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Er is geen alternatief  
uitgangspunt voor een post-Corona regeerakkoord  
 

De vraag welk beleid na de Corona-crisis zinvol is, wordt meer bepaald door onvermijdelijke 

natuurwetten dan door politieke smaak. De grote problemen die in de verkiezingsprogramma’s worden 

besproken, zoals wonen, gezondheid, klimaatverandering, arm-rijk tegenstellingen, migratie, integratie 

en de kwaliteit van leven, kunnen namelijk alleen maar worden opgelost door naar de achterliggende 

oorzaken te kijken. En dan blijkt dat we als samenleving tegen onze fysieke en sociale grenzen 

aanlopen, dat publieke en private belangen steeds meer door elkaar gaan lopen en dat de echte 

economie ondergeschikt is geworden aan de financiële economie. En als we onze stoel dan nog wat 

verder achteruitschuiven, dan blijken die oorzaken hun oorsprong te hebben in de gedachte dat 

materiële economische groei alsmaar door kan gaan. Die gedachte is onjuist, omdat er natuurwetten in 

de weg staan en praktische bezwaren. 

Vanuit dit a-politieke vertrekpunt laat zich een concept-regeerakkoord formuleren, dat die 

natuurwetten eerbiedigt en zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de zorgen van zoveel mogelijk 

partijen: er is geen alternatief. 

 

Beperking arbeidsmigratie 
Hoewel verschillende partijen vraagtekens zetten bij voortgaande economische groei, bepleiten ze toch 

bijna allemaal voortgaande of toenemende arbeidsmigratie naar Nederland. VVD en D66 stellen het 

meest expliciet dat we arbeidsmigratie voor de economie nodig hebben, mede in het licht van de 

vergrijzing. GL, SP, CU en CDA sluiten zich daarbij aan, zij het iets minder uitgesproken. PVV en 

FvD zeggen een restrictief immigratiebeleid te willen. PvdD en vooral PvdA zijn het meest 

terughoudend. Voor de PvdD is economische groei het probleem, niet de oplossing. De PvdA wil 

afhankelijk van de vraag waar tekorten op de arbeidsmarkt optreden, eerst nagaan in hoeverre de 

huidige inwoners van Nederland omgeschoold en geactiveerd kunnen worden.  

 

De gemiddelde Nederlander heeft geen baat meer bij verdere economische groei en gaat er wat betreft 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving zelfs op achteruit. Verdere groei van de bevolking richting 20 

miljoen mensen door arbeidsmigratie loopt aan tegen sociale grenzen van het woningtekort, het 

integratieprobleem en het onmiskenbaar ervaren verlies van ‘eigenheid’. Tegelijkertijd wordt de arm-

rijkverhouding extremer doordat inkomsten uit aandelen en andere (speculatieve) beleggingen wel 

sterk toenemen. Dit roept de vraag op of de samenleving als geheel nog baat heeft bij verdere 

economische groei. De ‘brede welvaart’ neemt niet meer toe, maar juist af. En ook al zou de 

koopkracht toch toenemen, dan zou dat weinig helpen, omdat de prijzen van werkelijke waarden, zoals 

wonen in een prettige leefomgeving, net zo veel duurder zouden worden. Voor hetzelfde huis dat één 

generatie terug kon worden betaald uit één inkomen, zijn nu twee inkomens nodig; ‘iedereen gaat op 

zijn tenen staan en niemand kan beter zien’.  

Bij sterke beperking van de arbeidsmigratie zal het bestaande arbeidspotentieel zich aanpassen door 

marktwerking, gevolgd door omscholing en automatisering.  

Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de zorgen van partijen als PVV en FvD /JA21.  

 

Omschakeling naar een circulaire en klimaat-neutrale economie 
Afgezien van de sociale problemen als gevolg van voortgaande arbeidsmigratie, is de hiermee 

beoogde economische groei ook in fysiek opzicht een illusie geworden. Steeds meer materiële 

productie en consumptie voor steeds meer mensen loopt nu tegen de fysieke grenzen aan van milieu, 

grond- en afvalstoffen. De concrete vraag is of partijen bereid zijn te kiezen voor werkelijke sturing 

van de economie binnen de fysieke randvoorwaarden van milieu en de overvolle leefomgeving. De 

afgelopen decennia is dat niet gebeurd. Steeds weer werd er ten onrechte van uitgegaan dat de 

problemen met uitsluitend technologie kunnen worden opgelost en dat de economie dus onverminderd 

kan doorgroeien. Zo wordt bijvoorbeeld nog steeds gedacht dat het mogelijk is om Schiphol te laten 

groeien en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Door een veelheid aan 

maatregelen, die net zo ingewikkeld zijn als ineffectief, wordt de illusie van beleid gecreëerd. Het 

beleid krijgt daardoor een illusoir karakter. 
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In onze vrijemarkteconomie is sturing alleen effectief in de vorm van prijsprikkels. Het gaat dan om 

radicale vergroening van de belastingen, het berekenen van de ‘echte’ prijzen en om regulerende (en 

dus forse) heffingen, waarmee de zelf gestelde doelen worden bereikt. Dergelijk beleid is zeer 

eenvoudig en legt de verantwoordelijkheid terug bij burgers en bedrijven. Totdat er voldoende 

duurzame energie- innovaties daadwerkelijk de markt bereiken, zal onvermijdelijk vraag- en dus 

volumevermindering aan de orde zijn, zoals minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder vliegen 

en minder vee. Dat zal de nodige moed vergen, want onder druk van populistische alternatieven is het 

voeren van dergelijk volumebeleid in electoraal opzicht minder aantrekkelijk. 

 

Bijna alle partijen stellen een sterkere overheid voor. Vier partijen willen het belastingstelsel 

vergroenen door verlaging van de belasting op arbeid en verhoging van de belasting op milieugebruik 

en grondstoffen (GL, PvdD, D66, CU). Meer algemeen worden ‘forse’ heffingen bepleit om de 

uitstoot (CO2, stikstof) en aanvoer van grondstoffen te reguleren (GL, PvdD, PvdA, D66, CU, CDA en 

VVD). Maar er wordt niet aangegeven hoe hoog die heffingen dan zouden moeten zijn. De Parijs-

doelstelling (en de tussendoelstelling voor 2030) komt pas binnen bereik bij tijdige invoering van 

heffingen boven de 100 €/ton CO2. Zoals voorgesteld door de PvdD moet die heffing dan wel uniform 

zijn, dat wil zeggen voor alle maatschappelijke sectoren gelijk (kachel, auto, trein, vliegtuig, energie 

etc.). Alleen op die manier kan sprake zijn van ‘klimaatrechtvaardigheid’. Na dat principebesluit kan 

de politiek eventuele uitzonderingen maken voor kwetsbare burgers en bedrijven. 

 

Dergelijk, sterk vereenvoudigd beleid, dat is gebaseerd op financiële prikkels, zal ook op andere 

beleidsterreinen effectief zijn. Zo zou de circulaire economie na 50 jaar praten naderbij gebracht 

kunnen worden door prijsprikkels in de vorm van effectieve grond- en afvalstoffenheffingen, en door 

een laag BTW-tarief voor recycling, reparatie en levensduurverlenging, zoals voorgesteld door GL, 

PvdD, CU, CDA en SP. Datzelfde geldt voor het mestbeleid waar een heffing op veevoer (N-stikstof) 

een effectieve optie is, in combinatie met garantieprijzen voor landbouwproducten.  

Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de zorgen van ‘linkse’ partijen en ‘rechtse’ partijen voor wat 

betreft het behoud van marktwerking en vereenvoudiging van de regelgeving.  

Als partijen terugdeinzen voor dergelijke, doel-bereikende heffingen, dan zouden ze, net als de SGP, 

de moed moeten hebben om te zeggen dat ze niet bereid zijn de doelstellingen te halen. 

 

Het financieel bestel weer dienstbaar aan de echte economie 

Bij het bereiken van zowel de fysieke als de sociale grenzen speelt het financieel bestel een 

doorslaggevende rol. Zonder hervorming van het bestel zullen de arm-rijkverhoudingen extremer 

worden en de economie instabieler. Door private banken, en de afgelopen jaren ook door de Europese 

Centrale Bank, is heel veel nieuw gecreëerd geld om aanvechtbare redenen in de financiële markten 

gepompt. Dat vele geld is daar blijven hangen en wordt speculatief ingezet in de reële economie, onder 

meer voor de aankoop van vastgoed (huizen, grond) en aandelen. De financiële economie en de reële 

economie groeien daardoor steeds verder uit elkaar en daarmee ook de arm-rijkverhoudingen. 

 

Het financiële bestel is ook wat betreft het bereiken van de fysieke grenzen (klimaat, biodiversiteit, 

grondstoffen, leefomgeving) een belangrijke drijvende kracht. Private banken scheppen nieuw geld bij 

het verstrekken van leningen. Dat nieuwe geld gaat dan bij voorkeur naar de hoogste rendementen en 

dat komt goeddeels neer op exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Dat financiële rendement wordt 

steeds meer strijdig met het maatschappelijke rendement. 

Een tweede probleem is dat in zo’n nieuwe, niet (veel) meer groeiende economie de financiële sector 

voor de stabiliteit moet zorgen, terwijl de sector in de huidige situatie juist een bron van instabiliteit is. 

Dat komt doordat in het private systeem, geld op het winstgevende, en daarmee het verkeerde moment 

wordt gecreëerd. Het huidige financieel bestel levert mede daardoor enorme risico’s op voor de reële 

economie, zoals al is gebleken bij de financiële crisis van 2008. Deze crisis had economisch de 

omvang van een wereldoorlog en heeft sterk bijgedragen aan de opkomst van het ‘populisme’.   

 

In een nieuwe economie zal de parlementair gecontroleerde overheid haar richtinggevend vermogen 

terug moeten nemen van het nu autonoom geworden financieel bestel. Omdat de nieuwe economie 
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vooral een stabiel financieel bestel nodig heeft, zal het huidige instabiele bestel moeten worden 

hervormd. Bovendien zou dat de gemeenschap jaarlijks tientallen miljarden euro’s opleveren, de 

gigantische kosten van steeds weer terugkerende financiële crises besparen en het probleem van de 

toenemende arm-rijkverhoudingen oplossen. Het gaat dan om de (her-)inrichting van een publiek 

geldstelsel,  

- waarin burgers en bedrijven hun geld met 0 % rente en 0 % risico bij de overheid kunnen stallen, 

- waarbij de overheid de hoeveelheid geld in omloop stuurt door geldschepping en belastingheffing.  

Voorstellen in deze richting zijn gedaan door D66, SP en PvdD; CU en CDA hebben hun zorgen geuit. 

 

Inperking van de macht van de aandeelhouder 
Naast het financiële bestel is de aandeelhouder in de huidige situatie de tweede bron van instabiliteit 

en ongelijkheid. Met de terugkeer naar het Rijnlandse model na de Brexit, komen ook andere 

stakeholders in beeld, zoals de werknemers, omwonenden en overheden (infrastructuur en milieu). 

Bedrijven die in Nederland of NW-Europa zijn gevestigd (of een vestiging hebben) mogen daarom 

alleen nog aandelen uitgeven op certificaten, wat betekent dat aandeelhouders niet meer het 

bedrijfsbeleid kunnen beïnvloeden (zoals het blokkeren van het duurzaamheidsbeleid van Unilever). 

Zij kunnen voortaan alleen nog met de voeten stemmen.  

Concrete voorstellen zijn gedaan door GL en SP; door verschillende andere partijen zijn voorstellen in 

deze richting gedaan. 

 

Een coalitie van welwillende Europese landen 
Vrijwel alle partijen zijn van mening dat klimaatbeleid alleen op Europese schaal haalbaar zal zijn, in 

combinatie met een CO2-grensheffing om valse concurrentie te voorkomen. Maar unanimiteit in de 

EU is voor de afzienbare termijn praktisch uitgesloten. De houding van vooral Oost-Europese landen 

doet vermoeden dat dit nog vele jaren het geval zal zijn. 

D66 en minder expliciet CDA stellen daarom voor, in navolging van de Franse president Macron, om 

te komen tot een bundeling van welwillende lidstaten (‘coalition of the willing’) die bereid zijn om een 

meer voortvarend klimaatbeleid in te zetten. In combinatie met de CO2 grensheffing zullen de 

concurrentienadelen hiervan klein zijn. Bovendien zou in die coalitie tegelijkertijd ook een meer 

progressief landbouw-, financieel- en handelsbeleid kunnen worden gevoerd. Binnen die coalitie zou 

daarmee een zuiver gelijk speelveld worden verkregen. Van verschillende kanten is gesuggereerd dat 

die coalitie zou kunnen starten vanuit Frankrijk, Duitsland en de BeNeLux-landen. 

 

De zorg voor de kwaliteit van leven 
De Covid-pandemie heeft uiteraard veel discussie opgeroepen over de zorg. Veel partijen willen 

afscheid nemen van de marktwerking. Een ‘sterke overheid’ die op alle relevante maatschappelijke 

gebieden de regie terugneemt, moet dat zeker doen op het gebied van de volksgezondheid. De 

efficiëntie in de zorg is het meest gediend met het verminderen van management en het herwaarderen 

van vakmanschap. Een dergelijke beleidslijn zou ook voor de samenleving als geheel niet misstaan. 

 De bewering dat de gezondheidssector te groot zou zijn (13 % van het BNP), kan nauwelijks serieus 

worden genomen zolang onbesproken blijft dat de financiële sector in ieder geval veel te groot is. 

Volgens een recente IMF-studie is die sector 2.5 a 3 keer te groot en levert daardoor een negatieve 

bijdrage aan de Nederlandse economie.  

 

Versterking van onderwijs en cultuur; het functioneren van politiek en democratie  
FvD en de PVV ontkennen ongemotiveerd dat klimaatverandering een probleem is. De politiek komt 

daarmee ten einde, want als de wetenschappelijke vraag of klimaatverandering ‘waar’ is niet kan 

worden besproken, dan is er ook geen politieke discussie meer mogelijk over de vraag of die 

verandering ‘erg’ is. Dit raakt aan de fundamentele rol van wetenschap en kunst. Zonder wetenschap is 

de vaststelling van een voorlopige, gedeelde opvatting over de maatschappelijke werkelijkheid niet 

meer mogelijk. Zonder kunst en cultuur gaat uiteindelijk de moraliteit verloren. Wat betreft het 

functioneren van het democratisch politiek bestel vragen vooral de volgende punten om politiek en 

maatschappelijk debat: 
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- Gezien de fundamentele rol van de wetenschap in het politieke proces, zouden grenzen kunnen 

worden gesteld aan de openbare uiting van meningen, waarvan de onwaarheid evident kan worden 

aangetoond. 

 

- De diversiteit van de Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Hoe 

groter de diversiteit, hoe moeilijker het wordt om tot gedeelde opvattingen te komen over de 

‘waarheid’ en de moraliteit. Tegen die achtergrond is de vraag onvermijdelijk of we ons nog wel 

vrijheid van onderwijs kunnen permitteren, omdat daardoor de diversiteit eerder wordt vergroot 

dan verkleind. GL stelt (als enige partij) voor om de grondwet zodanig aan te passen dat daarmee 

het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervalt. PvdD, SP en VVD stellen ook 

veranderingen voor, maar doen dat alleen met het oog op discriminatie van leerlingen en 

leerkrachten. CU, CDA, SGP en PVV zijn uitgesproken voorstanders van bijzonder onderwijs. 

Gezocht zou kunnen worden naar een vorm van onderwijs, waarin zowel ruimte is voor religieus 

geïnspireerde als seculier-liberale waarden. Het zou kunnen aansluiten bij von Humboldt’s visie op 

Bildung. Daarbij worden alle menselijke kwaliteiten in gelijke mate ontwikkeld en worden 

kinderen (en volwassenen) opgeleid tot kritische en volwaardige burgers.  

 

- Alle partijen zien het belang van culturele ontwikkeling. PvdD, D66 en GL zijn bereid om ook het 

budget voor cultuur daadwerkelijk te verhogen. Door versterking van de culturele component, kan 

in de samenleving meer ruimte ontstaan voor een gedeelde moraliteit. Volgens politiek filosoof 

Hannah Arendt gaat politiek om meningsverschillen over moraal. In de onderstaande figuur van het 

‘mensbeeld’, wordt moraliteit bepaald door het evenwicht tussen de private (rechts) en het publieke 

waarden (links) in de horizontale richting, en tussen materiële en immateriële, culturele waarden in 

de verticale richting. Dat evenwicht kan alleen worden behouden door (aan de onderkant) de 

eenzijdige materiële oriëntatie, en daarmee de eenzijdige focus op materiële economische groei, los 

te laten. De ‘stip op de horizon’ waar in de politiek opnieuw om wordt gevraagd, ligt dus niet ver 

weg, maar juist dichtbij. Het is het ‘midden’ van ons mens- en wereldbeeld, van waaruit het 

evenwicht tussen de menselijke kwaliteiten wordt bewaard en obsessieve eenzijdigheid wordt 

voorkomen.  

                         

Actuele

situatie

Overheid

Collectief

Publiek

Individueel

Privaat

Materieel

Cultureel

Wet- en regelgeving

Marktwerking

Gedragsverandering

volumebeleid

Technologie

 

Positionering van de partijen ten opzichte van publieke versus private waarden en de 

materiële, groei-gerichte versus de culturele, op immateriële kwaliteiten gerichte 

oriëntatie; de kwadranten zijn op te vatten als ‘wereldbeelden’. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bovenstaande uitgangspunten zijn gebaseerd op een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de 

grootste 12 politieke partijen. De analyse wordt beschreven in het werkdocument Verkiezing van de 

post-Corona samenleving; (Klaas van Egmond en Ben Papendorp). 
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Verkiezing van de post-Corona samenleving     Concept Werkdocument        (20 febr) 
         Klaas van Egmond en Ben Papendorp 
   

Gaan we na de Covid-crisis door, waar we voor de crisis waren gebleven? Dat is de uiteindelijke vraag 

die boven de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. hangt. De vraag is het afgelopen jaar in 

veel kringen naar voren gekomen, nu de crisis een onvermijdelijk moment van overdenking heeft 

afgedwongen. Dat was hard nodig. Al voor de crisis was er een breed ervaren besef dat we verzeild 

zijn geraakt in een tijd, waarin vele zorgwekkende ontwikkelingen op hetzelfde moment samenkomen: 

- De huidige Covid-pandemie is één van die ongunstige ontwikkelingen en mag niemand verbazen. 

Virologen (ook die van het RIVM) hebben er al decennia geleden voor gewaarschuwd, in het 

bijzonder gezien de Nederlandse situatie met een zeer intensieve veehouderij. Naar verwachting 

zullen dergelijke pandemieën, waarbij virussen van dieren op mensen overspringen, zich vaker 

voordoen. Door de steeds verder wereldwijd afnemende soortenrijkdom (verlies van biodiversiteit) 

neemt de veerkracht van het ecosysteem af, en de kwetsbaarheid toe, inclusief die van de mens. 

- Klimaatverandering is inmiddels een onweerlegbaar wetenschappelijk feit geworden. Het Akkoord 

van Parijs (2015) heeft de trend niet kunnen keren; de broeikasgasemissies blijven stijgen. Bij 

voortzetting van het huidige beleid zal de gemiddelde temperatuur oplopen tot boven de 3 graden, 

met zeer ingrijpende gevolgen voor de wereldbevolking. 

- Migratiestromen nemen toe, als gevolg de enorme groei van de wereldbevolking, religieuze 

conflicten en armoede (en honger) en direct of indirect (Syrië) ten gevolge van nu al optredende 

klimaatverandering. Naast asielmigratie (15%) neemt de omvang van de Nederlandse bevolking 

vooral toe ten gevolge van arbeidsmigratie.  

- Het hiermee samenhangende integratievraagstuk is nog verre van opgelost. Religieus 

fundamentalisme maakt het probleem niet makkelijker. 

