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Puzzel: reacties op het coalitieakkoord Rutte IV 

Korte toelichting 

Op woensdag 15 december 2021 presenteerden Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke 
Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hun coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de toekomst’. Op donderdag 16 december volgde het debat met daarin de 
reacties van de fractievoorzitters van andere politieke partijen in de Tweede Kamer. In deze 
werkvorm koppelen de leerlingen deze reacties aan de juiste partijen. De meeste reacties zijn 
kenmerkend voor de partijen, dus leerlingen die een beetje op de hoogte zijn van waar politieke 
partijen voor staan hebben waarschijnlijk niet veel moeite met deze opdracht. Zijn ze niet op de 
hoogte, dan geeft de opdracht een leuke inkijk in de verschillende politieke partijen. 
 
Let op: een coalitieakkoord is hetzelfde als een regeerakkoord 
 

 
Leerdoel 
De leerlingen koppelen uitspraken aan politieke partijen. Ze zijn daardoor beter in staat om politieke 
partijen te positioneren ten opzichte van elkaar. 
 

 
Duur 
15 tot 30 minuten 
 
 
Bron 

• Verslag debat ‘Eindverslag van de informateurs’: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-
2022/36#idddc5cb8a 

• Videoweergave van het debat ‘Eindverslag van de informateurs’: http://2ekmr.nl/dxV  
• Videoweergave van het debat ‘Eindverslag van de informateurs (voortzetting)’: 

http://2ekmr.nl/dfJ  
 
 
Handleiding 
 

1. Deel het werkblad uit. 
2. Vraag de leerlingen om in de hokjes achter elke uitspraak de letter te zetten van de politieke 

partij die volgens hen bij de uitspraak hoort. 
3. Bespreek de opdracht klassikaal na. 

 
 
De heer Omtzigt was afwezig bij dit debat. Daarom is er van hem geen bijdrage. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/36#idddc5cb8a
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/36#idddc5cb8a
http://2ekmr.nl/dxV
http://2ekmr.nl/dfJ
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Werkblad 

Hoe wordt het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 
ontvangen in de Tweede Kamer? Zet de juiste letter van de fractie bij de juiste uitspraak. 
 
Je kunt kiezen uit de volgende fracties: 
 

A. Fractie Den Haan 
 

B. JA21 
 

C. GROENLINKS 

 
D. SP 

 
E. PVV 

 
F. DENK 

 
G. Partij voor de Dieren 

 
H. PvdA 

 
I. SGP 

 
J. Forum voor Democratie 

 
K. BoerBurgerBeweging 

 
L. Volt 

 
M. BIJ1 

 
N. Groep van Haga 

 

Uitspraken: 

 

1.  “Dan onze boeren. Die krijgen ook een trap na. De overheid wil graag 

betrouwbaar zijn, maar de nieuwe coalitie haalt de doelstellingen met één 

pennenstreek zomaar vijf jaar naar voren. Wat klinkt dit mooi: we creëren 

een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond en dat noemen we 

voortaan landschapsgrond. Landbouwgrond, de grond waar een van onze 

eerste levensbehoeften op wordt geproduceerd op een duurzame en 

efficiënte wijze, wordt landschapsgrond. Daarmee wordt de boer 

afgeserveerd als voedselproducent. Als we niet oppassen, wordt hij 

gedegradeerd tot een beheerder van een veredeld park in dienst van de 

overheid.” 

 

2. “Laat mij heel direct en duidelijk stellen dat de rechtse en wat mij betreft 

institutioneel racistische politiek van liberaal rechts, geen steun van mijn 

partij zal vinden voor de verdere afbraak van onze rechten en onze 

samenleving. De weigering om radicaal op te lossen wat tien jaar Rutte 
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aan tweedeling en crises heeft veroorzaakt, maakt deze coalitie in mijn 

ogen een verdere bedreiging voor het welzijn van ons land.” 

