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Opgave 4 Gedoogmacht 

Bij deze opgave hoort tekst 5 . 

Inleiding 
Een minderheidskabinet heeft voor zijn beleid altijd ook steun nodig van 
andere partijen dan de coalitiepartijen. Zo wist het kabinet Rutte II (2012) 
de steun te krijgen van verschillende partijen met uiteenlopende politieke 
visies. Elke partij overweegt, voordat het steun toezegt, in hoeverre de 
eigen politieke, electorale en strategische doelen met het geven van steun 
gediend worden.  
In tekst 5 staat hoe Arie Slob van de ChristenUnie zijn gedoogmacht 
probeert in te zetten om zijn doelen te realiseren. 

Lees tekst 5. 
2p 21 Geef twee oorzaken waardoor het kan gebeuren dat de Tweede Kamer en 

de Eerste Kamer een andere politieke samenstelling hebben. 

De verhouding tussen kabinet en parlement kan gekarakteriseerd worden 
als monistisch of dualistisch. 

2p 22 Leg uit of in tekst 5 sprake is van een meer monistische of dualistische 
verhouding. 

De opmerking van Arie Slob is gericht aan het kabinet. Hij maakt bewust 
gebruik van de media. Daarmee kan hij meer politieke doelen realiseren. 

2p 23 Leg uit dat Arie Slob met dit gebruik van de media meer politieke doelen 
kan realiseren dan wanneer hij gebruik had gemaakt van een formeel 
middel. Geef ook een voorbeeld van een dergelijk doel. 

D66, ChristenUnie en SGP werden gezien in Rutte II als de ‘constructieve 
oppositie’. Ze werkten wel samen met de regeringspartijen maar maakten 
geen deel uit van de regeringscoalitie. Deelnemen aan een 
regeringscoalitie kent zowel voordelen als nadelen. 

3p 24 Geef twee voordelen en één nadeel. 

De ChristenUnie is een partij met een herkenbare ideologie maar kan zich 
ook pragmatisch opstellen. 

4p 25 – Waaraan is de ideologie van de ChristenUnie te herkennen in tekst 5?  
Licht je antwoord toe. 

– Waaraan is een meer pragmatische opstelling van de ChristenUnie te
herkennen in tekst 5? Licht je antwoord toe. 
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ChristenUnie trekt steun in als kabinet illegaliteit strafbaar stelt 

door Niels Posthumus 
BINNENLAND Als het kabinet besluit 
illegaliteit strafbaar te stellen, trekt 
de ChristenUnie haar steun aan 

5 andere kabinetsplannen in. Dat zei 
partijleider Arie Slob vandaag tegen 
de Volkskrant. 

Het is voor het eerst dat een van de 
‘constructieve oppositiepartijen’, de 

10 drie partijen die afspraken maakten 
met de regeringscoalitie over steun 
aan een aantal cruciale kabinets-
plannen, zo duidelijk dreigt met het 
opbreken van de afspraken. Slob zei 

15 tegen de Volkskrant: 
“Als het kabinet dat wetsvoorstel 
doorzet, komt de uitvoering van eer-
der gemaakte afspraken in gevaar. 
Dat maken wij niet mee. Je kunt niet 

20 aan ene kant met ons samenwerken 
en er parallel zo’n wetsvoorstel met 
steun van de PVV willen doordruk-
ken.” 

De ChristenUnie is samen met D66 
25 en de SGP een belangrijke steun-

pilaar voor het kabinet Rutte II. De 
coalitie van VVD en PvdA heeft  
steun van deze drie partijen nodig 
om het sociaal-economische deel 

30 van het regeerakkoord aan een 
meerderheid in de Eerste Kamer te 
helpen. Het gaat onder meer over 
voorstellen over de woningmarkt en 
de pensioenen. 

35 Slob herhaalde zijn dreigement van-
avond nog eens in het televisie-
programma ‘Eén op één’. Hij ergerde 
zich recent met name aan een uit-
spraak van staatssecretaris Teeven, 

40 die zei dat na het ‘zuur’ van het 
kinderpardon het ‘zoet’ zou komen in 
de vorm van het strafbaar stellen van 
illegaliteit. Slob zei hierover vandaag 
tegen de Volkskrant: 

45 “Zo praat je niet over deze problema-
tiek. Zo praat je al helemaal niet over 
kinderen die hier jaren in illegaliteit 
hebben gewoond, vaak door onze 
eigen traagheid.” 

bron: NRC Handelsblad, 24 februari 2014 
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