
5

vandaag

ChristenUnie zet stabiliteit
van het kabinet op het spel
S atbaarstel l ing i l legal i tei t

Fractieleide tuie Stob var de chrb-
tenunie dreigt het begrotingsak
koord m€t het kabirct op ie blaz€rl
ais het vast blijft houden en de
straf baarsteling van ill€galiteit. Hij
wil die straftaarstelling niet voor
zijn rekenins n€nen.

"Ik snap niet dat je zegt louter
omdat ze hier zijn, zijn ze crirni-
neel. Dat gaat mij pdncipieel een
stap te ver", zei Slob gisteravond tij-
dens een interview in het tv-pm-
gratrma E€n op E€tr .

Dat het kabin€t mogelijk onder-
1nt gaat als de steun van de Chris-
tenunie w€gvalt, weegt voor Slob
minder zwaar dar het f€it dat de
coalitie volgens hem van illegaal
verblijf een criminele daad maakt.
Voor een meerderheid in de Eerste
Kam€r is het kabinet afhankelijk
van de steur van d€ Christenude,
de SGP en D56.

opnerkelijk is dat Slob de af-
spraak tussen coalitiepa(n€rs
PvdA en wD - na het r€geeral-
koord gemakt - dat ill€gaal ver-
blijf ge€n nisdrijf zal word€n,
Inae een overtrediry, negert. Op
ov€tredingen staan boetes, ge€n

soweso niet strailaar lyorden ga
steld.

Op zich is de opstelling van Chriy
tenunievoorman Slob een sleun in
de ll]g voor de h/dA, die eveneens
worstelt met het strafbaar stellen
van ilegaal v€rblijt Maar voor de
andefe regenDgspartij, de WD, is
afzien van de sftafbaarst€lling on-

Onlangs zei staatssecr€taris T€e-
ven van veiligheid en jrstitie nog
dat de PvalA aan de beurt is om te
leveren. De PvdA kr€eg tijderu de
onderhandelingen over het rege€r
ak-kood het kinderpardon voor €1'
kaar ir mil voor de strafbaarstel-
ling. Het kjnderpardon is inmid-
dels gerealiseerd, m is de straf-
baarstelling aan de b€urt. "Eerst
het zuur dan het zo€t", aldus Tee-

Dar de PvdA ormogelijk aalt de
eis va de Chistenunie kan vol
doen zonder de samenwerking mei
de WD op het spel t€ zetten, irtF
resseerr de leid€r van de Christen'
Uni€ niet. De Pvdqleider Samsom
heeft zichzelf in deze positie ge
bracht door €€rder met de ll]il al-