 

3.  “Bottomline is dat een overweldigende meerderheid in deze Kamer en 

ook elders in het land wil dat de migratie doorgaat, de demografische 

transitie, de omvolking. Dat de macht van de EU doorgaat, dat de 

klimaatplannen een hele grote rol spelen in de politieke agenda. En 

gelooft dat corona een groot gevaar is waar vaccinatie en QR-code een 

oplossing voor zijn. Ik ben het op al die punten dus echt fundamenteel 

oneens. Ik wil referenda. Ik wil veel lagere belastingen. Ik wil helemaal niet 

al die herverdelingen. Ik wil helemaal niet al die immigratie, al die 

coronaregels.” 

 

4. “U bent een beetje de politieke pyromaan die opnieuw de 

brandweercommandant wil worden. Dat is niet geloofwaardig. Dit kabinet 

doet helemaal niets om te zorgen dat er minder mensen binnenkomen 

voor asiel. Sterker nog, u gaat de bed-bad-broodregeling, de opvang voor 

illegalen, uitbreiden. En u gaat ook nog een nationale opvang voor 

illegalen regelen. Dat trekt natuurlijk alleen maar meer asielzoekers en 

meer illegalen aan. Ik vind het niet leuk om te vertellen, maar links, 

mevrouw Kaag, is de winnaar van de formatie.” 

 

5. “Net als een aantal andere collega's ben ik alleen wel een beetje chagrijnig 

vanwege de koopkracht van gepensioneerden. Dat zal u niet verbazen. Het 

verbaasde mij wel even dat u wat stond te goochelen met wat cijfers. In 

mijn rekenvoorbeeld zijn de werkenden de afgelopen tien jaar er 20% op 

vooruitgegaan en staan de gepensioneerden op -1%. Volgens mij is dat 

dan een verschil van 21,2%. Mijn vraag aan u is: waarom laat u, als Rutte 

IV, gepensioneerden qua koopkracht weer zo ontzettend in de kou staan?” 

 

6. “Mooi verhaal van de heer Rutte, maar ik vraag me af waarom hij de zorg 

in de steek laat. Ze bezuinigen miljarden op de zorg! Het moet niet gekker 

worden. Dit kabinet doet niks om de marktwerking in de zorg, waar 

zorgverleners gek van worden en die ook heel veel tijd en heel veel geld 

kost, aan te pakken. De heer Rutte beticht mij er nu van dat wij niet met 

alternatieven zouden komen voor de zorg. Die hebben wij zat. We stellen 

een zorgfonds voor, waarmee we juist een einde maken aan de markt, de 

onnodige bureaucratie en daarmee de verspilling. Daar kun je een hele 

hoop kosten in de zorg mee besparen.“ 

 

7.  “Onze premier houdt natuurlijk altijd een mooi verhaal, zoals we dat van 

hem gewend zijn; je wordt tijdelijk een beetje gehypnotiseerd. Na 38 jaar 

VVD-lidmaatschap heb ik dat wel vaker gehoord — ik ben een 

ervaringsdeskundige. Maar ik kreeg wel een beetje het gevoel alsof ik naar 

Obama luisterde. Je hangt aan zijn lippen en het is een prachtig verhaal, 

maar er wordt niet geleverd en uiteindelijk is het nettoresultaat vaak nul. 

Het is een beetje alsof je in je broek plast: eerst is het heel warm en 

daarna bekruipt je toch een minder goed gevoel.” 

 

8. “In het akkoord dat op tafel ligt, zit 35 miljard dat naar het klimaat gaat. 

Daarin is al heel veel geld gestort. Die kunnen we dus niet geven aan de 

zorg, de intensive care, het onderwijs en alle aspecten die we zo belangrijk 

vinden. Wij storten het geld van de Nederlandse belastingbetaler in deze 
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bodemloze put. U zegt: wij willen koploper zijn in Europa. Alsof dat een 

doel is. Namens wie zit u hier dan, meneer Rutte? Zit u hier namens 

Nederland, het Nederlandse belang, of zit u hier namens Brussel? Die 

vraagt dringt zich in ieder geval bij onze kiezers massaal op.” 