- Globalisering heeft geleid tot uitplaatsing van werkgelegenheid, tot overexploitatie van mens en 

milieu, alsmede tot grotere economische kwetsbaarheid, zoals tijdens de huidige Covid-crisis 

opnieuw duidelijk is geworden. Handelsverdragen hebben daar sterk aan bijgedragen.  

- De economische ontwikkeling loopt, zoals 50 jaar geleden al verwacht, aan tegen de grenzen aan 

de groei. Afgezien van de bovengenoemde milieuproblemen, zullen zich in de komende 30 jaar 

grondstoffenproblemen en ‘groene energie’-tekorten gaan voordoen. Tegelijkertijd leidt de alsmaar 

nagejaagde groei niet tot een grotere koopkracht. Die is voor de gemiddelde Nederlander in de 

afgelopen 30 jaar niet toegenomen, terwijl de kwaliteit van wonen en leefomgeving door de 

economische groei wel is afgenomen. 

- Het financiële bestel is volledig losgezongen van de reële economie. Terwijl die reële economie in 

het afgelopen jaar met omvangrijke overheidssteun in de benen moest worden gehouden, braken de 

aandelenkoersen en de huizenprijzen alle records. Dat laatste kon gebeuren doordat diezelfde 

overheid (in de rol van de ECB) onvoorstelbare bedragen in de private sector meende te moeten 

pompen ‘om de financiële markten rustig te houden’. De arm-rijk verhoudingen worden hierdoor 

steeds extremer. Ook bij de financiële crisis van 2008 werden al enorme bedragen in het private 

financiële bestel gepompt voor rekening van de belastingbetaler. Het wordt gezien als een 

belangrijke oorzaak van de huidige ‘populistische’ bewegingen.  

- Het laatste, maar zeker niet het kleinste probleem is de constatering van veel filosofen dat er geen 

moreel kader meer is. Er is geen idee meer van wat we goed of kwaad moeten noemen. Of, zoals 

de Franse president Macron het zei; we weten niet meer wat we in deze tijd nog onder 

‘vooruitgang’ moeten verstaan. Maar om de programma’s van de politieke partijen te kunnen 

beoordelen is het uiteindelijk wel nodig om met elkaar af te spreken wat we daar bij benadering 

onder verstaan en wat voor, min of meer gedeelde, waardeoriëntatie daar dan bij hoort.  

Uiteindelijk zouden politieke partijen tot uitdrukking moeten brengen ‘wat burgers van waarde 

vinden’.  

 

Deze maatschappelijke problemen hebben gemeenschappelijke oorzaken. Bij de beoordeling van de 

verkiezingsprogramma’s ligt dus niet alleen de vraag voor wat partijen allemaal aan die verschillende 

problemen gaan doen, maar vooral of ze oog hebben voor die onderlinge samenhang en vervolgens 

bereid zijn om de problemen in die samenhang aan te pakken.  
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Verkiezingsprogramma’s 

 

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke ontwikkelingen worden de partijprogramma’s van 

twaalf partijen besproken: 

 

Groen Links GL Christelijk Democratisch Appel CDA 

Partij voor de Dieren PvdD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 

Partij van de Arbeid PvdA Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 

Socialistische Partij SP Forum voor Democratie FvD 

Democraten'66 D66 de Partij voor de Vrijheid     PVV 

Christen Unie CU DENK DENK 

 

De bespreking is gestructureerd naar de volgende maatschappelijke thema’s en sub-thema’s: 

 
1 Het algemene beeld; maatregelenopties     7 

2 De fysieke grenzen aan economische groei;     9 

2.1 Economisch groei versus duurzaamheid    9 

a  arbeidsmigratie en asielmigratie  10 

b handelsverdragen  10 

c level playing field  12 

d vraagvermindering en circulaire economie 12 

e conclusies 13 

2.2 Klimaatverandering 14 

a energievoorziening 15 

b verhandelbare emissierechten versus heffingen 16 

c klimaatrechtvaardigheid 17 

d coalition of the willing 17 

e conclusies 17 

2.3  Landbouw en de Stikstofproblematiek; biodiversiteit 17 

a  effectiviteit beleid 18 

3 De sociale grenzen aan economische groei; arm-rijkverhoudingen 19 

a  positionele goederen 19 

b beloning van arbeid 19 

c beloning van vermogen; belastingen 19 

4 Het Financieel bestel 19 

a  richting van de maatschappelijke ontwikkeling 21 

b de stabiliteit van de economie  22 

c toekomstige generaties 22 

d conclusies 22 

5 Ruimtelijke Ordening 23 

a  wonen 23 

b  mobiliteit 24 

c natuur 25 

6 Gezondheidszorg 26 

7 Europese samenwerking 27 

 a  doorwerking internationale verdragen    27 

8 Het democratisch proces  29   

a  vooruitgang en moreel kompas 29 

b  waarheid en moraliteit; de culturele component 30 

c maatschappelijke diversiteit en onderwijs  31 

d  maatschappelijke karikaturen 33 

e het populistisch perspectief 33 

9.1 Conclusies 34  

9.2 Aanbevelingen 35 

9.3 Prioriteiten 36  

10 Bijlagen: 37 

10.1 Positionering politieke partijen 38 

10.2 Maatschappelijke thema’s 50 
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1  Het algemene beeld 

 

 

Zoals al eerder opgemerkt kan de actuele Covid-pandemie niet los worden gezien van het op mondiale 

schaal voortgaande proces van afnemende biodiversiteit. Ecologen hebben er al decennia voor 

gewaarschuwd dat daardoor de veerkracht van het gehele eco- /milieusysteem, inclusief de mens, 

afneemt en de kwetsbaarheid dus toeneemt. Nu de crisis al een jaar duurt wordt de roep om een sterke 

overheid luider. Maar ook al voor de crisis was al duidelijk dat de stapeling van maatschappelijke 

problemen niet door de markt zou worden opgelost, zoals in de jaren ’90 de verwachting was in het 

toen dominerende neoliberale wereldbeeld. Dientengevolge is bij vrijwel alle partijen nu weer de roep 

om een sterkere overheid te horen. Maar over de vraag hoe sterk die overheid dan uiteindelijk moet 

zijn en hoe ze die rol invult, lopen de meningen uiteen.  

 

Om concreet na te gaan hoe de verschillende partijen zich daar onderling in positioneren, is nagegaan 

wat voor soort maatregelen de partijen voor de bovengenoemde (20) sub-thema’s voorstellen.  

Die maatregelen zijn geplaatst op een schaal tussen algemene, collectieve actie door de overheid en 

particuliere, individuele initiatieven op basis van vrijwillige gedragsverandering en/of marktwerking. 

De schaal loopt daarmee van collectief naar individueel en van publiek naar privaat, op de horizontale 

as in figuur 1. 

Daarnaast onderscheiden de voorgestelde maatregelen zich naar gelang hun culturele dan wel 

materiële karakter. Cultureel heeft hier de brede betekenis van niet-materieel. Dat is van betekenis 

voor de relatie met ‘duurzaamheid’, omdat het duurzaamheidsprobleem zich vooral in de materiële 

sfeer afspeelt. Een verschuiving in culturele, niet-materiële richting op de verticale as in figuur 1draagt 

daarom in het algemeen bij aan een meer duurzame ontwikkeling.  

 

             

Actuele

situatie

Overheid

Collectief

Publiek

Individueel

Privaat

Materieel

Cultureel

Wet- en regelgeving

Marktwerking

Gedragsverandering

volumebeleid

Technologie

 

Figuur 1   Positionering van de partijen ten opzichte van het publieke versus het private domein en de 

materiële versus culturele oriëntatie; de kwadranten zijn op te vatten als ‘wereldbeelden’. 

 

De posities van de partijen zijn afgebeeld tegen de achtergrond van Da Vinci’s Vitruvius mens, omdat 

het hier uiteindelijk gaat om het ‘mensbeeld’ waarin de verschillende posities verschillende 

waardeoriëntaties weergeven. Die waardoriëntaties brengen met zich mee dat op verschillende 

manieren naar de wereld wordt gekeken, ook wat betreft de politieke keuze van beleidsmaatregelen. 

De vier kwadranten zijn dus op te vatten als vier ‘wereldbeelden’.  
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Daarnaast zullen de wereldbeelden worden aangeduid als’ linksonder’ en ‘rechtsboven’, etc. Hierin 

hebben ‘links’ en ‘rechts’ dus (per definitie) de betekenis van collectief-publiek en individueel -

privaat, wat op een zuivere en bruikbare manier aansluit bij de politieke termen links en rechts. Er kan 

echter geen betekenis van progressief of conservatief aan worden verbonden.  

 

In bijlage 1 (zie Bijlagen document) is per partij aangegeven hoe de positie van de partij in figuur 1 tot 

stand komt, als het zwaartepunt van de posities die de partij inneemt voor de 20 afzonderlijke thema’s, 

zoals weergegeven in bijlag 2. In bijlage 3 is tabellarisch aangegeven waarop de (zo objectief 

mogelijke) inschattingen van de partij-posities in bijlage 2 zijn gebaseerd. 

 

1 Partijen die zich positioneren in het rechtsonder wereldbeeld zullen veel waarde hechten aan de 

werking van de vrije markt als de meest geëigende manier om de problemen op te lossen. De 

bijdragen en keuzen van individuen en private partijen worden daar als het meest belangrijk gezien.  

In de uitgevoerde, zo objectief mogelijke inschatting hebben de VVD, SGP, DENK en in mindere 

mate het CDA hier hun zwaartepunt liggen. De voorgestelde maatregelen beogen vooral de 

individuele vrijheid van burgers en bedrijven te vergroten. De daaraan verbonden ecologische en 

sociale problemen worden dan politiek als minder ernstig geïnterpreteerd. Een voorbeeld hiervan is 

het VVD-voorstel om na de stikstof-crisis weer terug te gaan naar 130 km/h (DENK 140 km/h) 

waarbij de individuele vrijheid dus zwaarder weegt dan het collectieve klimaatprobleem.  

Daarnaast kan ook de wetenschappelijke vaststelling van de maatschappelijke problemen worden 

betwist. Aan de individualistische rechtsonderkant worden universele, wetenschappelijke theorieën, 

zoals die typerend zijn voor de waarden aan de (tegengestelde) linkerkant, van nature meer 

gewantrouwd. FvD en PVV nemen in het rechtsonder kwadrant extreme posities in, doordat ze niet 

bereid zijn om constructief aan het wetenschappelijke debat mee te doen, vooral wat betreft 

klimaatverandering. Als de vraag of klimaatverandering ‘waar’ is niet kan worden beantwoord, dan 

is er geen politieke discussie meer mogelijk over de vraag of het ‘erg’ is. 

 

De inschatting van het actuele beleid (voor de twintig sub-thema’s) is eveneens in de figuur 

weergegeven en ligt, zoals ook mocht worden verwacht, dicht bij de posities van VVD en CDA.  

Het CDA ligt dicht bij het midden van de figuur, wat wil zeggen dat het CDA, meer nog dan de 

andere partijen, ook veel maatregelen voorstelt die zijn gebaseerd op de waardeoriëntaties die 

horen bij de andere kwadranten. 

 

2 Nieuwe technologie en globalisering zijn oplossingen die worden geprefereerd vanuit het 

linksonder wereldbeeld. In de geest van de ‘Verlichting’, toen dit wereldbeeld domineerde, wordt 

veel, zo niet alles verwacht van rationaliteit en nieuwe technologie, bijvoorbeeld in de luchtvaart 

en intensieve veehouderij. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel maatschappelijke doelstellingen 

nagestreefd door globalisering bijvoorbeeld door productie te verplaatsen naar lage-lonen landen, 

inclusief de daarmee gepaard gaande milieubelasting. In deze zienswijze is het dus niet nodig om 

problemen op te lossen door middel van politiek moeilijk verkoopbare volumemaatregelen.  

 

3 Overheidsmaatregelen, in de vorm van overal geldende wet- en regelgeving, zijn gebaseerd op de 

publieke waarden van de linker kwadranten; linksonder wat betreft de fysieke infrastructuur, 

stimulering van technologie en het beheer van collectief bezit in de vorm van ‘commons’, zoals 

natuurgebieden en historisch erfgoed. Linksboven manifesteert de overheid zich vooral in wet- en 

regelgeving. Voorbeelden van dat soort ‘top-down’ maatregelen zijn rekening rijden om 

congestie te beperken en vergroening van de belastingen. 

GL en de PvdD stellen veel maatregelen voor die een beroep doen op de overheid en worden dus 

aan dit kwadrant toegerekend. In mindere mate geldt dat ook voor de PvdA en de SP, hoewel die 

partijen vrijwel in het midden van de figuur uitkomen en dus wat minder eenzijdig zijn in de 

maatregelen die ze voorstellen. 

 

4 Gedragsverandering op vrijwillige basis is het uitgangspunt voor de aanpak in het rechtsboven 

wereldbeeld. Er wordt niet gewacht op top-down oplossingen van overheid, wetenschap, 

technologie, of vrije markten, maar er wordt vrijwillig en bottom-up gehandeld. Aan de andere 
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kant is de ruimte daarvoor beperkt. Meer nog dan in het rechtsonder wereldbeeld ligt het accent op 

zelfredzaamheid in kleine kring, vooral t.a.v. duurzame energie en voeding. Typische oriëntaties 

op dit rechtsboven kwadrant zijn verder een meer regionale economie (PvdD, GL) en bijzonder 

onderwijs (CDA, CU n SGP). De posities van partijen wordt hierdoor wel mede bepaald, maar 

deze waardeoriëntaties wegen niet op tegen die voor andere maatschappelijke thema’s 

 

De effectiviteit van deze beleidsmaatregelen wordt in alle gevallen bedreigd door toenemende 

complexiteit. Die kan in de eerste plaats voortkomen uit de goede politieke bedoelingen om via 

algemene regelingen (aan de linkerkant) recht te doen aan de bijzondere, steeds weer afwijkende 

situaties van individuele burgers (aan de rechterkant). Een navrant voorbeeld hiervan is de recente 

toeslagenaffaire, waar de aanvankelijk goede bedoelingen tragisch werden ingehaald door praktische 

onuitvoerbaarheid. Daarnaast neemt de complexiteit ook toe met minder goede bedoelingen. Zo zijn 

de berekeningen die ten grondslag liggen aan het beruchte Schiphol-dossier zo ingewikkeld gemaakt 

dat bijna niemand ze meer kan volgen. Daardoor kon de afgelopen 30 jaar de mythe in stand worden 

gehouden dat milieu en economische groei prima zouden kunnen samengaan. Meer algemeen gaan 

vele financiële en economische activiteiten schuil achter een bewust gecreëerde complexiteit en 

onttrekken zich op die manier aan maatschappelijke beoordeling.  

 

Conclusie 

 

Geconstateerd kan worden dat ten opzichte van de ‘actuele situatie’ bijna alle partijen zich nu meer 

positioneren in de richting van het linksboven kwadrant, waar overheidsingrijpen het belangrijkste 

instrument is. Dat geldt ook voor VVD en CDA. Koplopers zijn GL en de PvdD, waarbij de laatste 

ook een vrij sterke oriëntatie heeft op de gedragsverandering (rechtsboven) en de bijbehorende, meer 

lokale / regionale oriëntatie. Maar per saldo is er dus inderdaad een verschuiving naar de ‘sterke staat’ 

gaande. Het bevestigt de motto’s van een aantal partijen; ‘publieke diensten herstellen (SP), een nieuw 

begin; een sterke overheid en publieke sector (D66), een sterke staat die beschermt (VVD), publiek 

belang, publiek geborgd (CU), en ook ‘moreel heimwee’ (CU), zorg voor elkaar (CDA), eerlijk en 

fatsoenlijk Nederland (PvdA).  

 
 

 

 

2 De fysieke grenzen aan economische groei 

 

2.1   Economische groei versus duurzaamheid 

 

In navolging van het Club van Rome rapport heeft onze EU-commissaris Mansholt al in 1972 

aangegeven dat onze eenzijdige oriëntatie op de materiële onderkant van figuur 1, dat wil zeggen van 

ons ‘mensbeeld’, niet is vol te houden. Hij bepleitte daarom een verschuiving van materiële naar 

immateriële en culturele waarden. De productie van (daardoor) niet-essentiële goederen zou moeten 

worden vermeden, en de levensduur van wel te produceren producten zou moeten worden verlengd. 

Op die manier zouden uitputting van grondstoffen kunnen worden voorkomen en het biologische 

evenwicht worden behouden. Daarnaast bepleitte hij meer algemeen het bieden van zinvolle arbeid, 

werkelijke democratie, gelijke kansen en een gelijkwaardiger verhouding met ontwikkelingslanden. 

Hij wilde die doelen bereiken door aanpassing van de belastingtarieven, ‘echte prijzen’ waarin de 

externe (milieu-)kosten zijn verwerkt en afscherming voor landen die zo’n vernieuwde (Europese) 

gemeenschap van buitenaf oneerlijk zouden beconcurreren. 

Hoewel het door Mansholt in 1972 voorgestelde beleid in 1988 goeddeels in de eerste Nationale 

Milieubeleidsplan (van Nijpels) is opgenomen, is door de neoliberale koerswijziging na 1989 van dit 

beleid weinig tot niets terechtgekomen. Dat is het gevolg van twee hardnekkige misverstanden. De 

eerste is dat we de problemen denken te kunnen oplossen met technologie, en de tweede is dat we 

moeten groeien om die technologie te kunnen betalen. Die belofte is de afgelopen 50 jaar niet ingelost.  
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De geschetste opeenstapeling van problemen (inclusief Covid) maakt duidelijk dat de fysieke grenzen 

aan de groei nu inderdaad in zicht zijn. 

 

Figuur 1 kan zo worden geïnterpreteerd dat partijen de ontwikkeling in een meer duurzame richting 

sturen naarmate ze hoger in de figuur zijn ingetekend. Omgekeerd sturen partijen die meer op de 

waarden aan de materiële onderkant zijn georiënteerd aan op voortgaande (materiële) economische 

groei. De verklaringen van de partijen zelf zijn in overeenstemming met hun posities in figuur 1.  

- FvD wil de economische dynamiek van de markt terug, onder meer door het stimuleren van 

onderzoek naar innovatieve technologie. Daarnaast wil FvD bedrijven beschermen tegen 

buitenlandse inmenging. 

- PVV zegt weinig over de economische ontwikkeling, maar streeft wel naar meer koopkracht. 

- De VVD wil meer investeren in economische groei om onze toekomstige welvaart veilig te stellen. 

Er moet een nationaal groeiakkoord komen en het investeringsklimaat moet verbeteren. Groen en 

groei vormen geen tegenstelling; de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd om economisch 

te kunnen blijven groeien en zoveel mogelijk je leven te blijven leiden zoals je wilt. 

- Het CDA bepleit een innovatieve economie, de verbetering van de regionale economische 

samenwerking en het wegnemen van onnodige regels en ingewikkelde procedures. 

- D66 zegt een sterke economie en een succesvol bedrijfsleven nodig te hebben voor een bloeiende 

samenleving. Dat is nodig om te investeren in onderwijs, zorg en andere mooie dingen. 

Tegelijkertijd ziet de partij in dat op de lange termijn de economie niet ongecontroleerd kan 

doorgroeien. De ecologische grenzen, zoals tekorten aan grondstoffen, het veranderende klimaat en 

het verlies van biodiversiteit zullen het verdienvermogen van Nederland raken. De partij bepleit 

een ‘progressief kapitalisme’, d.w.z. verbetering van de marktwerking en versterking van de kaders 

waarbinnen bedrijven moeten functioneren. De partij bepleit verbetering van het 

investeringsklimaat en invoering van het Brede Welvaartsbegrip, waarbij niet alleen meer het 

nominale BNP maatgevend is voor ‘economische groei’, maar sociale en leefomgevingskwaliteiten 

evenzeer meewegen. Dat wordt zowel bezien vanuit de Nederlandse positie, elders in de wereld en 

in de toekomst. 

- Ook de PvdA en de CU stellen voor het Brede Welvaartsbegrip als nieuwe maat voor de 

maatschappelijke ‘economische’ ontwikkeling te hanteren.  

