteren door
de partijcongressen met grote meerderheid is bekrachtigd. >>
Regeerakkoord grote coalitie een feit
(14 november 2005) 'Gemeenschappelijk voor Duitsland - met moed en
menselijkheid’, zo luidt het regeerakkoord van de grote coalitie, dat vandaag aan
de partijcongressen van SPD en CDU/CSU wordt voorgelegd. Het akkoord werd
door oppositie en bedrijfsleven gemengd ontvangen. >>
Laatste fase coalitiebesprekingen
(11 november 2005) De coalitiebesprekingen tussen SPD en CDU/CSU gaan de
laatste fase in. Morgen moet het regeerakkoord klaar zijn. De partijen zijn het
eens over een verhoging van de BTW naar 19 procent en de inrichting van een
'toekomtsfonds'. >>
Bisky weer niet gekozen
(9 november 2005) Lothar Bisky, voorzitter van Die Linkspartei, heeft ook bij de
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vierde verkiezingsronde niet genoeg stemmen gekregen om vice-voorzitter van de
Bondsdag te worden. Die Linkspartei wil de post nu onbezet laten, een unicum in
de Duitse parlementaire geschiedenis. >>
Ambtenaren later met pensioen
(8 november 2005) CDU/CSU en SPD zijn tijdens de coalitieonderhandelingen
nieuwe bezuinigingen overeengekomen. De pensioensgerechtigde leeftijd voor
ambtenaren wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. De maatregel moet helpen het
enorme begrotingstekort terug te dringen. >>
Kritiek binnen CSU neemt toe in CSU
(7 november 2005) De kritiek op CSU-leider Edmund Stoiber vanuit zijn eigen
partij neemt toe. Stoiber besloot vorige week toch geen minister te worden. Veel
partijgenoten uiten nu hun onvrede over de partijleider. Ze willen hem nog tot
Pasen de tijd geven om "zich te stabiliseren". >>
SPD en CDU onderhandelen verder
(3 november 2005) Met de benoeming van Matthias Platzeck tot
kandidaatpartijvoorzitter lijkt de rust in de SPD teruggekeerd. Franz Müntefering,
nog voorzitter, zegt dat CDU/CSU en SPD eind volgende week de
coalitieonderhandelingen hebben afgerond. >>
SPD tussen grote coalitie en eigen toekomst
(2 november 2005) “Zo maken jullie Duitsland kapot!” kopte boulevardkrant Bild
vanmorgen. De tirade richtte zich niet alleen tegen SPD-voorzitter Franz
Müntefering, maar ook tegen CSU-chef Edmund Stoiber. Hoeveel schade hebben
zij nu aangericht? >>
Verdeeldheid binnen SPD, Stoiber stapt op
(1 november 2005) Binnen de SPD is een hevige discussie losgebarsten over de
gevolgen van het aftreden van partijvoorzitter Franz Müntefering. Inmiddels heeft
Edmund Stoiber (CSU) besloten zijn ministerspost in de grote coalitie op te geven
en aan te blijven als minister-president van Beieren. >>
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