 

9.  “Er is veel geld en er zijn een aantal goede punten, maar bijvoorbeeld bij 

stikstof en klimaat moeten we de conclusie trekken dat je met 25 miljard 

voor het stikstofprobleem de problemen kán oplossen, maar alleen als je 

dat in samenhang doet met al die andere problemen die spelen op het 

gebied van landbouw. Dan moet je het goed doen en dan moet je het 

taboe op dat het aantal dieren in Nederland fórs naar beneden moet, echt 

durven te beslechten. We hoorden van de heer Rutte: het doel is niet om 

de veestapel zo groot mogelijk te laten. Begrijp ik daaruit dat het kabinet 

zal sturen op de krimp van de veestapel die nodig is om al de problemen 

rond natuur, klimaat en al die problemen op te lossen? “ 

 

10.  “We lezen veel over het versterken van de rechtsstaat, maar van de 

aanbeveling van de Europese corruptiewaakhond GRECO zie ik weinig 

terug in het akkoord. Het is goed dat er stappen worden gemaakt op het 

gebied van Europese samenwerking. Daarom willen we nog steeds dat er 

een minister van Europese Zaken komt, die ook de andere ministers bij de 

les zal houden.” 

 

11.  “Het zal niet verwonderen dat er in een akkoord als dit passages zijn die 

we met instemming hebben gelezen — ik denk aan versterking van politie, 

justitie, defensie, en ook aan veel andere punten — maar er ook passages 

zijn die bij ons juist bezorgdheid oproepen, zoals die over medisch-

ethische kwesties. We zijn er beducht voor dat het vrije spel van politieke 

krachten ons verder van huis brengt, en we zullen ons met kracht blijven 

inzetten voor de bescherming van al het kwetsbare leven.” 

 

12.  “Maar het had ook echt wel anders gekund. Het had eerlijker gekund, 

socialer en progressiever. Gezien de resultaten van de coalitie uit het 

verleden, is het echt maar de vraag of de grote maatschappelijke 

problemen nu wel opgelost gaan worden. Veel geld beloven is niet zo 

moeilijk, echte keuzes maken is dat wel. Mijn partij zal het nieuwe kabinet 

erop beoordelen of die keuzes nu wel gemaakt worden en of dat sociale 

keuzes zijn.” 

 

13. “Ik noem de aanpak van discriminatie en ik kijk naar het regeerakkoord, 

het coalitieakkoord of hoe het ook heet. Daarvoor is 0,5 miljoen euro 

opgenomen. Over details gesproken! 0,5 miljoen euro is een fooitje om 

iets aan te pakken waar 27% van de Nederlanders last van heeft. Dat is 

een schijntje. Ik heb een initiatiefnota ingediend over de aanpak van 

moslimhaat. Ik vond het mooi wat mevrouw Kaag daarover vertelde 

tijdens de presentatie van het coalitieakkoord, maar er was geen D66'er 

aanwezig; uw partij was daar niet eens bij.” 

 

14.  “Het kan misschien wel het sluitstuk zijn en niet het allereerste zijn wat 

we gaan doen, maar uiteindelijk wordt met dit regeerakkoord illegaliteit in 

Nederland strafbaar. En dat vind ik jammer. Ik hoop dat we kunnen 

samenwerken om te zorgen dat dit punt van het regeerakkoord niet 

doorgaat.”

 

 

 

 

 

 



 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat   Reacties op het coalitieakkoord Rutte IV |  5 

 

 

Antwoordblad 

Hoe wordt het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 
ontvangen in de Tweede Kamer? Zet de juiste letter van de fractie bij de juiste uitspraak. 
 

 

1.  “Dan onze boeren. Die krijgen ook een trap na. De overheid wil graag 

betrouwbaar zijn, maar de nieuwe coalitie haalt de doelstellingen met één 

pennenstreek zomaar vijf jaar naar voren. Wat klinkt dit mooi: we creëren 

een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond en dat noemen we 

voortaan landschapsgrond. Landbouwgrond, de grond waar een van onze 

eerste levensbehoeften op wordt geproduceerd op een duurzame en 

efficiënte wijze, wordt landschapsgrond. Daarmee wordt de boer 

afgeserveerd als voedselproducent. Als we niet oppassen, wordt hij 

gedegradeerd tot een beheerder van een veredeld park in dienst van de 

overheid.” 