- De SP laat zich niet expliciet uit over de economische ontwikkeling. Wel wil de partij de rol van de 

aandeelhouder verkleinen, ten gunste van de werknemers. 

- GL wil laten zien dat er een alternatief is voor blinde economische groei. Geld en groei zijn niet 

maatgevend. GL ziet ook het Brede Welvaartsbegrip als maatgevend voor de toekomstige 

ontwikkeling. Ook GL wil afscheid nemen van het huidige aandeelhouderskapitalisme. 

- De PvdD ziet economische groei niet als de oplossing, maar als het probleem. Het systeem wordt 

gezien als onrechtvaardig, onstabiel, niet-duurzaam en het maakt mensen ongelukkig. Ook de 

PvdD wil het maatschappelijk welzijn meten als Brede Welvaart, niet als BNP. PvdD wil vooral 

produceren voor de regionale markt.  

- DENK wil inzetten op een ‘diversiteitseconomie’, waarin transnationale bindingen worden 

aangegaan, die leiden tot creativiteit en innovatie, handel en economische groei.  

 

De partijen die hoger in figuur 1 zijn afgebeeld hechten dus minder aan economische groei en 

bepleiten, samen met D66, het Brede Welvaartsbegrip als toekomstige maat voor de maatschappelijke 

ontwikkeling. Omgekeerd spreken de partijen aan de onderkant van de figuur zich uit vóór 

economische groei, met name VVD, D66, CDA en FvD.  

 

2.1.a  Arbeidsmigratie en asielmigratie 

 

Hoewel verschillende partijen vraagtekens zetten bij voortgaande economische groei, bepleiten ze toch 

bijna allemaal voortgaande of toenemende arbeidsmigratie naar Nederland.  De bevindingen sluiten 

maar ten dele aan bij figuur 1: 

- VVD en D66 stellen het meest expliciet dat we arbeidsmigratie voor de economie nodig hebben, 

mede in het licht van de vergrijzing.  
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- Merkwaardig is dat GL, SP, CU en CDA zich daarbij aansluiten, zij het iets minder uitgesproken. 

Terwijl het CDA de arbeidsmigratie aan de werkgevers wil overlaten, willen de meeste partijen 

juist meer overheidsbemoeienis, omdat het nu teveel een verdienmodel van het bedrijfsleven is. 

- GL en D66 zeggen expliciet ook migranten van buiten de EU te willen aantrekken. Andere partijen 

laten dat in het midden. D66 spreekt van ‘circulaire migratie’ en daarmee de verwachting dat de 

arbeidsmigranten na een zekere periode weer teruggaan naar het land van herkomst. 

- FvD wil arbeidsmigratie naar Australisch model, dus zelf bepalen wie wordt toelaten en hoeveel.  

- PvdD en vooral PvdA zijn het meest terughoudend. De PvdD wil arbeidsmigratie faseren om te 

voorkomen dat het ontwrichtend werkt. De PvdA wil afhankelijk van de vraag waar tekorten op de 

arbeidsmarkt optreden, eerst nagaan in hoeverre de huidige inwoners van Nederland omgeschoold 

en geactiveerd kunnen worden. 

- PVV zegt een restrictief immigratiebeleid te willen. 

 

 

Het vraagstuk van het asielbeleid raakt aan dat van de arbeidsmigratie. De meeste partijen vinden dat 

slachtoffers van geweld en oorlog moeten worden geholpen, deels ook vanuit religieus ethische 

overwegingen, maar dat opvang in de regio de voorkeur geniet. Ook zouden eisen aan de immigranten 

kunnen worden gesteld. GL wil veel meer asielzoekers opnemen dan nu het geval is. CDA maakt de 

concrete migratiedoelstellingen afhankelijk van de spankracht van de samenleving en de gewenste 

omvang van de bevolking. De VVD stelt dat opvang geen recht is maar een gunst. PVV wil een 

volledige asielstop. 
 

2.1.b    Handelsverdragen 

 

De gehechtheid aan economische groei verklaart ook voor een belangrijk deel de houding ten opzichte 

van handelsverdragen: 

- VVD, D66 en CDA zijn ook hier de uitgesproken voorstanders. Ze hebben geen doorslaggevende 

bezwaren tegen de in deze verdragen opgenomen regelingen om conflicten tussen internationale 

bedrijven en nationale overheden te beslechten (de zgn. ISDS-regelingen). Daarbij kunnen 

bedrijven die zich benadeeld voelen door veranderend overheidsbeleid, bijvoorbeeld door 

veranderde inzichten in milieu of arbeidsomstandigheden, gerechtelijke procedures met o.a. 

financiële claims aanspannen tegen de betreffende overheden.  

- De PvdA wil dit opvangen door te eisen dat criteria voor duurzaamheid bij handelsverdragen 

doorslaggevend moeten zijn.  

- CU en GL stellen dat buitenlandse investeerders zich gewoon moeten houden aan de wet in de 

landen waar ze actief zijn. De gehele handelsketen moet transparant zijn wat betreft lonen, 

mensenrechten, werkomstandigheden, milieu etc. Uiteraard variëren die omstandigheden sterk in 

de verschillende landen. 

- Alleen PvdD en de SP keren zich zeer uitgesproken tegen de ISDS-regeling en daarmee tegen het 

afsluiten van dergelijke handelsverdragen. Ook FvD ziet de handelsverdragen als een inbreuk op 

de nationale soevereiniteit en wil de Nederlandse deelname aan de bestaande handelsverdragen 

TTIP, CETA en Mercosur heroverwegen. 
- DENK wil Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontkoppelen.  

- PVV wil ontwikkelingssamenwerking beëindigen. 
 

De partijen VVD, D66, CDA en FvD, die zich in figuur 1 in de onderste kwadranten bevinden, zijn het 

meest gericht op economische groei. Ze oriënteren zich rechtsonder vooral op individuele en materiële 

waarden en daarmee op het mechanisme van de vrije markt. Daarnaast hebben ze ook veel affiniteit 

met de waarden aan de linksonderkant, zoals die beschikbaar zijn als collectieve infrastructuur, onder 

meer in de vorm van technologie. Ook van de mondiale ‘infrastructuur’, zoals de mondiale arbeids- en 

grondstoffenmarkten wordt graag gebruik gemaakt, wat neerkomt op vasthouden aan globalisering. 

Het zijn dan ook deze partijen die zich het meest expliciet uitspreken voor arbeidsmigratie en 

handelsakkoorden.  
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Omgekeerd staan de partijen die bovenin figuur 1 zijn ingetekend hier gereserveerder tegenover. Als 

het gaat om handelsakkoorden dan stellen PvdD, SP alsmede CU en GL zich afwijzend of minstens 

terughoudend op. Ook onderstrepen zij het belang van het versterken van het 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het versterken van het internationaal biodiversiteitsbeleid 

(inclusief D66). Samen met FvD zijn ze van mening dat de nationale zelfbeschikking door die 

verdragen wordt ondermijnd. In dat opzicht positioneren die partijen zich (dus) meer aan de 

rechterbovenkant van de figuur, waar de niet-materiële, culturele waarden van de individuele, lokale 

gemeenschap aan de orde zijn. 

Maar als het gaat om arbeidsmigratie blijkt die nationale soevereiniteit (ineens) minder belangrijk en 

kunnen alle partijen, behalve PvdA en PvdD, zich er min of meer in vinden.  

 

Geconstateerd kan worden dat ook de progressievere partijen, die zich gereserveerd tonen ten aanzien 

van ongebreidelde economische groei, toch voorstander blijken te zijn van arbeidsmigratie en, in 

mindere mate, handelsakkoorden. 

 

2.1.c  Level Playing Field 

 

Wat hier naar voren komt is het probleem van het ‘Level Playing Field’, het ‘gelijke speelveld’. Het 

gaat daarbij in de eerste instantie om de eis van het bedrijfsleven dat de economische spelregels en 

milieubeperkende maatregelen overal en altijd hetzelfde moeten zijn. Alleen op die manier kan 

oneerlijke concurrentie worden voorkomen, bijvoorbeeld door verschillen in lonen of milieueisen. 

Deze eis is formeel terecht, maar is wel de afgelopen 50 jaar het belangrijkste argument geweest om 

geen milieu- of duurzaamheidbeleid te voeren. Geëist wordt dat alle landen in Europa of in de wereld 

meedoen en dat is natuurlijk al gauw onhaalbaar. 

 

Achter de nu voorliggende partijprogramma’s blijken verschillende, en voor een deel inconsequente 

opvattingen te liggen over zowel de wenselijke, als de feitelijke schaal van dat gelijke speelveld. 

Voor de VVD, D66 en GL (wat betreft arbeidsmigratie) kan arbeid uit de hele wereld worden 

betrokken en wordt de facto vastgehouden aan globalisering. Daarbij wordt geen gelijk speelveld 

geëist, want wereldwijd, en zelfs binnen Europa, is dat er niet. Omgekeerd wordt dat wel (al 50 jaar) 

door bedrijven geëist als het gaat om milieu of duurzaamheid, bijvoorbeeld om een CO2-heffing. 

De andere partijen plaatsen meer reserves bij de economische groei, maar gaan wel goeddeels mee met 

het uitgangspunt van een (fictief) mondiaal gelijk speelveld. Op het gebied van de arbeidsmigratie 

neemt alleen de PvdA een duidelijk afwijkende positie in. Wat betreft de handelsakkoorden zijn het 

alleen de PvdD, de SP en FvD die dat vanuit het oogpunt van soevereiniteit te ver vinden gaan. 

  

Geconcludeerd wordt dat in de economie als geheel wel een gelijk speelveld wordt geëist als het om 

(beperkende) milieuregels gaat; Europa is dan al te groot. Maar in het geval van arbeid en grondstoffen 

is het geen probleem om die uit de hele wereld te betrekken. De ene keer is het schaalniveau 

Nederland als nationale staat, een andere keer is het de Europese Unie, dan weer de OECD, een 

multilateraal handelsverdrag of de ongereguleerde mondiale markt. Deze inconsequente houding komt 

overwegend voort uit opportunisme en levert veel problemen op. Door dit ‘selectieve winkelen’ wordt 

de afweging van voor en nadelen vertroebeld. De PvdA vormt hierop de meest overtuigende 

uitzondering.  

Het aantrekken van arbeidsmigranten zou voordelen kunnen hebben voor de mondiaal opererende 

aandeelhouders van bedrijven, maar nadelen voor de bewoners van de nationale staat Nederland. De 

voortgaande groei en de vestiging van steeds meer nieuwe mensen en bedrijven gaat hoe dan ook ten 

koste van de kwaliteit van de nationale leefomgeving. Voor de gemiddelde Nederlander is het saldo 

inmiddels negatief. De suggestie dat duurzaamheid en groei samen zouden kunnen gaan in ‘duurzame 

groei’ is na 50 jaar nog steeds een onbewezen stelling. 

 

2.1.d   Vraagvermindering en circulaire economie 

 

In zeer veel scenario-studies die de afgelopen decennia zijn gemaakt worden de belangrijkste 

duurzaamheidsdoelen globaal voor 50 % gehaald door de inzet van nieuwe technologie en voor de 
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andere 50 % door volumemaatregelen, dat wil zeggen vraagvermindering. Het idee dat de 

maatschappelijke ontwikkeling gewoon door kan gaan en de duurzaamheidsdoelen tegelijkertijd 

kunnen worden gehaald met technologie is een door de praktijk bewezen misvatting. De recente PBL-

rapportage laat zien dat de voortgang tot nu minimaal is. 

 

Vraagvermindering is op zich het gevolg van de gedragsverandering zoals die vrijwillig wordt 

nagestreefd vanuit het rechtsboven wereldbeeld van de zorgzame ‘klein is mooi’ samenleving. Maar 

uit onderzoek blijkt dat het draagvlak hiervoor beperkt blijft tot 10 a 20 % van de bevolking en een 

klein deel van het bedrijfsleven. Om de noodzakelijke volumeverandering te bewerkstelligen is dus 

collectieve druk nodig door middel van (uniforme) overheidsmaatregelen vanuit het linksboven 

wereldbeeld. Gegeven de grote betekenis van de ‘vrijemarkteconomie’ in het tegenovergestelde 

wereldbeeld rechtsonder, zullen die overheidsmaatregelen bij die vrije markt moeten aansluiten. Ook 

omwille van de vereiste vermindering van complexiteit is dat noodzakelijk. Dat betekent dat de 

beïnvloeding van prijzen via heffingen het belangrijkste instrument voor gedragsverandering zal zijn. 

De enige vraag is dan nog in hoeverre partijen bereid zijn om die heffingen regulerend te maken, dat 

wil zeggen zo hoog dat de vereiste volumevermindering (minder energie, minder grondstoffen, en dus 

minder afval) daadwerkelijk door de heffing wordt bereikt.  

 

Zoals al lang geleden door Mansholt is betoogd, is dat ook de enige manier om de ‘circulaire 

economie’ dichterbij te brengen. Met betrekking tot die circulaire economie, stellen partijen het 

volgende voor: 

- GL en PvdD stellen een grondstoffenbelasting voor, die afhankelijk van de hoogte inderdaad zeer 

effectief kan zijn. Datzelfde geldt voor de afschaffing of verlaging van de BTW-heffing op alle 

circulaire activiteiten (recycling, reparatiesector) zoals de PvdD en de CU voorstellen. 

- Anders, maar ook interessant zijn ‘het recht op reparatie’ en de ‘verlenging van levensduur’, zoals 

voorgesteld doorD66, CDA respectievelijk de SP. 
- De PvdA en de SGP willen het probleem aanpakken via statiegeld op verpakkingen; FvD wil de 

plastic soup in de oceaan opruimen.  

- D66 steunt in het algemeen de transitie naar circulair denken en de circulaire economie. De partij wil 

al in 2025 het grondstoffenverbruik met 30 % verminderen. Maar het blijft onduidelijk hoe die hoge 

ambitie moet worden waargemaakt. DENK beperkt zich tot de intentie om ‘in te zetten op de 

circulaire economie’ en de VVD laat zich helemaal niet uit over de circulaire economie. 

 

De aanzetten in de richting van grondstoffenbelasting en BTW-differentiatie en daarmee te bereiken 

levensduurverlenging van producten, in combinatie met het recht op reparatie zouden 50 jaar na 

Mansholt de eerste stappen kunnen zijn naar een circulaire economie. Tot nu toe is het beleid 

goeddeels ‘illusoir’ gebleken1. Afgezien van goede bedoelingen is er weinig tot niets gebeurd, behalve 

de verandering van naam; wat aanvankelijk ‘het sluiten van stofkringlopen heette (Mansholt), werd 

decennia later in de jaren ’90 aangeprezen als Cradle to Cradle (van de wieg tot de wieg), heet nu 

circulaire economie.  

 

2.1.e  Conclusies 

 

- Om het probleem van de fysieke grenzen aan de groei op te lossen is de afgelopen 50 jaar 

tevergeefs geprobeerd om de grenzen weg te nemen om zo de groei ongemoeid te laten. De 

pogingen waren gebaseerd op (te) hoge verwachtingen van de technologie en op de ontkenning van 

die grenzen, zowel wetenschappelijk (het is niet waar) als politiek (het is niet erg). 

 

- Maatschappelijke doelen, en zeker de duurzaamheidsdoelen kunnen alleen worden bereikt door de 

gelijktijdige inzet van alle vier instrumenten;1 het huidige (vrije) marktmechanisme, 2 

technologieontwikkeling, 3 overheidsmaatregelen, in het bijzonder regulerende (doel bereikende) 

heffingen die 4 de vrijwillige gedragsverandering ondersteunen of uitlokken. Zolang het probleem 

 
1 Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 © PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 2021 PBL-
publicatienummer: 4124 
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van de grenzen aan de groei alleen wordt benaderd met technologie zijn de ambitieuze 

doelstellingen bij lange na niet haalbaar.  

 

- In de programma’s van alle partijen komen originele en effectieve voorstellen voor, maar die 

voorstellen zijn te eenzijdig en te weinig verstrekkend om de doelen te halen. Al die voorstellen bij 

elkaar zouden echter de vernieuwing kunnen brengen, die voor de post-Corona samenleving 

onontbeerlijk is. 

 

- In het licht van de zich nu daadwerkelijk manifesterende fysieke grenzen (klimaat, biodiversiteit, 

leefomgeving) hebben politieke partijen de neiging om de in de (verdere) toekomst steeds 

ambitieuzere doelen te stellen. Maar tegelijkertijd neemt het draagvlak voor de bijbehorende 

maatregelen verder af ten gevolge van toenemend ‘populisme’. Doelen en middelen gaan daardoor 

steeds verder uit elkaar lopen. In het algemeen dreigen de partijprogramma’s daardoor een illusoir 

karakter te krijgen. 

 

- Als producenten een ‘gelijk speelveld’ eisen, bijvoorbeeld overal gelijke CO2-heffingen, dan moet 

dat op dezelfde schaal ook gelden voor de factor arbeid. Terwijl in Europa wordt afgezien van 

milieumaatregelen omdat de concurrentieposities niet overal gelijk zijn, kan wel arbeid uit de hele 

wereld worden betrokken en handel worden gedreven, terwijl de ongelijkheid op die gebieden veel 

groter is. 

 

2.2  Klimaatverandering 

 

Van klimaatbeleid is de afgelopen decennia weinig sprake geweest. Van de vier wezenlijke 

beleidsinstrumenten (overeenkomend met de vier wereldbeelden) heeft alleen de ontwikkeling van 

technologie een bijdrage geleverd.  

- Het gaat daarbij om technieken ter vermindering van de uitstoot van de (niet-CO2) broeikasgassen 

als methaan, lachgas en gehalogeneerde koolwaterstoffen. De CO2-emissie is sinds 1990 met 

slechts 1.5 % gedaald, waarbij nog moet worden aangetekend dat door uitplaatsing van veel 

maakindustrie (naar China) een groot deel van de CO2-emissie is mee-geëxporteerd (de zgn. 

voetafdruk). Daarnaast is in het kader van het klimaatakkoord veel nieuwe technologie, vooral in 

de vorm van zon- en windenergie ingezet.  

- Van gedragsverandering en daarmee volume-effecten (rechtsboven in figuur 1) is vrijwel geen 

sprake geweest. Zo is het negatieve effect van de verschuiving naar grotere auto’s (SUV’s) veel 

groter dan het positieve effect van elektrisch rijden.  

- Het heeft vooral ontbroken aan overheidsmaatregelen die problemen ten aanzien van het sociaal 

dilemma hadden kunnen vermijden (‘ik doe het alleen, als jij het ook doet’).   

 

De meeste partijen nemen de (afgeleide) Parijs-doelstelling over van -55 % reductie van CO2 in 2030 

(ten opzichte van 1990). Uitzonderingen zijn FvD die het akkoord wil opzeggen en de SGP die het 

klimaatdoel van 2050 niet haalbaar acht. Twee partijen, GL en D66 hebben hun ambitie voor 2030 

opgevoerd naar – 60 %. 

 

Om de ambitieuze doelen te halen worden door de D66, PvdD, GL en PvdA ‘forse’ en ‘ambitieuze’ 

CO2-heffingen voorgesteld. Hoe hoog die heffingen dan zouden zijn, wordt alleen bij uitzondering 

duidelijk. Om de ambitieuze doelen te halen, zullen de bijbehorende heffingen (per definitie) 

regulerend moeten zijn, wat er op neerkomt dat de heffingen zo hoog als nodig zijn om de doelstelling 

te halen. Dat wordt dan uiteindelijk gerealiseerd door een combinatie van technologie en 

volumebeleid. Naarmate de technologie de facto minder effect sorteert, zal de noodzakelijke 

volumevermindering groter zijn (en omgekeerd). Daarbij moet worden gedacht aan een heffing die nu 

begint bij 100 €/ton CO2 (voorstel Macron) en die in de loop naar 2030 geleidelijk verder zal moeten 

oplopen. De partijen doen de volgende voorstellen: 

 

- PvdD, GL, PvdA en D66 willen de belastingen (al dan niet) radicaal vergroenen en zijn 

voorstanders van een CO2-heffing, bovenop en ongeacht het huidige Emissie Handelssysteem 
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(ETS). GL en PvdD bepleiten een forse heffing (zonder aan te geven hoeveel dat is). De PvdA 

spreekt over een ambitieuze heffing. (In klimaatkringen wordt een heffing oplopend vanaf 100 

€/ton als minimaal gezien voor het bereiken van de Parijs-doelstelling). D66 stelt een correctieve 

heffing voor van minimaal 150 €/ton over het (ETS-) deel van de grotere industriële emissies dat 

boven de sectorale taakstelling uitkomt. Daarnaast wordt een heffing van 10€/ton geheven over de 

gehele industriesector.  De partijen bepleiten tegelijkertijd een CO2-grens-/importheffing om 

oneerlijke (mondiale) concurrentie te voorkomen.  

