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l l
fe kunt niet met ons
samenwerlcn en dan
zo'n wetsvoo$tel
met steun van de IryV
willen doordrukken
Arae Slob le cler vin dc Uhnst€nunre

De Christenunie is principieel tegen
her srralbaar stellen van illegaliteit He!
dra:gt volgens slob niets bij aan de op.
In\srng !Jn hei  onder l iggende prc
bleem: A. ls mensen hier i l leaaal  z i jn,
dan moeren ze hetlanduiq maardat
moet dan wel kunnen. Met strafbaar_
srellinsvan illesaliteitcrimrnaliseer ie
hen en-ook de ;ens€n die h€n helpen.

De Christenunieis met D66 en de
5C P de stlt onder het kabinet-Rutte ll-
D{ (('ihitheeft desteunvandezedrie
par l r i f  n Dodlgom hetsociaal 'econo
iDisrhf ntoloJltok van het regeerak
koonlrrn een meerderheid indeEeF

Die getahmatige werkelijkheid
leidd€ het afgelopen iaar tor een reekt
poliiieke akkoolden over de woning-
markt, de pensioenen, de arbeids-
mark en de socialc zekerheid. Minister
Dijss€ibtoemvan Financien kondlgde
in de hedst aan dat ookvoor de begrc
ting2ors getprekken met D66.chrit
tenunieen scl'( deme€$geliefdeotr
positie') zullen worden geloerd.

Ookzonde. de steunvan de ch.is
renunie kan Teeven zijn w€tsvoorst€l
ove. het stratuaar stellen van illegali
teitdoordeEerste (ametloodsen, om
da. het k3b'net bii dir ondefl/verP kan
terugvallen op de PW Nu d€ ChristeD_
Unie haar eerdere itstemming met
een re€ks andere kibinetsPlanten ver_
birdt aan dit sp€ciff eke wetlvoorstel,
oni.rtaat ervoorde coalitie nlettemin

Een iaar geleden, bij het sluiten van
hei woonikkoord, kondigde SIob i€ts
vcrsdijkbaa6 aan over de plannen
n)c r dt /ogenormde kiDdregeiiDgen,
,oals k joderbiislagen kindgebonden'
budget. ln het najaar werden die plan'
nen zodanig biigesteld dat dechrisren-
Unie eralsnog mee akkoord kon gaan

wlfradieleider Halbe ziilstra re
age€rtvooralsnog laconiek op het dfei
gementvan slob.'Wijgaan eNan ujt
dat de Chnsknunie de gemaakre al_
spral€n gaar na komen , zei zijlttra gi5
teravond. 'De Ch risrenU n ie heeit alle
wijheid om tegen de stralbaarst€lling
vanillegaliteitte stemmen.

ChristenUnie trekt haar toezeggingen aan coalitie in als strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat

Slob zetkabinet voor het blok
van orve verc aBg.rvrr
Gijs Hederschee

DEN HAAG De Chrlst€nunle zet d€
sam€nwerking met de rcSerings_
cGtitie op scherp. Inz€t is d€ straf-
barstelling van illegalit€ic Als
h€t kablret zlln voomemen om il
t€aaalv.rbliif inNede aad straf-
bia. re maken d(Dw@.E t ekd€
(hr i r t+r lh ich rstnr i  i inde
e€rdcrgcnriil(crl:\pr nkrr !(1

Als het kabinetdalwetsvoorstel door_
zet, lomt d€ uiwoeringvan eerde. ge
naake afspraken in gevaa/, waar-
schuwtChr'stenunieleid€rArie SIob.
'Datmaken wiinietmee.Je kunt niet
aan d€ en€ kant m€t ons samenwerkeD
en er parallel zo'n wetsvoo.stel met
sre!n van de PVVwillen dooldrutken.'

Hetisvoorheteerstdateenvan de
'constructieve oppositiepartiien zo
duid€lijk het machtswoold spreel-t.
WIlsraatsse..etaris lred Teeven van
Veiligheid en Justitie verwa.ht het

1!c1lvoorstel orerst.afbaarstelling\"n
i l l , ! i l i r .nbin . l r lo, I inr f  d ic, \1r .

l ) re n rr lbaahl . l l t rAolr l l ! ' l , l r  /n r l
hetalgcldp.n i .Lr  (or  n ' (sronNre
den planvan de wD/PvdA<oalitie. De
wDhecht er zee. a,an,als signaal dat il
legaalverblijf inNederlandnietwordt
setolereerd.ln de PvdA is iuistveel ver_
iet resenhet plan. Pvd,{'leider Diedenk
sams;m wil tich aan ziiiscDuikLc.l
spr i ikn Prenief  Rurr .h i r r l ( ! ' .n
r , , , r ! r1{1(,n"dicredenzi jnmo..11(1r

\ , ' r* , i ' ,  Inr)rrrvan deWDonde.
meer hc1' l t in( l ( , r  l )drdon'  voor terug,
datwil zegger: dr h.gJ liseri ngvan kin-
deren die al jar€n op eeD verbli jrwer'
gunningwachten. Eerst her zu ur, dan
het zoel', zei Teeven daarover recenre
lijk tjjdens het debat de voikkront op
Zondog. Die uitspfaak heeft kwaad
blof d gezetb'j deChristenuoie.'onac'
ceptab€I, zo praat jeniet over deze prG
biematiek', vindtSlob.'En zo praatje al
hel€maal niet o\€rk nderen die hi€ria-
ren in illegaliteit hebben gewoond,
vaak door onze eigen traagbeid.'