 

2. “Laat mij heel direct en duidelijk stellen dat de rechtse en wat mij betreft 

institutioneel racistische politiek van liberaal rechts, geen steun van mijn 

partij zal vinden voor de verdere afbraak van onze rechten en onze 

samenleving. De weigering om radicaal op te lossen wat tien jaar Rutte 

aan tweedeling en crises heeft veroorzaakt, maakt deze coalitie in mijn 

ogen een verdere bedreiging voor het welzijn van ons land.” 

 

 

3.  “Bottomline is dat een overweldigende meerderheid in deze Kamer en 

ook elders in het land wil dat de migratie doorgaat, de demografische 

transitie, de omvolking. Dat de macht van de EU doorgaat, dat de 

klimaatplannen een hele grote rol spelen in de politieke agenda. En 

gelooft dat corona een groot gevaar is waar vaccinatie en QR-code een 

oplossing voor zijn. Ik ben het op al die punten dus echt fundamenteel 

oneens. Ik wil referenda. Ik wil veel lagere belastingen. Ik wil helemaal niet 

al die herverdelingen. Ik wil helemaal niet al die immigratie, al die 

coronaregels.” 

 

4. “U bent een beetje de politieke pyromaan die opnieuw de 

brandweercommandant wil worden. Dat is niet geloofwaardig. Dit kabinet 

doet helemaal niets om te zorgen dat er minder mensen binnenkomen 

voor asiel. Sterker nog, u gaat de bed-bad-broodregeling, de opvang voor 

illegalen, uitbreiden. En u gaat ook nog een nationale opvang voor 

illegalen regelen. Dat trekt natuurlijk alleen maar meer asielzoekers en 

meer illegalen aan. Ik vind het niet leuk om te vertellen, maar links, 

mevrouw Kaag, is de winnaar van de formatie.” 

 

5. “Net als een aantal andere collega's ben ik alleen wel een beetje chagrijnig 

vanwege de koopkracht van gepensioneerden. Dat zal u niet verbazen. Het 

verbaasde mij wel even dat u wat stond te goochelen met wat cijfers. In 

mijn rekenvoorbeeld zijn de werkenden de afgelopen tien jaar er 20% op 

vooruitgegaan en staan de gepensioneerden op -1%. Volgens mij is dat 
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dan een verschil van 21,2%. Mijn vraag aan u is: waarom laat u, als Rutte 

IV, gepensioneerden qua koopkracht weer zo ontzettend in de kou staan?” 

 

6. “Mooi verhaal van de heer Rutte, maar ik vraag me af waarom hij de zorg 

in de steek laat. Ze bezuinigen miljarden op ze zorg! Het moet niet gekker 

worden. Dit kabinet doet niks om de marktwerking in de zorg, waar 

zorgverleners gek van worden en die ook heel veel tijd en heel veel geld 

kost, aan te pakken. De heer Rutte beticht mij er nu van dat wij niet met 

alternatieven zouden komen voor de zorg. Die hebben wij zat. We stellen 

een zorgfonds voor, waarmee we juist een einde maken aan de markt, de 

onnodige bureaucratie en daarmee de verspilling. Daar kun je een hele 

hoop kosten in de zorg mee besparen.“ 

 

7.  “Onze premier houdt natuurlijk altijd een mooi verhaal, zoals we dat van 

hem gewend zijn; je wordt tijdelijk een beetje gehypnotiseerd. Na 38 jaar 

VVD-lidmaatschap heb ik dat wel vaker gehoord — ik ben een 

ervaringsdeskundige. Maar ik kreeg wel een beetje het gevoel alsof ik naar 

Obama luisterde. Je hangt aan zijn lippen en het is een prachtig verhaal, 

maar er wordt niet geleverd en uiteindelijk is het nettoresultaat vaak nul. 

Het is een beetje alsof je in je broek plast: eerst is het heel warm en 

daarna bekruipt je toch een minder goed gevoel.” 