- PvdD wil de ‘forse’ CO2-belasting laten gelden voor alle vervuilende sectoren en wil daarbij geen 

uitzonderlingen maken, ook niet voor lucht- en scheepvaart. Hiermee komt de partij het dichtst in 

de buurt van ‘klimaatrechtvaardigheid’, waarbij iedere ton CO2, ongeacht de herkomst dezelfde 

prijs heeft. Een economie- brede, uniforme heffing in de orde van 100 €/ton, zou de doelstelling 

binnen bereik brengen2. Een dergelijke heffing zal uiteraard tot structurele verschuivingen in de 

economie leiden. Zo zal een retourvlucht naar Bali zo’n 400 € duurder worden. 

- D66 en CDA stellen aanvullend voor om te komen tot een ‘coalition of the willing’, waarbij een 

kopgroep van welwillende landen als eerste overgaat tot een meer voortvarend milieubeleid 

(bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Benelux). Dit kan worden gezien als de enig mogelijke route 

naar een uiteindelijk effectief beleid, omdat heirdoor de problemen met het ‘gelijke speelveld’ 

goeddeels kunnen worden voorkomen. CDA wil een burgerberaad laten beslissen over de 

uitvoering van het klimaatakkoord. 

D66 wil de werking van het ETS uitbreiden naar meer maatschappelijke sectoren. (Het systeem 

heeft nu alleen betrekking op de grote CO2-bronnen, zoals elektriciteitscentrales en zware 

industrie.) 

- CU wil de doelstelling van 55 % reductie in 2030 realiseren door een minimumprijs te stellen voor 

CO2 in combinatie met verdere aanscherping van het ETS. 

- CDA bepleit een gelijke beprijzing van CO2 voor bedrijven. Die beprijzing zou dan Europees 

geregeld moeten zijn. De beperking van de uitstoot van CO2 (en stikstof) vraagt in eigen land een 

evenredige bijdrage van alle sectoren. 

- SP wil het huidige en falende ETS beëindigen, maar wil geen expliciete CO2-heffing anders dan 

voor ‘veelvliegers’. Daarnaast wil de SP vliegen voor de niet-veel vliegers betaalbaar houden. 

Daarmee positioneert de SP zich in dit opzicht aan de rechtsonderkant van het waardenspectrum in 

figuur 1. 

- VVD wil CO2-heffingen op Europees niveau harmoniseren en het ETS hervormen. VVD wil een 

heffing over de vermijdbare industriële emissies. 

- FvD en PVV ontkennen de nu onweerlegbare wetenschappelijke bevindingen m.b.t. klimaat. Als 

er geen overeenstemming meer mogelijk is over de vraag of klimaatverandering ‘waar’ is, dan is 

er ook geen discussie meer mogelijk over de vraag of die verandering ‘erg’ is.  De politieke 

discussie is daarmee afgelopen. 

 

Op adaptatie aan het veranderende klimaat zal hier niet worden ingegaan. Deze symptoom-bestrijding 

is altijd mogelijk, sluit aan bij de zienswijze dat alles een ‘verdienmodel’ is en leidt af van de discussie 

over de onderliggende oorzaken. 

 

2.2.a  Energievoorziening 

 

Aanvullend worden op het bijbehorende gebied van de energievoorziening de volgende voorstellen 

gedaan: 

- CU, PvdD en GL sturen aan op 40 a 50 % energiebesparing in 2030; d.w.z. ‘dematerialisatie’, 

overeenkomend met hun positie in de bovenste helft van figuur 1. De CU wil dit bereiken door de 

huidige belasting op energie deels om te zetten in een CO2-belasting. PvdD en GL doen een beroep 

op de eigen verantwoordelijkheid van burgers; iedere burger moet proceseigenaar kunnen zijn van 

de opwekking van schone energie. Alle drie partijen spreken zich uit tegen kernenergie. 

 
2 CPB / PBL Policy Brief Herman Vollebergh, Gerbert Romijn, Joep Tijm, Corjan Brink en Johannes Bollen juni 2019 
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- SP, PvdA en GL spreken zich expliciet uit voor maximale technologieontwikkeling, onder meer de 

waterstofeconomie. Samen met de CU en de PvdD zijn zij tegenstanders van kernenergie. De SP 

wil de energievoorziening weer terugbrengen in publieke handen. 

- DENK wil bedrijven meer laten betalen (80 %) aan de ontwikkeling van duurzame energie dan 

burgers (20 %). 

- VVD, SGP, CDA, D66 en PVV zijn voorstander van kernenergie, dan wel onderzoek daarnaar.  

 

De meeste partijen geven geen of weinig aandacht aan de keerzijde van de te introduceren, nieuwe 

energie(technologie). Daarbij moet worden gedacht aan de negatieve effecten van waterstof, CCS, 

biomassa en kernenergie.  

 

2.2.b   Verhandelbare emissierechten versus heffingen 

 

Zoals aangegeven willen PvdA, CU, VVD, SGP en D66 de CO2-emissies in de richting van de 

doelstelling (49 à 60 % reductie in 2030) bereiken door aanscherping van het ETS door rechten uit de 

markt te halen of in meer maatschappelijke sectoren toe te passen. SP is van mening dat het ETS heeft 

gefaald en wil het systeem daarom beëindigen. 

In het Europese Emissie Handel Systeem (ETS) kopen bedrijven rechten om CO2 te emitteren, of 

krijgen die (gratis) van de overheid). De rechten zijn verhandelbaar. Door rechten uit de markt te halen 

neemt de totale CO2-emissie af en de prijs per uitgestoten ton toe. Het ETS heeft alleen betrekking op 

de grote CO2-bronnen zoals de zware industrie, elektriciteitsproductie etc. 

 

In plaats van, of aanvullend op het ETS, stellen GL, PvdD, PvdA, D66, CU, CDA en VVD  heffingen 

op CO2-emissies voor, die permanent, tijdelijk of aanvullend zijn. De heffingen kunnen betrekking 

hebben op alle CO2-emissies. Het beleid kan worden aangepast door de hoogte van de heffing bij te 

stellen. De heffingen worden achteraf geïnd op basis van de jaarlijks werkelijk uitgestoten hoeveelheid 

CO2. 

 

Geconstateerd moet worden dat het ETS de afgelopen 25 jaar heeft gefaald. Doordat overheden te veel 

rechten uitdeelden aan bedrijven, bleef de CO2-prijs lang rond de betekenisloze 10 € /ton steken. De 

laatste twee jaar is de prijs opgelopen naar ruim 30 €/ ton, wat het gevolg zou zijn van verwachte 

aanscherping van het beleid richting 2030 en het ‘uit de markt halen’ van bestaand CO2-rechten. Maar 

al jarenlang wordt met de CO2-rechten gespeculeerd en de recente prijsstijging zou ook daar het 

gevolg van kunnen zijn.  

Afgezien van dergelijke speculatief gebruik is het probleem van het ETS dat het veel te ingewikkeld 

is. Al bij de onderhandelingen in de jaren ’90 over de keuze tussen het ETS-handelssysteem en de 

CO2-heffingen, was de verwachting van belanghebbenden ‘dat het handelssysteem zo ingewikkeld 

was, dat het toch nooit zou gaan werken’. Een tweede probleem is dat het systeem niet kan worden 

uitgebreid naar alle maatschappelijke sectoren. Het heffingen systeem kan dat wel. Het is zeer veel 

eenvoudiger en kan de werkelijke emissies makkelijker in de richting van de doelstelling sturen.   

Terzijde moet worden opgemerkt dat bij de verhandelbare emissierechten voor stikstof en fosfaat in de 

landbouw precies dezelfde problematiek speelt. Ook hier is de complexiteit veel te groot en doen zich 

perverse effecten voor. De ooit gratis van de overheid verkregen emissierechten worden nu voor veel 

geld op de markt verhandeld. 

 

Uiteindelijk is met het systeem van verhandelbare emissierechten de suggestie gewekt dat er beleid 

werd gevoerd, terwijl daar in werkelijkheid geen of maar gedeeltelijk sprake van was. Als het de 

bedoeling is om de ambitieuze klimaatdoelstellingen in 2030 te halen, dan verdient het krachtige 

aanbeveling om niet meer te investeren in het ETS en alle kaarten te zetten op aanvullende, 

vervangende en vooral eenvoudige CO2-heffingen, zoals dat door verschillende partijen nu al wordt 

voorgesteld. 
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2.2.c   Klimaatrechtvaardigheid 

 

De PvdD bepleit een gelijke beprijzing van CO2 over het gehele speelveld van alle vervuilende 

sectoren, zonder uitzonderingen; een economie-brede CO2-heffing. D66 en het CDA doen voorstellen 

die minder expliciet ook in die richting gaan. Daarmee zou recht worden gedaan aan de natuurwet dat 

iedere ton CO2 in de atmosfeer dezelfde uitwerking op het klimaat heeft. Die CO2 -emissies zouden 

dus altijd dezelfde prijs moeten hebben, of ze nu uit de kachel, de auto, de trein, het vliegtuig of 

geproduceerde spullen komen. Dit is inderdaad de enige principiële en zeer praktische manier om tot 

‘rechtvaardige’ heffingen te komen. Afwijkende voorstellen kunnen onmogelijk worden onderbouwd, 

anders dan met zuiver politieke overwegingen. Hoewel de PvdD dat niet expliciet maakt, zou zo’n 

uniforme beprijzing alleen kansrijk zijn op Europese schaal (of in een groep landen). 
 

2.2.d    Coalition of the Willing 

 

Vrijwel alle partijen van mening zijn dat CO2-heffingen alleen op Europese schaal haalbaar zal zijn, in 

combinatie met een CO2-grensheffing om valse concurrentie te voorkomen. Maar unanimiteit in de 

EU is voor de afzienbare termijn praktisch uitgesloten. De houding van vooral Oost-Europese landen 

doet vermoeden dat dit nog vele jaren het geval zal zijn. 

- D66 en CDA stellen daarom voor, in navolging van de Franse president Macron, om te komen tot 

een bundeling van welwillende lidstaten (‘coalition of the willing’) die bereid zijn om een meer 

voortvarend klimaatbeleid in te zetten. Ook dit is een zeer effectieve en praktische maatregel. In 

combinatie met de CO2 grensheffing zullen de concurrentienadelen hiervan klein zijn. Bovendien 

zou in die coalitie tegelijkertijd ook een meer progressief landbouw en financieel beleid kunnen 

worden gevoerd. Binnen die coalitie zou dan tegelijkertijd een zuiver gelijk speelveld kunnen 

worden gecreëerd. Dit zou dan ook gelden voor arbeidsmigratie. Van verschillende kanten is de 

afgelopen jaren gesuggereerd dat die coalitie zou kunnen starten vanuit Frankrijk, Duitsland en de 

BeNeLux-landen. 

 

2.2.e  Conclusies 

 

Samenvattend moet worden geconstateerd dat de zeer ambitieuze doelen alleen kunnen worden 

gehaald met een zeer ‘forse’ (regulerende) CO2-heffing die begint bij ca 100 €/ton en naar 2030 zo 

hoog oploopt dat de doelstelling wordt gehaald. De heffing is per ton CO2 -emissie voor alle 

maatschappelijke sectoren gelijk en zeer makkelijk naar die sectoren door te berekenen. Oneerlijke 

concurrentie wordt voorkomen door een importheffing aan de grenzen van de coalitie.  

 

Er is de nodige verwarring over het verband tussen het stellen van ambitieuze doelen en het inzetten 

van de bijbehorende middelen en maatregelen. Zo stelt één van de grote partijen dat ‘zodra de EU haar 

reductiedoelstelling verhoogt naar 55 %, de Nederlandse CO2-heffing kan worden geschrapt’. Die 

heffing zal dan echter meer dan ooit nodig zijn, om die hogere doelstelling te halen. 

Indien zo’n (forse) heffing niet als haalbaar wordt gezien, dan zouden partijen het voorbeeld van de 

SGP behoren te volgen en expliciet moeten verklaren dat ze ervan afzien de doelstellingen te halen. 

 

2.3   Landbouw en de Stikstof problematiek; biodiversiteit 

 

Zeven van de tien partijen willen de (intensieve) veehouderij aanzienlijk beperken. De 

gezondheidsrisico’s die met de sector zijn verbonden door het mogelijke overspringen van zowel 

bacteriën (Q-koorts) als virussen op mensen, heeft gezien de actuele Covid-crisis mogelijk een rol 

gespeeld. Aan de andere kant loopt de discussie over de stikstof- , fosfaat- en bestrijdingsmiddelen en 

dierenwelzijn al vele decennia, waarbij steeds dezelfde schijnoplossingen worden voorgesteld.  

Het beleid heeft al die tijd ingezet op ontoereikende technische maatregelen. Ook hier is het 

onvermijdelijke volumebeleid (minder vee, of minder aanvoer van stikstof in Rotterdam) tot nu toe 

vrijwel buiten de politieke discussie gebleven. Die volumemaatregelen worden nu wel voorgesteld: 
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- PvdD, GL en SP willen de bio-industrie beëindigen, dan wel afbouwen. PvdD wil de vee-industrie 

als geheel beëindigen. De PvdD wil deze krimp vooral bereiken door regulering van de invoer van 

grondstoffen. Het aantal dieren zou in eerste instantie met 75 % moeten verminderen. GL en PvdD 

bepleiten daarnaast een heffing op vlees. PvdD wil het huidige ministerie van LNV vervangen 

door een ministerie voor Voedsel en Landbouw. 

- PVV streeft naar een gecontroleerde afbouw van de bio-industrie, echter zonder stikstof-

wetgeving. 

- PvdD, D66 en PvdA bepleiten een forse krimp van de veestapel en bijbehorende vermindering van 

de N-uitstoot. De PvdA wil de reducties van 50 % bereiken door minder veevoer te importeren en 

daarnaast de subsidies voor de intensieve veehouderij af te schaffen.  
 D66 wil de aantallen kippen, varkens en koeien halveren en tevens de CO2- en N-emissies 

beprijzen en verrekenen via mineralenbalansen op bedrijfsniveau. D66 wil de uitgifte van 

verhandelbare stikstof- en fosfaatrechten baseren op inhoudelijke criteria. 

- DENK wil de dierdichtheid en intensiteit van de landbouw terugdringen en een kleinschalige 

landbouw bevorderen. 
- CU bepleit, evenals de PvdD regionalisering van de voedselproductie binnen (Noordwest-)Europa, 

gericht op verdere verduurzaming en voedselzekerheid. 
 

De andere partijen doen (veel) minder ver gaande voorstellen of bepleiten zelfs het tegendeel: 

- SGP wil een groter deel van de marktprijs terecht laten komen bij de producenten en de Europese 

landbouw meer beschermen, dan wel afschermen. 
- CDA stelt voor dat de overheid met de sector langjarige duurzaamheidsdoelen afspreekt; de sector 

moet dan zelf met plannen komen voor realisatie en doorvertaling naar bedrijfsniveau; boeren 

moeten meer kunnen participeren in duurzaam landschap- en natuurbeheer. Producten moeten een 

eerlijke prijs hebben. CDA wil de veehouderij-sector verduurzamen door innovatie. 

- VVD is van mening dat Nederland een belangrijke rol kan/ moet spelen bij het voeden van een 

groeiende wereldbevolking. Voor de intensieve veehouderij wordt door de VVD geen beleid 

voorgesteld. De mestproblematiek zou vooral moeten worden aangepakt via innovaties. 

- FvD bepleit meer algemeen steun voor de agrarische sector en wil geen stikstofbeleid voeren.  

- PVV wil dat ook niet omdat de partij meent dat het hier om een ‘zelfverzonnen probleem’ gaat. 
 

2.3.a  Effectiviteit beleid 

 

Op grond van de ervaringen van de afgelopen 30 jaar kan worden gesteld dat de effecten van 

technische maatregelen verwaarloosbaar zijn. Het heen en weer schuiven van het teveel aan stikstof 

tussen lucht, water en bodem levert maar marginale, of zelfs negatieve effecten op. De stikstof blijft 

uiteindelijk toch goeddeels achter in het Nederlandse milieu. De werkelijke bedoeling kan daarom 

alleen maar zijn de aanvoer van stikstof te beperken. Dat is zowel nodig vanwege de milieu-effecten in 

Nederland, als die elders in de wereld, met name Zuid-Amerika, waar een groot deel van het 

Nederlandse veevoer vandaan komt. Dat maakt Nederland medeverantwoordelijk voor de ontginning 

van het Amazonegebied en het bijbehorende verlies van biodiversiteit. 

De voorgestelde maatregelen grijpen inderdaad op die grondstofstroom aan en zullen dus zeer effectief 

zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de VVD-ambitie om grote delen van de wereld te voeden bij de 

vereiste halvering van de N-stroom haalbaar is.  

 

Het onderliggende probleem is het inkomen van de boer. De prijs die boeren voor hun producten 

krijgen is te laag. Hier wreekt zich (opnieuw) het selectief winkelen in de verschillende ‘gelijke 

speelvelden’. Concurrentie tussen verschillende vormen van boerenbedrijven is gezien de diversiteit 

aan fysieke omstandigheden zelfs binnen Europa al niet realistisch. Zoals destijds al aangegeven door 

landbouwminister Veerman liggen er twee keuzen voor; 

- of boeren (moeten) concurreren op de wereldmarkt, 

- of de politieke nationale of EU-gemeenschap wil voedsel produceren in de eigen regio en onder de 

daar heersende omstandigheden, zowel wat betreft de fysieke omgeving, inclusief natuur en milieu, 

als de daar heersende economische situatie en dus de vereiste boereninkomsten.  
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3    De sociale grenzen aan de groei; arm-rijkverhoudingen 

 

De verschillen in inkomen zijn in Nederland vrij klein; 20 procent van de huishoudens met de hoogste 

inkomens ontvangen 36 procent van het totale inkomen. De verschillen in vermogen zijn daarentegen 

juist groot; een derde van het totale vermogen is in handen van de rijkste 2 %. Die verhouding wordt 

in hoog tempo schever. De helft van de bevolking bezit vrijwel niets. Verwacht mag worden dat de 

voorstellen van de politieke partijen daarom niet alleen betrekking hebben op de ontwikkeling van de 

lonen, maar ook op die van de vermogens. 

 

3.a  Positionele goederen 

 

Afgaande op de ontwikkeling van de koopkracht van de gemiddelde Nederlander in de afgelopen 

decennia, zijn die grenzen blijkbaar al zijn bereikt. De koopkracht is de afgelopen decennia namelijk 

niet of nauwelijks toegenomen. En als het al waar zou zijn dat de koopkracht de komende decennia 

wel zou gaan stijgen, dan is er nog het probleem van de ‘positionele goederen’. Dat zijn goederen die 

onvermijdelijk schaars zijn en wezenlijke kwaliteiten belichamen, zoals huizen en een prettige 

woonomgeving en een goed milieu. Als de koopkracht zou stijgen, dan stijgen de huizenprijzen 

precies even hard mee, waardoor niemand er beter van wordt; ‘iedereen gaat op zijn tenen staan en 

niemand kan beter zien’. Door het aantrekken van arbeidsmigranten worden de dure woningen nog 

duurder en de schaarse woningen nog schaarser. 