 

8. “In het akkoord dat op tafel ligt, zit 35 miljard dat naar het klimaat gaat. 

Daarin is al heel veel geld gestort. Die kunnen we dus niet geven aan de 

zorg, de intensive care, het onderwijs en alle aspecten die we zo belangrijk 

vinden. Wij storten het geld van de Nederlandse belastingbetaler in deze 

bodemloze put. U zegt: wij willen koploper zijn in Europa. Alsof dat een 

doel is. Namens wie zit u hier dan, meneer Rutte? Zit u hier namens 

Nederland, het Nederlandse belang, of zit u hier namens Brussel? Die 

vraagt dringt zich in ieder geval bij onze kiezers massaal op.” 

 

9.  “Er is veel geld en er zijn een aantal goede punten, maar bijvoorbeeld bij 

stikstof en klimaat moeten we de conclusie trekken dat je met 25 miljard 

voor het stikstofprobleem de problemen kán oplossen, maar alleen als je 

dat in samenhang doet met al die andere problemen die spelen op het 

gebied van landbouw. Dan moet je het goed doen en dan moet je het 

taboe op dat het aantal dieren in Nederland fórs naar beneden moet, echt 

durven te beslechten. We hoorden van de heer Rutte: het doel is niet om 

de veestapel zo groot mogelijk te laten. Begrijp ik daaruit dat het kabinet 

zal sturen op de krimp van de veestapel die nodig is om al de problemen 

rond natuur, klimaat en al die problemen op te lossen? “ 

 

10.  “We lezen veel over het versterken van de rechtsstaat, maar van de 

aanbeveling van de Europese corruptiewaakhond GRECO zie ik weinig 

terug in het akkoord. Het is goed dat er stappen worden gemaakt op het 

gebied van Europese samenwerking. Daarom willen we nog steeds dat er 

een minister van Europese Zaken komt, die ook de andere ministers bij de 

les zal houden.” 

 

11.  “Het zal niet verwonderen dat er in een akkoord als dit passages zijn die 

we met instemming hebben gelezen — ik denk aan versterking van politie, 

justitie, defensie, en ook aan veel andere punten — maar er ook passages 

zijn die bij ons juist bezorgdheid oproepen, zoals die over medisch-
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ethische kwesties. We zijn er beducht voor dat het vrije spel van politieke 

krachten ons verder van huis brengt, en we zullen ons met kracht blijven 

inzetten voor de bescherming van al het kwetsbare leven.” 

 

12.  “Maar het had ook echt wel anders gekund. Het had eerlijker gekund, 

socialer en progressiever. Gezien de resultaten van de coalitie uit het 

verleden, is het echt maar de vraag of de grote maatschappelijke 

problemen nu wel opgelost gaan worden. Veel geld beloven is niet zo 

moeilijk, echte keuzes maken is dat wel. Mijn partij zal het nieuwe kabinet 

erop beoordelen of die keuzes nu wel gemaakt worden en of dat sociale 

keuzes zijn.” 

 

13. “Ik noem de aanpak van discriminatie en ik kijk naar het regeerakkoord, 

het coalitieakkoord of hoe het ook heet. Daarvoor is 0,5 miljoen euro 

opgenomen. Over details gesproken! 0,5 miljoen euro is een fooitje om 

iets aan te pakken waar 27% van de Nederlanders last van heeft. Dat is 

een schijntje. Ik heb een initiatiefnota ingediend over de aanpak van 

moslimhaat. Ik vond het mooi wat mevrouw Kaag daarover vertelde 

tijdens de presentatie van het coalitieakkoord, maar er was geen D66'er 

aanwezig; uw partij was daar niet eens bij.” 

 

14.  “Het kan misschien wel het sluitstuk zijn en niet het allereerste zijn wat 

we gaan doen, maar uiteindelijk wordt met dit regeerakkoord illegaliteit in 

Nederland strafbaar. En dat vind ik jammer. Ik hoop dat we kunnen 

samenwerken om te zorgen dat dit punt van het regeerakkoord niet 

doorgaat.” 
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