Aan de andere kant zijn de koersen van aandelen en de prijzen van huizen en andere activa sterk 

gestegen. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in het financieel bestel  

 

Per saldo zijn deze ontwikkelingen voor de gemiddelde Nederlander ronduit negatief. Winnaars zijn 

de aandeelhouders die zich overigens goeddeels buiten Nederland bevinden. Het beeld van een 

‘industrieterrein Nederland’ dringt zich op, waar de kwaliteit van de omgeving afneemt, ten gunste 

van aandeelhouders elders. 

 

3.b  Beloning van arbeid 

 

Zeven van de twaalf partijen (PvdA, GL, PvdD, SP, D66, CU, VVD en PVV) bepleiten expliciet een 

verhoging van het minimumloon en meer sociale zekerheid voor ZZPers. Daarnaast willen PvdD, SP, 

GL, PvdA, CU, CDA, PVV en DENK de beloning van zorgmedewerkers verhogen. 

- GL en PvdA stellen aanvullend voor om tot een systeem van winstdeling te komen. 

- PvdA en PvdD zetten tevens in op sociale werkvoorziening en werkgelegenheidsprojecten. 
- PvdD wil experimenteren met een basisinkomen.  
- SP wil toeslagen overbodig maken door zorg, wonen en kinderopvang voor alle inkomens 

betaalbaar te maken, 

- VVD en FvD bepleiten meer sociale bescherming door een hogere uitkering direct na baanverlies. 
 

3.c  Beloning van vermogen en belastingen 

 

Gegeven de grote, en toenemende verschillen in de vermogensverhoudingen zijn de voorstellen met 

betrekking tot de belastingen nog wel zo belangrijk. Slechts vier partijen doen concrete voorstellen om 

via de belastingen de vermogensverhoudingen aan te passen: 

- PvdD, GL, D66 en CU stellen voor om de belasting op vermogen substantieel te verhogen en die 

op werk te verlagen. Voor GL en CU zou de heffing op vermogen even groot moeten zijn als die 

op arbeid. De PvdD stelt een vermogensbelasting voor van 3 %; D66 van 1 a 2 %. 
- Ook DENK wil vermogen zwaarder belasten, en vooral in het MKB de belastingen verlagen 
 
De overige belastingvoorstellen hebben betrekking op inkomen, niet op vermogen: 

- PvdD, GL, D66 en CU bepleiten een vergroening van het belastingstelsel. De milieubelastingen 

gaan omhoog, de inkomstenbelasting omlaag. PvdD en CU willen daarnaast een differentiatie van 

de BTW invoeren naar maatschappelijke impact, aan de hand van Bruto Onttrokken Waarde. 
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- PvdA en CDA willen multinationals zwaarder belasten en/of laten betalen waar de winst wordt 

behaald. CDA wil de marginale belastingdruk maximaliseren op 50 %. 
- VVD en SP willen de inkomstenbelasting voor de middeninkomens verlagen. 
- SG bepleit herziening van het toeslagenbeleid en een gezinsvriendelijk fiscaal beleid. 
- CU en D66 willen het systeem vereenvoudigen door invoering van een negatieve 

inkomstenbelasting die andere belastingen en toeslagen vervangt. CU wil minder rijksbelasting en 

meer regionale belasting. 
- Ook de FvD bepleit een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel. 

 
De voorgestelde maatregelen zijn niet onbelangrijk maar zullen de arm-rijk-verhoudingen niet 

wezenlijk beïnvloeden. Volgens de Franse econoom Piketty zal die verhouding alleen maar verder 

toenemen, omdat het rendement op kapitaal structureel groter zou zijn dan dat op arbeid. In het licht 

van de nu negatief geworden rente op kapitaal doet dat enigszins contra-intuïtief aan. In 

overeenstemming met de meer recente economisch-wetenschappelijk inzichten moet worden 

geconstateerd dat in deze ontwikkelingen de rol van het financiële bestel veel belangrijker is dan tot nu 

toe werd gedacht.  
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4   Het financieel bestel 

Minstens een deel van de verklaring van de bevindingen van Piketty moet worden gezocht in de 

veranderingen die sinds de jaren ’80 zijn opgetreden in het financiële bestel, Door liberalisering en de 

automatisering van het betalingsverkeer heeft de private bankensector de geldscheppende rol van de 

overheid overgenomen. De leningen die banken verstrekken zijn geen echt geld, maar ‘claims op echt 

geld’ en die claims hebben ongemerkt het echte geld overgenomen. Op die manier is in Nederland de 

afgelopen 25 jaar door de private sector zo’n 700 a 1000 miljard € nieuw geld gecreëerd en in omloop 

gebracht. Omdat de private banken eisen dat tegenover de leningen fysieke garanties moeten staan, 

komt het geld terecht bij partijen die al voldoende geld hebben (‘startkapitaal’). Dat kunnen grote 

beleggers zijn, maar ook huizenbezitters. Doordat vanuit winstoogmerk de neiging bestaat om veel te 

veel geld te creëren, ontstaat een inflatie in vastgoed dat niet in de officiële inflatieberekening zit. 

Mede door structurele schaarste en de ruime beschikbaarheid van nieuw geld, blijft de (huizen-)prijs 

voortdurend stijgen.  

 

Per saldo gaat het vele nieuw gecreëerde geld (dus) in de richting van het bestaande bezit. Wie tot 

‘bezitter’ kan geraken, maakt daardoor een enorme winst, niet zozeer op het geïnvesteerde kapitaal 

maar op het absorberen van het nieuw gedrukte kapitaal. 

De afgelopen jaren komt daar nog het probleem bij dat de ECB duizenden miljarden euro’s is gaan 

drukken, waarmee op de financiële markten obligaties van overheden en bedrijven werden opgekocht. 

Doel was om op die manier de zwakkere posities van Zuid-Europese landen op de kaptaalmarkten te 

ondersteunen. Volgens het Verdrag van Maastricht (1992) mag dat door de overheid (ECB) gemaakte 

geld niet rechtstreeks naar overheid (EU, Zuid-Europese landen), maar moet die ondersteuning gaan 

via de private financiële markten. De enorme hoeveelheden nieuw geld bereiken echter nauwelijks de 

reële economie en blijven in de financiële sector hangen. Het geld zoekt daar zijn weg naar aandelen 

en vastgoed en veroorzaakt daar speculatieve prijsstijgingen. Verder wordt het geld gebruikt voor 

bedrijfsovernames en inkoop van eigen aandelen, waardoor de concentratie van bezit nog verder 

toeneemt.  

 

4.a  De richting van de maatschappelijke ontwikkeling 

 

Private banken bepalen via de geldschepping de richting van de economische ontwikkeling. Het 

nieuwe geld wordt besteed aan projecten die het hoogste financiële rendement hebben, wat niet 

hetzelfde is als het maatschappelijke rendement. Activiteiten met het hoogste rendement zijn tot nu toe 

vaak neergekomen op het winnen van grondstoffen en de (over-) exploitatie van de natuur. 

Daarmee ligt het richtinggevend vermogen van de samenleving in handen van private partijen, niet van 

de democratisch gelegitimeerde publieke sector. Die sector loopt daardoor in Nederland per jaar een 

bedrag mis van minstens 20 miljard €. De publieke sector wordt verder benadeeld doordat het huidige 

financiële bestel 2 a 3 keer te groot is geworden voor de Nederlandse economie, waardoor het aan die 

economie een negatieve bijdrage levert (IMF).  

Doordat de private geldschepping winst-gestuurd, in plaats van macro-economisch wordt gestuurd, is 

de economie bovendien zeer instabiel geworden. Om het spaargeld van de burgers veilig te stellen 

moeten banken steeds weer door de overheid worden gered.  De maatschappelijke kosten daarvan zijn 

zeer groot. Daarbij is de winst privaat en het verlies publiek. Ten tijde van de 2008-crisis, heeft dit 

aanleiding gegeven tot het ontstaan van het ‘populisme’ zoals dat nu in de VS, in Europa en in 

Nederland risico’s met zich meebrengt voor het voortbestaan van de democratie. 

 

 4.b  De stabiliteit van de economie 

 

Door de private, winst gedreven geldschepping wordt de economie instabiel. Regelmatig doen zich 

voor de belastingbetaler zeer kostbare crises voor. Voortgaande economische groei vangt de door het 

financieel bestel veroorzaakte schommelingen deels op. Nu de grenzen aan de economische groei in 

zicht komen zal de economie steeds minder snel gaan groeien en geleidelijk overgaan in een 
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stationaire economie van een constant niveau. Om zo’n economie stabiel te houden zal juist 

omgekeerd geld moeten worden gecreëerd wanneer de economische activiteit afneemt. En dergelijke 

sturing kan alleen maar uitgaan van de overheid. 

 

4.c  Toekomstige generaties 

 

In de definitie van duurzaamheid (Brundtland, 1987) wordt gesteld dat de huidige generatie de 

problematiek niet zou mogen doorschuiven naar de toekomstige generatie. Bij de actuele Corona-steun 

vanuit de EU is dat wel het geval. De betreffende 750 miljard € mocht (dus) ten onrechte niet door de 

ECB zelf worden gecreëerd en moest op de financiële markten worden geleend. Het geld moet de 

komende 40 jaar door de volgende generatie worden terugbetaald. Dit is echter een misvatting. De 

overheid, en dus de ECB namens de EU, heeft volgens talloze filosofen, staatslieden en economen 

door de eeuwen heen het legitieme recht en plicht om zelf het geld te scheppen dat voor het goed 

functioneren van de samenleving nodig is. Zij kan dat doen naar gelang zij zelf de mogelijk 

optredende inflatie gewenst of acceptabel vindt. 

Het doorschuiven van de ‘schuld’ naar de volgende generatie komt erop neer dat de komende 

generatie belastingbetalers de schuld moeten terugbetalen aan de erfgenamen van de huidige 

obligatiehouders. Op die manier wordt het probleem van de steeds schever wordende arm-

rijkverhouding naar de toekomst doorgeschoven. 

 

4.d  Conclusies 

 

Geconstateerd moet worden dat het financiële bestel de motor is van ongelijkheid en on-

duurzaamheid. De nu voorgestelde maatregelen wat loonontwikkeling en belasting op vermogen zijn 

een stap in de goede richting maar zijn daar volstrekt niet tegen opgewassen. Wanneer de politiek zegt 

die ongelijkheid en on-duurzaamheid te willen aanpakken, dan is dat alleen geloofwaardig wanneer 

het financiële bestel wordt hervormd. Die hervorming zou neerkomen op: 

1 Inrichting van een volledig publieke bank waar spaarders hun geld met 0 % rente en 100 % 

staatsgarantie kunnen stallen. Dit voorstel is eerder al gedaan door de WRR. 

- SP heeft het voorstel volledig overgenomen in haar programma.  

- D66 stelt voor hier onderzoek naar te doen.  

2 Volledige terugplaatsing van de geldschepping naar de overheid (DNB); geldschepping op basis 

van politiek onafhankelijke macro-economische criteria, niet op winstoverwegingen. Gevolgd door 

politieke keuzen over hoe en waar de betreffende hoeveelheid zal worden ingezet. 

- PvdD wil concrete plannen voor een nieuw democratisch systeem voor geldcreatie onderzoeken. 

-  

De overige partijen gaan (veel) minder ver: 

- CDA en CU willen economie en werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen van het 

roekeloze kapitalisme van hedge-funds en flitshandel. CU wil de flitshandel verbieden en daarnaast 

voorkomen dat vanuit Europa nieuwe (ECB) kredietbubbles worden gecreëerd. 

- PvdA en GL bepleiten aanpassing van het huidige financiële bestel. GL wil voorkomen dat 

belastingbetalers bij een volgende crisis weer de enorme rekening moeten betalen.  

- VVD en SGP willen wel het bancaire toezicht verbeteren, maar laten het huidige bestel verder 

ongemoeid. 

- DENK wil de Volksbank behouden als eigendom van de staat. 
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5 Ruimtelijke ordening 
 

De politiek heeft in de jaren ’90 afscheid genomen van de ruimtelijke ordening. Onder druk van de 

neoliberale tijdgeest werd het ruimtelijk instrumentarium van rode en groene contouren in hoog tempo 

afgebroken en het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 

opgeheven. Maar de druk op de fysieke omgeving is de afgelopen 30 jaar zo sterk opgelopen, dat nu 

verschillende partijen ruimtelijke ordening weer terug willen hebben op de agenda: 

 

- D66 en CU willen de grote ruimtelijke vraagstukken op centraal niveau bij elkaar brengen. Beide 

partijen bepleiten de heroprichting van een ministerie voor Ruimtelijke Ordening; D66 ziet dat 

breder als een ministerie voor Wonen, Ruimtelijke ordening en Milieu, waarmee het vroegere 

VROM zou terugkomen; CU wil naast meer centrale richtinggevende keuzen, ook meer regionaal 

beleid. 
- VVD en CDA willen ook meer regie door de landelijke overheid bij de verdeling van de schaarse 

ruimte. CDA stelt voor een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening op te stellen, waarin gebieden 

worden aangewezen voor wonen, werken, natuur en landbouw. CDA wil op die manier een 

beschermde status voor vitale landbouwgronden creëren. Ook streeft CDA naar een ministerie 

voor Volkshuisvesting (en blijkbaar niet voor ruimtelijke ordening en milieu). 

- SP wil, evenals CDA, een nieuw ministerie van Wonen. 
- PvdD en GL zijn (net als CU) georiënteerd op een meer (duurzame) regionale economie.  
- SGP wil ruimtelijke ordening weer op de agenda zetten om daarmee grondeigendom beter te 

beschermen. 
 

De partijen D66, CU, VVD en CDA willen dus alle vier terug naar overheidssturing in de ruimtelijke 

ordening.  Gezien de afwijkende voorstellen die de partijen doen voor de heroprichting van een 

ministerie op het beleidsgebied van de ruimtelijke ordening, lijken de partijen die ‘sterkere overheid’ 

echter niet om dezelfde redenen na te streven. Het lijkt te zijn ingegeven door de wens om de eigen 

belangen (planologisch) veilig te stellen. Zoals al impliciet aangegeven door de SGP, gaat het daarbij 

ook om verschillende opvattingen over eigendomsverhoudingen. VVD, SGP  en CDA streven naar 

meer privé bezit en -beheer. Partijen ‘ter linkerzijde’, GL, PvdA, CU en PvdD en het meest expliciet 

D66 zien grotere delen van de fysieke omgeving als ‘commons’ die principieel al publiek eigendom 

beschouwd en beheerd moeten worden. Het gaat hierbij vooral om de voorgestelde forse uitbreiding 

van natuur. In combinatie met het voorstel van alle partijen om een miljoen huizen bij te bouwen, is 

het opvallende dat GL, PvdA en PvdD zich weinig expliciet uitspreken over de daarvoor nodige 

versterking van de ruimtelijke ordening. Als de ruimtelijke ordening inderdaad terugkomt op de 

agenda, of als ministerie, dan zullen de grote tegenstellingen tussen de partijen daarin opnieuw 

zichtbaar worden. 

 

5.a  Wonen 

 

Bijna alle partijen bepleiten de komende 10 jaar de bouw van 1 miljoen huizen. Wat betreft PvdD, 

CDA, VVD en PVV kunnen deze woningen worden gebouwd buiten de stad. Bouwen binnen de 

stedelijke omgeving heeft de voorkeur van GL en D66. 

- CU, PvdD en SP willen een woonplicht invoeren om speculatie met woningen en prijsopdrijving 

tegen te gaan. SP wil woningcorporatie in handen van huurders brengen. CU wil de woning 

onderbrengen in belasting-box 3 en op die manier meerekenen als vermogen. 

- PvdA, GL, en CDA bepleiten minder marktwerking in de huursector. De PvdA wil speculanten 

kunnen onteigenen. Het CDA ziet geen plaats voor buitenlandse beleggers of hedge funds zonder 

maatschappelijk commitment.  

- VVD wil eveneens meer landelijke sturing. Zowel VVD als PVV willen dat er meer nieuwe 

sociale huurwoningen, via woningbouwcorporaties beschikbaar komen. 

- D66 beperkt zich tot het pleidooi voor 1 miljoen extra woningen en de volledige afbouw van de 

hypotheekrenteaftrek (zonder op te geven op welke termijn dat moet zijn bereikt). 
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- SGP wil de Loan to Value ratio (de hypotheek / de waarde van het huis) niet verlagen, om 

daarmee hoge hypothecaire leningen op het huidige hoge niveau te houden. 

 

De invoering van de woonplicht en het onteigenen van speculanten zijn de meest concrete en 

effectieve maatregelen om de huidige problemen op de woningmarkt aan te pakken. In de 

partijprogramma’s wordt de wonen-problematiek niet of weinig in verband gebracht met de andere 

actuele thema’s: 

- Arbeidsmigratie verlaagt de prijs van arbeid en verhoogt de druk op de woningmarkt. Dat betekent 

dat er voor de gemiddelde Nederland een prijskaartje aan die arbeidsmigratie hangt. Zoals elders 

besproken komen de voordelen van deze vorm van migratie vooral bij aandeelhouders terecht. 

- In combinatie met de nog steeds zeer hoge hypotheekverschaffing drijft de huizenprijs zichzelf 

steeds weer op tot onhoudbare hoogten. 

- In het financiële bestel worden de laatste decennia om verschillende redenen enorme hoeveelheden 

nieuw gecreëerd geld gepompt, dat voor het grootste deel binnen de financiële sector blijft hangen. 

Dit geld zoet naar veilige en lucratieve bestemmingen in aandelen en vastgoed. De huizenmarkt 

wordt het domein van speculanten. Onvermijdelijk komt hierdoor de vraag op naar de legitimiteit 

van de toe-eigening van primaire levensvoorwaarden zoals huizen en natuur. Onder de huidige 

omstandigheden is alles te koop, voor geld dat in grote hoeveelheden wordt gedrukt. 

- Datzelfde geldt voor bouwgrond (en eveneens voor landbouwgrond). De speculatie in 

landbouwgronden met het oog op bestemmingswijziging onder druk van de één miljoen bij te 

bouwen huizen, gaat de belastingbetaler of de huizenbezitter naar verwachting opnieuw veel geld 

kosten. 

Deze meer wezenlijke punten komen vooralsnog niet aan de orde in de programma’s en mogelijk ook 

niet in de verkiezingsdebatten. 

 

5. b  Mobiliteit 

 

De toenemende druk op de fysieke omgeving leidt er ook toe dat vroegere roemruchte punten zoals 

rekeningrijden weer op de agenda komen 

- GL, PvdD, D66 en CU willen (verschillende vormen van) rekening rijden invoeren. D66 wil dit 

doen naar rato van de CO2-emissie. CU wil een km-congestieheffing in specifieke gebieden. Alle 

partijen bepleiten de uitbreiding van OV en hogesnelheidslijnen. De PvdD wil geen nieuwe 

snelwegen. 
- SGP bepleit een voor automobilisten budget-neutrale spitsheffing. 

 
Andere partijen zoeken oplossingen in de technologie en/of in de verdere uitbreiding van de bestaande 

infrastructuur: 

- PvdA zet ook in op hoogwaardig OV en HSL-verbindingen en wil daarnaast via nieuwe 

technologie (linksonder) elektrisch rijden voor iedereen mogelijk maken. 

- CDA wil de autobelasting hervormen en de knelpunten in wegverbindingen wegnemen. Verder 

worden hogesnelheidslijnen (HSL) naar het noorden en oosten voorgesteld. 
- VVD stelt voor om, zodra dat door verlaging van de N-niveaus weer mogelijk wordt, de 

maximumsnelheid op snelwegen weer terug te brengen naar 130 km/h. HSL-verbindingen zijn 

volgens de VVD niet nodig. VVD wil geen hogere lasten voor automobilisten. 
- Ook DENK wil terug naar 130 km/h; de PVV pleit voor 140 km/h. 
 
Ook wat betreft de rol van het vliegverkeer lopen de opinies tussen de partijen sterk uiteen: 

- PvdD is van plan Schiphol in 2030 terug te brengen naar 300.000 bewegingen (was ca 500.000 

bewegingen begin 2020). 
- D66 wil heldere grenzen voor geluid en CO2  invoeren en daar vliegplafonds uit afleiden. 

- PvdA en GL willen een (dalend) CO2-plafond voor de luchtvaart met het oog op de CO2-

doelstelling voor 2030. 
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- SP wil minder vliegverkeer voor veel-vliegers, maar wil wel nadrukkelijk voorkomen dat vliegen 

voor niet-veel vliegers onbetaalbaar wordt. Ook GL wil een ticket-tax om vooral veel-vliegers te 

ontmoedigen. 
- Minstens VVD, CDA en FvD vinden daarentegen dat Schiphol van groot belang is voor de 

economie; stillere en schonere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan de vermindering van 

de overlast en de verdere groei. 

 
Die verdere groei van het vliegverkeer valt niet te verenigen met het klimaatbeleid. Op grond van de 

ervaringen van de afgelopen 30 jaar kan worden geconstateerd dat het extreem complexe beleid van 

normstelling en daaruit af te leiden vliegplafonds failliet is. Sturen op basis van een ticketbelasting is 

op den duur onhoudbaar, omdat niet te beredeneren valt wat de hoogte ervan zou moeten zijn. De 

huidige ticketbelasting van 8 € kan als ritueel worden beschouwd. Waarom zou iemand ‘van het gas 

af’ moeten als zijn buurman niet tegelijkertijd ‘van het vliegtuig af’ gaat. Zoals eerder betoogd is het 

PvdD-voorstel van een uniforme CO2-prijs over alle maatschappelijke sectoren de enig mogelijke 

vorm van ‘klimaatrechtvaardigheid’. Bij een aanvankelijke heffing van 100 €/ton, om in de buurt van 

de 2030 doelstelling te komen, zou een retour Bali dan ca 400 € duurder worden. De concurrentie (op 

brandstof) tussen vliegtuig, auto en trein kan dan verder aan de markt worden overgelaten. 

 

5.c  Natuur 
 

In de jaren ’80 en ’90 werd in de politiek uitgegaan van een gelijktijdige versterking van de ‘harde en 

de zachte infrastructuur ‘(natuur). De overheid heeft toen grote gebieden aangekocht en omgezet in 

natuur. Na de neoliberale kentering is dit beleid tot stilstand gekomen en grotendeels afgebroken. De 

controverse over het natuurbeleid is in de voorliggende programma’s onveranderd aanwezig: 

- D66, GL, CU, PvdA en PvdD willen tot 2030 nieuwe natuur aanleggen in de orde van grootte van 

100.000 ha (ongeveer de omvang van de Veluwe). CU wil tot 2030 het nationaal natuurnetwerk 

voltooien. 

 

Daartegenover staan de opvattingen van VVD en CDA, die niet voor uitbreiding van natuur lijken te 

voelen en het Natura 2000-areaal eerder willen verkleinen. Op de spanning tussen natuur en de 

(landbouw-)economie is eerder al gewezen: 

- CDA en DENK willen groen laten meegroeien met de woningbouw (via een groennorm) en op die 

manier de balans tussen wonen en natuur in evenwicht houden. Beide partijen bepleiten een 

realistische afweging tussen natuurgebieden en andere ruimtegebruik. 

- VVD bepleit een realistisch en haalbaar natuurbeleid; de Natura 2000-gebieden zouden moeten 

worden herijkt en bestaande natuurgebieden moeten worden samengevoegd. 
- PVV wil de natuur goed blijven beheren, maar dan zonder doorgeslagen milieu- en 

natuurwetgeving. 
- SGP wil beheer van de natuur laten financieren door private partijen. 

 

Meer algemeen gaat achter de discussie over het natuurbeleid het vraagstuk schuil van particulier 

versus publiek eigendom. De publiek -privaat tegenstelling is weergegeven op de horizontale as in 

figuur 1. In overeenstemming met het dominerende waardepatroon in het rechtsonder kwadrant, 

menen partijen zoals de VVD, de SGP en (in iets mindere mate) het CDA dat privaat eigendom van 

natuur kan worden gelegitimeerd. Partijen die hun dominerende oriëntatie in de linker kwadranten 

hebben, denken daar precies omgekeerd over. Zij menen dat er voor de private toe-eigening van 

natuurgebieden (incl. Natuurmonumenten, Landschappen etc.) en andere ‘commons’ geen legitieme 

titel bestaat. Het hieronder in hoofdstuk 8 voor te stellen ‘moreel-kompas’ zou hier enig houvast 

kunnen bieden. 
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6 Gezondheidszorg  
 

In het verlengde van de (ruimtelijke) ordening van de fysieke infrastructuur, zal kort worden 

stilgestaan bij gezondheidszorg. De Covid-pandemie roept veel discussie op over de organisatie van de 

zorg, maar dit vraagstuk staat maatschappelijk vrij sterk op zichzelf, zonder (oorzakelijke) 

verbindingen naar andere sectoren: 

- PvdD, SPen GL willen dat er een eind komt aan de marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars 

worden publieke (Zieken-)Zorgfondsen. Het wordt gezien als een kerntaak van de overheid 

(linksboven in de figuur). Ook wordt bepleit om de salariëring in de zorgsector te verhogen.  

- PvdA, CU en CDA willen het doorgeschoten marktdenken in de zorg beteugelen en eveneens de 

salariëring van zorgmedewerkers verbeteren. 

- D66 laat de marktwerking onbesproken, maar wil wel de groei van de zorguitgaven beperken. Het 

zorginstituut zou moeten worden uitgebreid voor de toetsing op kosteneffectiviteit. 

- SGP ziet zorg en ondersteuning primair als een opdracht voor de samenleving; de kritiek op de 

marktwerking mag er niet toe leiden dat de overheid dan maar alle problemen voor haar rekening 

neemt. Blijkbaar ziet de SGP de zorg als een verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen, 

zoals die typerend zijn voor de rechtsbovenkant in de figuur. 

- VVD en FvD willen de marktwerking in de zorg behouden en positioneren zich dus aan de 

rechtsonderkant van de figuur. FvD wil wel een marktmeester aanstellen. 

- PVV en DENK denken er ook zo over. 

 

De hier dominerende discussie over marktwerking versus overheidsbetrokkenheid is al heel lang 

gaande. Het verdient aanbeveling het vervolg van deze politieke discussie over de gezondheidszorg uit 

te stellen tot het moment waarop de Covid-pandemie dankzij enorme en succesvolle inspanningen van 

diezelfde gezondheidszorg, onder controle zal zijn. 
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7   Europese samenwerking 

 

De houding tegenover Europa volgt vrijwel direct uit het algemene patroon in figuur 1. Partijen aan de 

rechterkant zijn meer gericht op het ‘eigene’, individuele, dan wel in de lokale of nationale 

gemeenschap. Partijen die meer op de linkerkant zijn georiënteerd kennen meer waarde toe aan het 

collectief, zoals dat in de nationale, maar vooral in de Europese gemeenschap tot uiting komt: 

 

- PvdD en GL zien de verdere ontwikkeling verschuiven naar de Europese schaal. PvdD ziet Europa 

als een ‘waardengemeenschap’ en GL wil een verenigd Europa om gezamenlijk beleid te kunnen 

voeren t.a.v. klimaat, mensenrechten, arbeidsvoorwaarden etc.  
- PvdA ziet Europa als de eenheid die het beste onze belangen in de wereld kan verdedigen en 

verzet kan bieden tegen de grote tech-bedrijven. De partij wil tegelijkertijd de uitholling 

voorkomen van de mondiale instituties (OVSE etc).  
- SGP en DENK zijn (impliciet) pro-Europees, maar werken dat niet verder uit. 

 

- D66 en CDA hechten veel betekenis aan de Europese schaal, maar zijn anderzijds realistisch wat 

betreft de beperkingen daarvan, als gevolg van de verschillende ‘snelheden’, waarmee de 

verschillende Europese landen zich ontwikkelen. D66 bepleit daarom een ‘coalition of the 

willing’, een groep van Europese landen die t.a.v. specifieke onderwerpen zoals klimaat, 

landbouw en financieel bestel sneller voortgang zouden kunnen maken dan Europa als geheel. CU 

lijkt vergelijkbare bedoelingen te hebben. 
 

- SP en CU willen wel Europese samenwerking, maar eigen bevoegdheden houden en daarmee 

positioneren ze zich in figuur 1 meer aan de rechter kant van individuele ‘eigenheid’ en daarmee 

nationale soevereiniteit. 
- VVD vindt het leiderschap van de zgn Hanze-liga een goed voorbeeld van samenwerking tussen 

landen. Maar de Hanze-liga heeft tot nu toe veel Europese samenwerking tegengehouden 

(Frankrijk / Duitsland). 
- FvD en PVV zeggen de EU te willen verlaten. De partijen ziet niets (meer) in het grotere Europese 

geheel aan de linkerkant en positioneert zich daarmee aan de uiterste rechterkant.  
 

De meest uitgesproken pro-Europese partijen zijn GL en D66; veel andere partijen zien Europa wel als 

‘waardengemeenschap’ maar willen bevoegdheden goeddeels nationaal houden. D66 bepleit een 

‘coalition of the willing’, de bundeling van een groep landen die sneller wil bewegen op de belangrijke 

probleemgebieden. 

 

De centrale vraag aan de Europa-kritische partijen is hoe ze denken zich als klein land in de huidige 

wereld staande te kunnen houden op financieel-economisch, technologisch, cultureel, militair en 

veiligheidsgebied.   

 

7.a.  Doorwerking internationale verdragen 

 

Een gevolg van de grote behoefte aan ‘eigenheid’ (aan de rechterkant van de figuur) is de neiging tot 

afscherming van de bemoeienis van het overkoepelende collectief, in dit geval de EU. Voor de VVD 

en in mindere mate voor de CU betekent dit dat er grenzen moeten worden gesteld aan gerechtelijke 

invloed op besluiten die eigenlijk door de politiek moeten worden genomen. De doorwerking van 

internationale verdragen moet worden beperkt. Om rechterlijke toetsing van wetten aan het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te beperken, zal de Grondwet moeten worden 

gewijzigd (art 93). De mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen om te procederen uit naam van 

het algemeen belang om zo een politieke uitspraak te forceren, moet worden beperkt. Deze discussie is 

opgekomen naar aanleiding van het Urgenda-vonnis, waarbij de Nederlandse rechter de overheid heeft 

verplicht zich aan haar afspraken wat betreft vermindering van de CO2-uitstoot te houden. 
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De CU sluit zich, hoewel minder expliciet, aan bij het (meer algemene) VVD-standpunt. De CU wil 

een catalogus maken van onderwerpen die wel en die niet worden door- vertaald in de nationale 

wetgeving.  

 

Deze discussie is van belang tegen de achtergrond van de hierboven gesignaleerde, toenemende 

discrepantie tussen de steeds meer ambitieuze doelen en de door partijen voorgestelde middelen om 

die doelen te halen. Uit vrees voor electoraal verlies worden minder prettige maatregelen, zoals 

vermindering van milieubelastende consumptie, achterwege gelaten. Wanneer dan toch wordt beweerd 

dat die doelstellingen haalbaar zijn, dan wordt de discrepantie tussen gewekte verwachtingen en 

realiteit wel erg groot. Los van de juridische aspecten vormt dat een grote bedreiging voor het 

waarheidsgehalte en daarmee de geloofwaardigheid van de politieke discussie. Per saldo heeft de 

rechter in de Urgenda-zaak niets anders gedaan dan daarop te wijzen. Alle partijen zouden zich dat 

moeten aantrekken. 

Dat lijkt gepast nu het maatschappelijk toch al steeds moeilijker wordt om waarheid en onwaarheid 

van elkaar te onderscheiden. De overheid moet weerwoord kunnen bieden aan dissidente groepen die 

zich aan wetenschappelijke waarheidsvinding weinig gelegen laten liggen. Een min of meer gedeelde 

opvatting over de waarheid, is een voorwaarde voor de acceptatie van een moreel kompas. 
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8    Het democratisch proces 

 

8.a  Vooruitgang en moreel kompas 

 

In figuur 1 werden de partijen geplaatst in het assenkruis Individueel-Collectief (horizontaal) en 

Materieel-Cultureel (verticaal). De posities binnen dit assenkruis geven weer aan welke menselijke en 

maatschappelijke kwaliteiten waarde wordt toegekend. Zo kun je als persoon of als samenleving meer 

gehecht zijn aan materiële dan wel aan culturele waarden, of meer met jezelf dan met het collectief 

van de anderen bezig zijn. Op grond van filosofische, historische en culturele beschouwingen kan 

worden gesteld dat deze figuur, verder ingevuld weergegeven in figuur 2, een ‘moreel kompas’ 

vormt3.  

              
                                                     Figuur 2   Moreel kompas 

 

De essentie van het kompas is dat waardeoriëntaties meer naar het midden als ‘beter’ kunnen worden 

gezien dan waardeoriëntaties die meer naar buiten liggen. In de richting van het midden wordt 

namelijk een (dynamisch) evenwicht bewaard tussen de fundamentele tegenstellingen zoals die door 

de beide assen worden weergegeven. Mens en maatschappij kunnen dan hun eigen toestand als een 

samenhangende totaliteit overzien. Volgens Aristoteles’ deugdethiek zou de mens in dat ‘midden’ 

daardoor het meest gelukkig zijn. Hij komt dan het dichtst bij ‘zichzelf’. Gegeven deze betekenis van 

het ‘mensbeeld’ als moreel kompas, is op de achtergrond de Vitruvius mens van Da Vinci 

weergegeven, waarin dezelfde boodschap is vervat. De positieve middelpuntzoekende krachten 

hebben te maken met compassie, respect, broederschap, mededogen of (naasten-)liefde. In de politiek 

worden die krachten opgebracht door empathische leiders die zich inspannen om het genoemde 

evenwicht te bewaren en ‘de boel bij elkaar te houden’ (Mandela, Cohen). 

 

Gaande naar buiten, in de richting van de cirkelrand, neemt de samenhang tussen de waarden af. 

Buiten de cirkel zijn de afzonderlijke waarden zo eenzijdig geworden dat hun samenhang met alle 

andere waarden binnen de cirkel verloren is gegaan. Ze worden dientengevolge obsessief nagestreefd 

ten koste van al die andere (menselijke) waarden. Daarmee gaat de ‘menselijke waardigheid’ verloren; 

mens, of maatschappij zijn dan hun eigen karikatuur geworden. 

De negatieve middelpuntvliedende krachten komen onder meer voort uit de onzekerheid van de mens 

die zich vastklampt aan de eenzijdige waarden van de periferie om zich daarmee een identiteit te 

 
3 N D van Egmond (2019); Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance; de Geus, 

Amsterdam 
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verschaffen. Voor politici is de verleiding groot om, gedreven door electoraal succes, mee te gaan in 

deze negatieve ontwikkeling in een immorele richting, zodra die zich eenmaal voordoen. Door aan 

deze ontwikkeling leiding te geven wordt de tocht naar de uiteindelijke obsessieve eenzijdigheid 

versnelt en de bijbehorende rampspoed naderbij gebracht. De grote rampen uit de geschiedenis zijn op 

die manier te begrijpen. 

 

8.b  Waarheid en moraliteit; de culturele component 

 

Uit het moreel kompas volgt dat moraliteit, in de vorm van gerichtheid op het ‘midden’, alleen maar 

kan bestaan wanneer de tegenstellingen van beide assen werkzaam zijn.  

In de horizontale richting gaat het dan om de maatschappelijke wisselwerking tussen het algemene en 

collectieve (links) en het afzonderlijke individuele (rechts). Diezelfde wisselwerking vormt de kern 

van het wetenschappelijk proces. Wetenschap is namelijk niets anders dan de horizontale 

wisselwerking tussen de individuele, afzonderlijke waarneming (rechts) en de veralgemenisering 

daarvan tot een collectieve, universeel geldende theorie aan de linkerkant. Die algemene theorie maakt 

vervolgens nieuwe voorspellingen mogelijk, die weer aan de rechterkant kunnen worden vergeleken 

met nieuwe individuele waarnemingen of ‘feiten’. Voor deze (‘wetenschappelijke’) manier om tot een 

gemeenschappelijk gedeelde ‘waarheid’ te komen bestaat geen praktisch alternatief. Wanneer de 

afzonderlijke ‘feiten’ niet meer worden erkend en worden afgedaan als ‘alternatieve feiten’, dan is er 

geen gemeenschappelijke opvatting meer mogelijk over de toestand van de wereld, dus ook niet over 

de problemen, laat staan over de oplossing daarvan. De politiek komt dan ten einde en het mensbeeld 

valt uit elkaar. 

 

 De verticale as geeft de tegenstelling weer tussen het materiële en het culturele (niet-materiële). De 

wisselwerking wordt hier gevormd door de kunst en de kunstenaar, die het niet-materiële in de materie 

zichtbaar, voelbaar en hoorbaar maakt. Vanuit de niet-materiële, geestelijke sfeer is de stap naar de 

moraliteit makkelijker te maken.  

Eenvoudig gezegd wordt het mensbeeld (figuur 2) ‘bij elkaar gehouden’ door wetenschappers en 

kunstenaars; door waarheid in de horizontale en schoonheid in de verticale richting. Echte leiders 

verenigen beide in zich. Het ware en het schone vormt samen het goede. 

 

In de huidige situatie, waarin het waardepatroon eenzijdig wordt gedomineerd door de materialistische 

waarden aan de onderkant, kan daarom nog maar weinig sprake zijn van moraliteit. Om die te 

herstellen, zal de tegenovergestelde culturele component moeten worden versterkt.  

Het goede nieuws is dat alle partijen het belang zien van culture ontwikkeling, dat wil zeggen aandacht 

voor, en ontwikkeling van de bovenste helft van het mensbeeld zoals dat door de figuur wordt 

weergegeven. De verschillen liggen, net zoals op de andere beleidsvelden, in de verdeling van taken 

en verantwoordelijkheden voor de realisatie van die waarden. 
- PvdD, D66 en GL zijn naast de goede bedoelingen ook bereid om het budget voor cultuur 

daadwerkelijk te verhogen. Ook wordt een lager BTW-tarief voor kunst en cultuur voorgesteld 

(D66). Door alle partijen wordt de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor de gemiddelde 

Nederlander als een voorwaarde gezien. 
- CDA streeft naar een herstelplan voor de culturele sector. 
- PvdA, CU, SP en FvD juichen culturele ontwikkeling toe, maar zijn vooralsnog niet bereid het 

budget te verhogen, of zijn daar onduidelijk over.  

- VVD, SGP en FvD willen het huidige budget anders gaan besteden. Onder meer aan instellingen 

die hun eigen inkomsten genereren (SGP- marktwerking). Daarnaast bepleiten VVD en FvD 

lokale/ regionale spreiding van de subsidies en steun aan lokale groepen. 
- FvD en PVV willen de Publieke Omroep opheffen 
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8.c   Maatschappelijke diversiteit en onderwijs 

 

De diversiteit in de samenleving is groot geworden; de middelpuntvliedende krachten zijn sterk 

gebleken. Verschillende groeperingen blijken niet meer bereid te zijn om te zoeken naar een min of 

meer gedeelde waarheid en moraliteit. Dit roept de vraag op naar mogelijkheden om de 

middelpuntzoekende krachten zodanig te versterken dat minstens de basis voor die ‘waarheidsvinding’ 

en moraliteit blijft bestaan. De meest voor de hand liggend plaats daarvoor is het onderwijs. 

 

De discussie over het onderwijs wordt nog recent gedomineerd door de zeer oude tegenstelling tussen 

algemeen openbaar en bijzonder onderwijs:  

- GL stelt (als enige partij) voor om art 23 van de grondwet zodanig aan te passen dat daarmee het 

onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervalt. 
- PvdD, SP en VVD stellen ook veranderingen van art 23 voor, maar doen dat alleen met het oog op 

discriminatie van leerlingen en leerkrachten. Evenals GL bepleiten ze de salarissen in het 

onderwijs te verhogen en klassen te verkleinen.  
- FvD, PvdA, D66 en DENK bepleiten eveneens hogere salarissen in de onderwijssector. Daarnaast 

wordt door de eerste drie partijen aandacht gevraagd voor gratis kinderopvang en het verhogen 

van het onderzoeksbudget van universiteiten. De PvdA en FvD bepleiten een grotere rol voor 

universiteiten bij het volwassenenonderwijs. Voor FvD is het ‘Fins-model’ maatgevend. Hierin 

wordt gewerkt met een hoog (academisch) niveau van leraren, met een relatief hoog salaris. Het 

Finse onderwijs staat in hoog aanzien. 
- CU, CDA, SGP en PVV zijn uitgesproken voorstanders van bijzonder onderwijs, zoals dat door de 

(waarden van) het rechtsboven wereldbeeld worden weergegeven. PVV wil echter geen 

Islamitisch onderwijs toestaan. 
 

Met respect voor het complexe en delicate karakter van de discussie over algemeen versus bijzonder 

onderwijs, moet toch de vraag worden gesteld of de huidige samenleving zich nog wel bijzonder 

onderwijs kan permitteren, nu de diversiteit van de samenleving te groot dreigt te worden. Motief voor 

het bijzonder onderwijs is altijd geweest dat er niet één enkele visie op ‘het goede leven’ kan worden 

opgelegd. Maar ook in het bijzonder onderwijs is dat onvermijdelijk het geval. De enige vraag is of die 

verschillen visies op het goede leven niet te ver uiteen zijn gaan lopen. 

  

Deze discussie loopt parallel met het ‘mensbeeld’ in figuur 2. De verschillende wereldbeelden, 

inclusief het religieuze wereldbeeld linksboven, belichten allemaal verschillende aspecten van één en 

hetzelfde mensbeeld. Dat mensbeeld wordt bevestigd door eeuwen filosofie en ligt in veel culturen 

besloten. Het zou de basis kunnen zijn voor een meer uniforme vorm van onderwijs, waarin kinderen 

(en volwassenen) zich maximaal kunnen ontplooien en worden opgeleid tot volwaardige burgers. Dat 

zou aansluiten bij von Humboldt’s visie op Bildung, een opleiding waarbij alle menselijke kwaliteiten 

worden ontwikkeld. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre er voldoende overeenstemming voor 

zo’n mensbeeld en de daarop gebaseerde, meer algemene ‘bildung’ zou zijn. De zienswijzen van 

algemeen onderwijs (op basis van de seculier-liberale waarden van het linksonder kwadrant van de 

Verlichting) en het religieus geïnspireerde onderwijs (van het linksboven kwadrant) verenigen zich 

dan in het overkoepelende mensbeeld. 

 

8.d   Maatschappelijke karikaturen 

 

Het kan tenslotte verhelderend zijn om aan de hand van het morel kompas naar de actuele 

maatschappelijke situatie te kijken. Hierboven, en zoals verder gedetailleerd in de bijlage, werden de 

waardeoriëntaties van de gevestigde politieke partijen in kaart gebracht. Maar een toenemende groep 

kiezers keert zich hiervan af en sluit zich aan bij ‘dissidente’ groepen, die in sommige gevallen als 

karikatuur kunnen worden beschouwd. Aan de hand van het moreel kompas in figuur 2, zijn die 

karikaturen in figuur 3 weergegeven.  
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Figuur 3  Karikaturale maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Op de horizontale as neemt de staat, als representant van het collectief, de meest linkse positie in.  

De eerste karikatuur aan de linkerkant is de overdrijving van ‘de staat’ zelf. De staat is dan haar eigen 

doel geworden, wat ten koste van de individuele burgers wordt nagestreefd. De democratische 

interactie met de individuele burgers aan de rechterkant valt dan weg en de absolute staat, of ‘deep 

state’ moet zich staande houden door de bevolking te manipuleren. De huidige ‘populistische’ 

bewegingen, die zich juist aan de extreme rechterkant buiten de cirkel bevinden, zijn van mening dat 

de staat verworden is tot de karikatuur van een ‘deep state’ 

 

Wanneer de staat onder te veel invloed komt van de religieuze component linksboven (zie ook figuur 

2) dan kan zich de karikatuur van de theocratie vormen, die uit kan lopen op religieus 

fundamentalisme. De waarden daarvan gaan dan zo eenzijdig en obsessief domineren, dat alle andere 

waarden (binnen de cirkel) daarvoor moeten wijken. Begrip of respect voor het afzonderlijke individu 

(aan de overkant) is er dan niet meer en het devies is ‘dood aan de ongelovigen’. In de middeleeuwen 

ging het hierbij vooral om de katholieke (= universele) kerk. In de huidige tijd komt deze houding tot 

uiting in geradicaliseerde delen van de Islam.  

 

Wanneer de waarden aan de materialistische linksonderkant gaan domineren, dan ontstaat de 

technocratie. Hierbij kan worden gedacht aan een technocratische overheid en de toenemende macht 

van grote technologische bedrijven (IT). Nog meer naar de linker onderkant, dreigen deze techreuzen 

de nationale staten te overvleugelen. 

 

Aan de onderzijde van figuur 3 is de wegwerpmaatschappij als karikatuur van het huidige tijdsbeeld 

weergegeven. De dominerende waardoriëntatie is in de afgelopen eeuwen naar de materialistische 

onderkant van het mensbeeld verschoven. Daar zijn materiële waarden de enige relevante waarden 

geworden, terwijl de andere, vooral meer culturele en geestelijke waarden in het mensbeeld worden 

ontkend. Door deze ontkenning valt de verticale culturele en esthetische component in het mensbeeld 

weg, en daarmee ook de moraliteit. Mensen denken ten onrechte gelukkig te worden van spullen. De 

daaruit voortkomende vicieuze cirkel van steeds meer materiële consumptie heeft de ecologische crisis 

teweeggebracht. 

 

In onze huidige samenleving zijn de individualistische en materialistische waarden van de 

rechtsonderkant gaan domineren. Deze ontwikkeling loopt parallel met de opkomst van het 
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neoliberalisme, waarbij de opvatting was ‘dat de staat het niet meer kan’ om daarmee ruimte te maken 

voor de rol van de markt. Bij de betreffende politieke partijen is het geloof in de overheid en de andere 

instituties (aan de linkerkant) dan ook sterk afgenomen.  

 

Een voorbeeld van dergelijk karikaturaal rechts-populisme is, of was Forum voor Democratie. Hoewel 

de partij bijvoorbeeld wat betreft klimaatverandering niet meer bereid blijkt het (wetenschappelijk) 

debat te voeren, wordt toch, zonder enige vorm van onderbouwing het probleem ontkend. Het 

vertrouwen in het algemene collectief is zo sterk gedaald, dat er ook geen vertrouwen meer is in 

algemeen geldende theorieën en inzichten. Deze karikatuur aan de rechtsonder kant is omgekeerd 

hetzelfde als die van het religieus fundamentalisme aan de linksbovenkant. In plaats van ‘dood aan de 

individuele ongelovige’, gaat het nu om de ‘dood aan de breed gedragen (wetenschappelijke) 

inzichten’. Beide groeperingen hebben zich buiten de cirkel geplaatst en hebben daarmee de politiek 

en de menselijke waardigheid achter zich gelaten. 

 

De andere twee karikaturen aan de rechterkant zijn Complotdenkers en Traditionelen. Ook zij hebben 

zich zo ver van de samenleving verwijderd dat min of meer gedeelde waarheidsvinding niet meer 

mogelijk is. Daarnaast worden wel (complot-) theorieën opgesteld over de instituties aan de 

linkerkant, maar iedere vorm van verificatie is hier (dus) onmogelijk geworden. De Traditionelen 

vormen de karikatuur van het rechtsboven kwadrant waarin ook spirituele waarden aan de orde zijn. 

Zij verzetten zich sterk tegen de rationaliteit van de Verlichting, zoals die wordt gerepresenteerd door 

het tegenovergesteld linksonder kwadrant. Zij hebben grote bezwaren tegen de huidige, zeer eenzijdig 

materialistische oriëntatie en bepleiten een samenleving die is gebaseerd op meer culturele en 

spirituele en minder materiële waarden. De Traditionelen zijn zowel actief in de VS als in Europa en 

zijn de afgelopen jaren geïnspireerd door Steve Bannon, de voormalige stafchef van Donald Trump. 

 

De structurele, en geleidelijk toenemende aanhang van deze groeperingen, die niet meer meedoen aan 

waarheidsvinding en daarmee democratie, kan politiek niet onbesproken blijven. Daarnaast ontstaan 

de beschreven, meer extreme posities niet uit het niets. Minstens voor een deel moeten het reacties zijn 

op eerdere ontwikkelingen aan de tegenovergestelde, linkerkant van overheid en andere instituties. Het 

is daarom aan te bevelen die populistische perspectieven mee te nemen. 

 

8.e   Het populistisch perspectief 

 

Vanuit het perspectief van de meer radicale populisten die zich buiten de gemeenschappelijke 

waarheidsvinding en daarmee het politieke debat hebben geplaatst, kan het volgende worden 

waargenomen: 

- De ingebrachte politieke bezwaren wijzen voor een belangrijk deel in de richting van verlies van 

eigenheid. In de afgelopen 50 jaar is vanuit het toen dominerende ‘kosmopolitische’ perspectief 

van de globalisering, de betekenis van de individuele waarden aan de rechterkant 

ondergewaardeerd. Grootschalige arbeidsmigratie en de afbraak van sociale kaders als kerken, 

zuilen en vakbonden hebben de eigenheid van lokale omgeving verminderd en de sociale 

problemen op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en integratie vergroot. 

 

- Deze zelfde groepen hebben de afgelopen 30 jaar qua koopkracht niet geprofiteerd van de 

beloofde economische groei en voor de financiële crisis van 2008 een hoge prijs betaald. Zij 

schrijven dat toe aan de vervlechting van overheid en private partijen als multinationals en het 

financiële bestel. 

 

- Het wegvallen van de culturele dimensie en de commerciële stimulering van de één-dimensionale 

materialistische consumptiemaatschappij, geeft in kringen van de Traditionelen voeding aan een 

cultureel/spiritueel reveil waarin voor de bevolking als geheel, weinig plaats meer is. Van 

democratie is dan geen sprake meer. 
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9.1  Conclusies 

 

- In de verkiezingsprogramma’s blijven de voorgestelde maatregelen steeds verder achter bij de 

doelstellingen die onder druk van de actuele ontwikkelingen steeds ambitieuzer worden. Naarmate 

deze discrepantie groter wordt, neemt de geloofwaardigheid van de voorstellen af. In het licht van 

de huidige crisis met betrekking tot waarheidsvinding en de gerechtelijke Urgenda-uitspraak dat 

ook de overheid zich aan haar toezeggingen moet houden, is het verlies van geloofwaardigheid 

ernstig. Als de partijen de inzet van de noodzakelijke, ingrijpende maatregelen niet voor hun 

rekening willen nemen, zouden ze er goed aan doen om dat, net als de SGP, expliciet te melden en 

af te zien van het halen van de doelstelling. Ze zouden dan de politieke discussie niet verder in de 

weg moeten staan; ‘if you don’t take the lead, then get out of the way’4. 

 

- De grote duurzaamheidsproblemen zijn niet oplosbaar met alleen technologie. Grofweg de helft 

van de problemen zal moeten worden opgelost door vraagvermindering en daaruit volgend 

volumebeleid. Die volume-effecten kunnen worden bereikt door de nu al 50 jaar circulerende 

voorstellen voor de circulaire economie, zoals die moeten leiden tot levensduurverlenging en 

dematerialisatie.  

 

- In de huidige markt-gedomineerde economie behoren marktgerichte instrumenten te worden 

gebruikt om die economie bij te sturen. Het gaat dan bijna altijd om prijsprikkels. Eenvoudige 

heffingen verdienen de voorkeur boven onnodig ingewikkelde systemen. In het klimaatbeleid zou 

het complexe ETS-handelssysteem moeten worden verlaten ten gunste van de overstap naar 

regulerende, economie-brede heffingen, zoals voorgesteld door de SP.  

 

- Hoewel een deel van de politieke partijen zich gereserveerd opstelt met betrekking tot (de 

mogelijkheid van) voortgaande economisch groei, bepleiten bijna alle partijen toenemende 

arbeidsmigratie.  Blijkbaar wordt er impliciet toch weer gekozen voor doorgaande economische 

groei, ook al levert dat niet meer koopkracht en wel meer verlies op van kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving. Alleen de PvdA brengt hierbij wezenlijke nuancering aan. 

 

- Het moreel kompas suggereert dat tussen publieke en private eigendom een beredeneerbaar 

evenwicht moet bestaan. Daarmee worden grenzen aan de private toe-eigenbaarheid gesteld van 

collectieve goederen zoals natuur, water, lucht en strand. In de ideologie van de afgelopen decennia 

is de publieke rol van de overheid verwaarloosd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4    Opmerking van de vertegenwoordiger van Tuvalu in de richting van president Bush bij de klimaatconferentie 

op Bali.  
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9.2  Aanbevelingen 

De eerste zorg zou moeten zijn om het vertrouwen in de maatschappelijke instituties en vooral de 

overheid te herstellen. Zoals gezegd kan dat alleen maar wanneer die overheid weer de beschikking 

krijgt over de middelen waarmee ze haar rol kan waarmaken. Daarmee zou haar sturend vermogen 

kunnen worden hersteld. Ook zou daarmee een einde kunnen worden gemaakt aan beleid dat een 

illusoir karakter heeft gekregen ten gevolge van de verstrengeling van de publieke overheid en private 

belangen. Op die manier zou de sterk toegenomen diversiteit nog in evenwicht kunnen worden 

gehouden met de organisatie van het maatschappelijke geheel. Concreet levert dat de volgende 

aanbevelingen op: 

 

- Ontvlechting van publieke en private verantwoordelijkheden; de verhouding tussen overheid en 

private belanghebbenden (lobbies) zal volledig transparant moeten worden. Herstel van de publieke 

energievoorziening, zoals voorgesteld door de SP, is hier een voorbeeld van. Energiegebruik dient 

te worden geminimaliseerd, niet gemaximaliseerd. Politieke afwegingen worden gemaakt door de 

politiek, niet door publiek-private coalities zoals Klimaat- , Voedsel- , Landbouw- en Groei-

akkoorden.  

 

- Publiek-private ontvlechting van het financiële bestel tegen de achtergrond van de vereiste 

economische stabiliteit, de arm-rijk verhoudingen, het richtinggevend vermogen van de overheid 

en grote maatschappelijke kostenbesparingen; het geldsystem zal weer in publieke 

overheidshanden moeten komen. Zowel de bewaar- en spaarfunctie als de geldschepping zijn 

principiële overheidstaken en alleen op die manier kan de overheid richting geven aan de 

maatschappelijke ontwikkeling. Voorstellen voor onderzoek in deze richting zijn gedaan door SP, 

D66 en de PvdD. 

 

- Vermindering van de complexiteit van het beleid; het beleid is nu te ingewikkeld (gemaakt) om 

democratische besluitvorming mogelijk te maken. Op veel beleidsterreinen is het beleid daardoor 

onwerkelijk en illusoir geworden; de enorme en onnodige complexiteit verhult dat het beleid geen 

of weinig effect heeft (bijvoorbeeld Schiphol, mestbeleid, klimaatbeleid).  

 

- Toewerken naar een ‘coalition of the willing’, zoals voorgesteld door D66. Op veel 

beleidsterreinen is beleid alleen mogelijk in het grotere verband van de Europese Unie. Nu 

gebleken is dat het niet realistisch is om, zelfs binnen de EU, op het ontstaan van een gelijk 

speelveld te wachten, verdient het aanbeveling een groep van welwillende landen te formeren. Op 

de kortere termijn zou dat beleid mogelijk maken op het gebied van klimaat, landbouw en het 

financiële bestel. 

 

-  ‘Klimaatrechtvaardigheid’, waarbij in alle maatschappelijke sectoren zonder uitzondering 

dezelfde CO2-heffing wordt doorgevoerd (in € / ton), zoals voorgesteld door de PvdD,  is de enige 

haalbare manier om het eens te worden over de lastenverdeling in het klimaatbeleid. Op die manier 

wordt de meest effectieve emissiereductie bereikt voor verwarming, auto, trein, vliegtuig en 

geproduceerde goederen. 

 

- Op de vraag in hoeverre de samenleving zich nog bijzonder onderwijs kan permitteren zal een 

gedegen antwoord moeten komen. Dat is onvermijdelijk nu in de samenleving de diversiteit 

onhanteerbaar groot dreigt te worden en vooral omdat het debat over de vaststelling van de 

maatschappelijke werkelijkheid steeds moeilijker blijkt te worden. De partijen GL, PvdD, SP en 

VVD hebben in hun programma’s algemeen onderwijs bepleit. Onderwijs speelt een essentiële rol 

in de opvoeding tot burgers die constructief deelnemen aan de democratie. 

 

- Cultuur behoeft serieuze versterking; alleen langs die weg kan het besef van moraliteit worden 

hersteld. Alle partijen zien het belang in van een sterke culturele sector. Voor GL, D66 en de PvdD 

is het belang zo groot dat ze het cultuurbudget structureel willen verhogen. 
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- Uiteindelijk zal het onvermijdelijk zijn om grenzen te stellen aan de vrijheid van openbare 

meningsuiting. In het moreel kompas in de figuren 2 en 3, wordt de vrijheid van openbare 

meningsuiting begrensd door de cirkel. De daarbinnen liggende waarden behoren tot de menselijke 

waardigheid en zijn moreel te verantwoorden. Buiten de cirkel is de eenzijdigheid kwaadaardig 

geworden. Aan de linkerkant wordt dan de enige universele waarheid geclaimd (op de enige ware 

religie), waarbij het volstrekt evident is dat die claim onhoudbaar is. Aan de rechterkant wordt 

ontkend dat het mogelijk is om door middel van de algemeen geaccepteerde wetenschappelijke 

methode tot een breed gedeelde benadering van de waarheid te komen. Beide houdingen zijn 

dermate eenzijdig dat ze als immoreel zijn te beschouwen en veroordeeld zouden kunnen worden. 

 
9.3  Prioriteiten 

Tenslotte is het vraag welke van de vele vraagstukken het meest urgent zijn. Zowel op grond van de 

maatschappelijke belangen die ermee zijn gemoeid als op grond van de onderlinge samenhang moet 

dan vooral aan de volgend onderwerpen worden gedacht: 

1 De overgang naar een lage groei- economie zal om fysieke en sociale redenen onvermijdelijk zijn. 

Onder meer kunnen daardoor vraagtekens worden gezet bij verdere arbeidsmigratie en de rol van 

de aandeelhouder. Daarnaast zal (voor het eerst) moeten worden gekozen voor de werkelijke 

sturing van de economie binnen de fysieke (milieu) randvoorwaarden, met name door heffingen. 

Daarbij zal onvermijdelijk volumevermindering aan de orde zijn; zoals minder fossiele 

brandstoffen, minder vliegen en minder vee. 

 

2 Hervorming van de financiële sector is een absolute voorwaarde voor de overgang naar een meer 

‘stationaire’ economie. In zo’n nieuwe economie moet de financiële sector juist voor de stabiliteit 

zorgen, terwijl de huidige sector juist een bron is van instabiliteit. Ook het richtinggevend 

vermogen van de overheid (door haar principiële rol in de geldschepping) zal in die ‘stationaire’ 

economie onmisbaar zijn. 

 

3 De begrenzing van de arm-rijk-verhoudingen moet voorkomen dat de ongelijkheid te ver 

toeneemt. Ook bij dit vraagstuk speelt het huidig financiële bestel een doorslaggevende rol. Zonder 

hervorming van het bestel zullen de arm-rijkverhoudingen in hoog tempo schever en zal de sociale 

segregatie groter worden. Naast morele overwegingen, moet tegen de achtergrond van eerdere 

historische ervaringen worden onderkend dat deze ontwikkeling maatschappelijk onhoudbaar kan 

worden. Met alleen een vermogensbelasting kan het probleem niet worden opgelost. 

 

4 Versterking van de democratie is in het licht van de actuele ontwikkelingen eveneens urgent. De 

volgende punten vragen om politiek en maatschappelijk debat: 

- Gezien de fundamentele rol van de wetenschap in het politieke proces, zouden grenzen kunnen 

worden gesteld aan de openbare uiting van meningen, waarvan de onwaarheid evident kan 

worden aangetoond. 

- De diversiteit van de Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het 

toenemend individualisme en populisme dragen daar verder aan bij. Hoe groter de diversiteit, hoe 

moeilijker het wordt om tot gedeelde opvattingen te komen over de ‘waarheid’ en de moraliteit. 

Tegen die achtergrond is de vraag onvermijdelijk of we ons nog wel de vrijheid van onderwijs 

kunnen permitteren, omdat de diversiteit daar eerder door wordt vergroot dan verkleind. De 

discussie over het onderwijs wordt nog recent gedomineerd door de zeer oude tegenstelling tussen 

algemeen openbaar en bijzonder onderwijs: GL stelt (als enige partij) voor om de grondwet 

zodanig aan te passen dat daarmee het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs 

vervalt. PvdD, SP en VVD stellen ook veranderingen voor, maar doen dat alleen met het oog op 

discriminatie van leerlingen en leerkrachten. CU, CDA, SGP en PVV zijn uitgesproken 

voorstanders van bijzonder onderwijs. 

- Door de culturele component te versterken, kan in de samenleving meer ruimte ontstaan voor een 

gedeelde moraliteit. Op basis daarvan kan worden vastgesteld wat we onder ‘vooruitgang’ moeten 

verstaan. Alle partijen zien het belang van die culturele ontwikkeling. PvdD, D66 en GL zijn 

bereid om ook het budget voor cultuur daadwerkelijk te verhogen. 



37 
 

Bijlagen-document; Verkiezing van de post-Corona samenleving                   

 

 

De partijprogramma’s van elf partijen worden besproken aan de hand van de voorgestelde maatregelen 

voor twintig maatschappelijke thema’s. 

 

Groen Links GL Christelijk Demoratisch Appel CDA 

Partij voor de Dieren PvdD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 

Partij van de Arbeid PvdA Staatkundig Gereformerde Partij SGP 

Socialistische Partij SP Forum voor Democratie FvD 

Democraten'66 D66 de Partij voor de Vrijheid     PVV 

Christen Unie CU DENK DENK 

 

In bijlage 1 is per partij aangegeven hoe de positie van de partij in figuur 1 tot stand komt, als het 

zwaartepunt van de posities die de partij inneemt voor de 20 afzonderlijke thema’s, zoals weergegeven 

in bijlag 2. In bijlage 3 is tabellarisch aangegeven waarop de (zo objectief mogelijke) inschattingen 

van de partij-posities in bijlage 2 zijn gebaseerd. 

 

De maatregelen zijn geplaatst op een schaal tussen algemene, collectieve actie door de overheid en 

particuliere, individuele initiatieven op basis van vrijwillige gedragsverandering en/of marktwerking. 

De schaal loopt daarmee van collectief naar individueel en van publiek naar privaat, op de horizontale 

as in figuur 1. 

Daarnaast onderscheiden de voorgestelde maatregelen zich naar gelang hun culturele dan wel 

materiële karakter. Cultureel heeft hier de brede betekenis van niet-materieel. Dat is van betekenis 

voor de relatie met ‘duurzaamheid’, omdat het duurzaamheidsprobleem zich vooral in de materiële 

sfeer afspeelt. Een verschuiving in culturele, niet-materiële richting op de verticale as in figuur 1draagt 

daarom in het algemeen bij aan een meer duurzame ontwikkeling.  

 

De posities van de partijen zijn afgebeeld tegen de achtergrond van Da Vinci’s Vitruvius mens, omdat 

het hier gaat om het ‘mensbeeld’ waarin de verschillende posities verschillende waardeoriëntaties 

weergeven. Die waardoriëntaties brengen met zich mee dat op verschillende manieren naar de wereld 

wordt gekeken, ook wat betreft de politieke keuze van beleidsmaatregelen. De vier kwadranten zijn 

dus op te vatten als vier ‘wereldbeelden’.  

 

                      

Actuele

situatie

Overheid

Collectief

Publiek

Individueel

Privaat

Materieel

Cultureel

Wet- en regelgeving

Marktwerking

Gedragsverandering

volumebeleid

Technologie
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                               Bijlage 1    Positionering politieke partijen 

 

 

    
 

 

 

 

GL stelt maatregelen voor die voornamelijk horen bij het linksboven B1-wereldbeeld, geheel in 

overeenstemming met het eigen standpunt van de partij. Daarbij gaat het namelijk om het aanpakken 

van de klimaatcrisis, het versterken van de publieke sector, het eerlijk delen van werk en inkomen, het 

bouwen aan één samenleving en staan voor internationale solidariteit. Het programma is daarmee aan 

de ene kant eenzijdig, maar kan aan de andere kant worden gemotiveerd met de bedoeling de nu 

actuele, eenzijdige oriëntatie op het tegenoverstelde rechtsonder wereldbeeld naar het evenwichtige 

midden te verschuiven, 

 

Ook GL stelt een grondstoffenbelasting voor om de circulaire economie daadwerkelijk te realiseren. 

Ook wil GL de bio-industrie beëindigen en meer algemeen heffingen op CO2 en N(stikstof) 

doorvoeren in de landbouw ter stimulering van de biologische landbouw. Het klimaatbeleid wordt 

gestimuleerd door een aanvullende CO2-heffing, bovenop de (te lage) EU-heffing. In grotere 

bedrijven zal winstdeling worden ingevoerd, waarbij de winst gedeeld wordt door de factor kapitaal 

(aandeelhouders) en arbeid.  

 

Met het voorstel dat Nederland meer arbeidsmigranten gaat opnemen bevestigt GL haar oriëntatie op 

de globaliseringsagenda (in het linksonder kwadrant). GL is niet tegen handelsakkoorden, als deze 

maar voldoen aan de erkende internationale standaarden. 

Vanuit haar houding t.a.v. de internationale solidariteit wordt voorgesteld meer asielzoekers op te 

nemen. De oriëntatie op de meer immateriële waarden komt ook bij GL tot uiting in de stimulering 

van cultuur door concrete verhoging van het cultuurbudget. 
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PvdD schuift wat betreft de waardeoriëntatie nog meer door in de immateriële / idealistische richting 

en beslaat net als CU beide bovenste immateriële wereldbeelden. Dit spoort met de eigen zienswijze 

van PvdD, die economische groei niet ziet als de oplossing maar als het probleem beschouwt. 

Aan de linker B1-overheidskant domineren maatregelen met betrekking tot milieu en dierenwelzijn. 

PvdD wil de vee-industrie volledig beëindigen en aanvankelijk een krimp van de veestapel realiseren 

van 75 %. De circulaire economie wordt gestimuleerd door een grondstoffenbelasting en een BTW-

nultarief voor de reparatiesector. Klimaatbeleid steunt op een ‘forse CO2-belasting’ waarbij 

aanvullende de overheid de kaders voor duurzame productie en consumptie aangeeft. PvdD bepleit een 

Europese belasting om de aanvoer van grondstoffen (incl. veevoer) te reguleren t.b.v. klimaat, 

volksgezondheid en dierenwelzijn. Naast een radicale vergroening van de belastingen (arbeid minder, 

milieu meer belasten) pleit PvdD voor een heffing op vermogen die even hoog is als de heffing op 

arbeid. 

 

PvdD ziet Europa vooral als een waardengemeenschap en wil geen nieuwe bevoegdheden aan de EU 

overdragen. Daarmee wordt duidelijk dat de PvdD enerzijds inzet op uitgesproken B1-

overheidsmaatregelen, maar tegelijkertijd de regionale oriëntatie van het B2-weredbeeld bepleit. Zo 

zou voedsel vooral voor regionale markten geproduceerd moeten worden. Meer algemeen zal de 

economie zich moeten richten op de maak- en herstelsector en duurzame producten voor de regionale 

markt moeten produceren. Wat betreft energiegebruik wordt voorgesteld om door gedragsverandering 

tot enorme bespringen te komen (-50 % in 2030). Deze besparingen worden gestimuleerd door een 

energiebelasting voor producenten en grootverbruikers. 

Ten aanzien van de rechtstaat neemt PvdD een neutrale (midden-) positie in; het bestel moet de burger 

beschermen tegen de overheid, grote bedrijven en criminelen. 
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PvdA valt qua zwaartepunt vrijwel samen met SP, in het midden van de figuur. Net als bij SP is de 

spreiding / dynamiek hier vrij groot. Ook PvdA stelt maatregelen voor die alle delen van het 

mensbeeld bestrijken. In de geest van het rechtsboven wereldbeeld bepleit PvdA het houden van 

proefprocessen om de grondrechten van burgers, journalisten etc in de rechtstaat te verkennen. Ten 

aanzien van arbeidsmigratie wordt voorgesteld om bij tekorten op de arbeidsmarkt eerst te kijken naar 

de omscholing en activering van Nederlanders. Bij toch volgende arbeidsmigratie zou die niet aan de 

markt overgelaten moeten worden. Deze voorstellen worden in de eerste plaats geïnterpreteerd als 

bescherming van de belangen op het lagere, nationale schaalniveau en zijn dus aan de rechterkant van 

het mensbeeld ingetekend. Op het gebied van de mobiliteit wil PvdA elektrisch rijden voor iedereen 

mogelijk maken en daarnaast grote investeringen doen in het openbaar vervoer. Op het voor PvdA 

belangrijke gebied van de loonontwikkeling wordt voorgesteld te komen tot winstdeling. Milieubeleid 

krijgt bij de PvdA vorm in klimaatbeleid met een ambitieuze Europese CO2-belasting, een eveneens 

Europese grens-import CO2 belasting en de aanscherping van het ETS-systeem. Ook PvdA wil de 

veestapel per 2030 halveren.  
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SP laat vrij grote contrasten zien tussen de thema’s. Het zwaartepunt ligt, dicht tegen het midden op de 

grens tussen beide linker kwadranten. Op een groot aantal thema’s neemt de partij zeer uitgesproken 

universalistische standpunten in en beroept zich daartoe op overheidsbeleid. Het gaat dan om het 

‘stoppen van de bio-industrie’, het schrappen van grondwet art 23 in het onderwijs en daarmee het 

beëindigen van bijzonder onderwijs, het beëindigen van marktwerking in de zorg. Daarnaast gaat het 

om het weer in publieke handen terugbrengen van de energievoorziening, vermindering van de macht 

van de aandeelhouder in de economie, een nieuwe publieke betaal- en spaarbank en een woonplicht 

om speculatie in schaarse woningen tegen te gaan. Verder wil de partij voor zover dat legaal kan, meer 

arbeidsmigratie. Met die laatste voorstellen worden dus ook de waarden van het linksonder A1-

wereldbeeld aangesproken. 

Letterlijk aan de andere kant van het spectrum verzet SP zich tegen handelsverdragen met exclusieve 

privileges voor buitenlandse investeerders zoals TTIP en CETA. Op het gebied van de circulaire 

economie wordt levensduurverlenging van producten bepleit. Het door de SP voorgestelde 

klimaatbeleid is dubbelzinnig. Het ‘falende Emissie Handel System’ zou moeten worden beëindigd, 

maar anders dan voor de luchtvaart zou er geen vervangende CO2-heffing komen. Vliegtuigreizigers 

die veel vliegen zouden moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, maar aan de andere kant zou het 

vliegen voor anderen (weinig-vliegers ?) betaalbaar moeten blijven. 
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D66 positioneert zich qua zwaartepunt in het linksonder ‘moderne’ wereldbeeld, waarin 

universalistische en materialistische waarden domineren. De positie komt vrijwel overeen met de 

eigen zienswijze van de partij, die iedereen wil vrijlaten, maar niemand laat vallen. De partij bepleit 

een sterke overheid en publieke sector, Zo wil de partij de ruimtelijke ordening terug, rekeningrijden 

in de automobiliteit en een belasting op vermogen. Daarnaast wordt onderzoek voorgesteld naar een 

‘publieke bankfunctie’. Typerend voor het A1-wereldbeeld hecht de partij sterk aan efficiëntie, 

bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. De positie in dit kwadrant wordt echter vooral bepaald door 

aspecten m.b.t. globalisering, waaronder de voorkeur voor handelsverdragen, inclusief een aangepast 

ISDS-mechanisme voor het beslechten van conflicten tussen staten en bedrijven. Daarnaast wordt 

sterk gehecht aan arbeidsmigratie. De voorkeur voor technologische oplossingen, die eveneens 

typerend zijn voor dit kwadrant, komt tot uiting in voorstellen voor onderzoek naar kernenergie en de 

waterstof economie. 

In het linksboven B1-wereldbeeld komen de voorstellen terecht voor de culturele sector, waar de 

rijkssubsidies zouden moeten worden verruimd en voor het milieubeleid, waar globaal een halvering 

van de intensieve veehouderij wordt voorgesteld.  
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CU legt meer dan de tot nu toe besproken partijen het accent op de immateriële kwaliteiten, zoals die 

behoren tot de wereldbeelden B1 en B2 in de bovenste helft van het mensbeeld.  

Aan de B1-kant van het overheidsbeleid wordt concreet invulling gegeven aan de circulaire economie 

door reparatie- en kringloop activiteiten te stimuleren met een lager BTW-tarief.  De belasting op 

energie wordt minder degressief gemaakt. Door een congestieheffing in specifieke gebieden, 100 km/h 

als maximale snelheid, geen uitbreiding van de weg-, maar wel uitbreiding van de spoorinfrastructuur 

worden de mobiliteitsproblemen (congestie, klimaat) effectief aangepakt. Op economisch gebied 

wordt de rol van aandeelhouders ter discussie gesteld vanuit de zorg dat het vrije markt-kapitalisme is 

verworden tot sprinkhaankapitalisme. Privatisering van publieke functies wordt beëindigd. De 

belasting op arbeid gaat fors omlaag en die op vermogen evenveel omhoog.  

Ruimtelijke ordening blijft een middenpositie innemen omdat enerzijds op rijksniveau meer 

richtinggevende keuzen moeten worden gemaakt, maar anderzijds de voorkeur wordt gegeven aan 

regionaal beleid. Ook CU wil speculatie met schaarse woningen voorkomen door invoering van een 

woonplicht. 

Aan de rechter B2-kant wordt gepleit voor regionale voedselmarkten, een extensieve Europese 

kringloop landbouw met een kleinere veestapel en eerlijke prijzen voor landbouwproducten. Ook op 

het gebied van handelsverdragen kiest CU uitgesproken positie in het B1-wereldbeeld door zich te 

verzetten tegen speciale arbitrage voor multinationals (vergelijkbaar ISDS ?). Cu is tegen 

compromissen op het gebied van arbeidsomstandigheden en consumentenbescherming. Minder 

begrijpelijk staat daar in het A2-wereldbeeld tegenover dat ‘welk beleid we ook voeren, we 

arbeidsmigratie nodig zullen hebben om de vergrijzing op te vangen’.  

Tenslotte sluit CU zich, hoewel meer impliciet, aan bij het VVD-voorstel om de doorwerking van 

internationale verdragen in de nationale wetgeving te beperken. Er komt een catalogus van 

internationale verdragsbepalingen die al, dan niet nationaal doorwerken. Dit voorstel is vrijwel het 

enige in het rechtsonder kwadrant en beoogt de ‘eigenheid’ van de Nederlandse opvattingen in het 

grotere EU-geheel te behouden. 
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CDA komt qua wereldbeeld nog wel overwegend terecht in hetzelfde A2-wereldbeeld, maar ligt toch 

dicht aan tegen het midden van de figuur. Voor veel thema’s wordt inderdaad de middenweg gekozen 

die spoort met de eigen zienswijze van de partij, zoals gegeven in bijlage 2. Op enkele beleidsterreinen 

neemt de partij meer uitgesproken standpunten in. Op het gebied van de ruimtelijke ordening bepleit 

het CDA een nieuwe Nota Ruimte. Op economisch gebied wordt veel verwacht van technologische 

innovatie (in het A1-wereldbeeld). In lijn daarmee wordt kernenergie als een optie voor het 

energiebeleid gezien. Wat betreft het financieel bestel wil het CDA ‘economie en werkgelegenheid 

beschermen tegen het roekeloze kapitalisme van hedge-funds en flitskapitaal’. Op het gebied van de 

landbouw en de stikstof-problematiek neemt de partij een uitgesproken A2-positie in; ‘De overheid 

moet samen met de sector duurzaamheidsdoelen vaststellen. De sector moet dan zelf met plannen 

komen voor de realisatie van die doelstellingen en ze door-vertalen naar bedrijfsniveau’. 
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VVD heeft haar zwaartepunt in het nu dominerende A2- kwadrant, waar individualistische en 

materialistische waarden domineren. Haar positie ligt dichtbij de ‘actuele situatie’.  De positie van de 

VVD is het resultaat van de sterke waardenoriëntatie op het A2-kwadrant, in combinatie met de 

waarden aan de onderkant van het A1-kwadrant, waar het gaat om een hoge waardering van 

globalisering en technologie (arbeidsmigratie, handelsverdragen en energie). Zoals weergegeven in de 

‘algemene zienswijze ‘(bijlage 2) werpt de VVD zich op voor ‘een sterke staat die beschermt’. Hoewel 

de ‘werkelijke’ positie in figuur niet zo ver naar het midden is opgeschoven als die eigen zienswijze 

suggereert, positioneert de partij zich verder naar het midden dan de actuele situatie. Dit is vooral het 

gevolg van de opvallende posities m.b.t. ruimtelijke ordening, waarbij wordt gepleit voor ‘meer regie 

van de landelijke overheid bij verdeling van de schaarse ruimte’ (bijlage 3). Afgezien van de 

‘universalistische’ kijk op (openbaar) onderwijs (afschaffing art 23 Grondwet) wordt de algemene 

positionering verklaard door de opvatting over ‘lonen’. De VVD pleit namelijk voor ‘meer sociale 

bescherming door een hogere uitkering na baanverlies’, omdat ‘de overheid heeft de 

verantwoordelijkheid om voor iedere Nederlander een basisniveau aan sociale zekerheid te bieden’.  
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SGP komt eveneens uit in het postmoderne A2-wereldbeeld, maar iets meer in de richting van het 

rechtsboven B2-wereldbeeld, dat het beste aansluit bij de eigen zienswijze van de partij. Het gaat dan 

om de gezondheidszorg die vooral wordt gezien als een opdracht van de (lokale) samenleving. Wat 

betreft de belastingen bepleit de SGP een ‘gezinsvriendelijk fiscaal beleid’. Op het gebied van 

onderwijs wordt uiteraard voor bijzonder onderwijs bepleit, met behoud van art 23. Tegenover die 

typische oriëntatie op de waarden van het B2-wereldbeeld staan de posities ten aanzien van ruimtelijke 

ordening, klimaatbeleid en het financiële bestel die in het A2-kwadrant thuishoren. De SGP-positie 

wordt verder bepaald door een impliciete houding pro-Europa en door de invulling van het thema 

mobiliteit met een ‘voor automobilisten budget-neutrale congestieheffing en een hogere nationale 

vliegbelasting’. Zoals blijkt uit het partijprofiel in bijlage 2 is de oriëntatie vrijwel volledig gericht op 

de rechtsonder helft van het mensbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

 

FvD neemt in het individualistische en materialistische A2-wereldbeeld een bijzondere positie in 

(althans in het hier beoordeelde FvD-standpunten-overzicht van voor dec 2020). Bijna alle thema’s die 

in het standpunten-overzicht worden genoemd, worden begrepen als voor dit kwadrant typische 

waarden. De partij vindt de overheid te groot en wil de economische dynamiek terug. Bedrijven 

zouden moeten worden beschermd tegen buitenlandse inmenging en de pensioengelden zouden weer 

in Nederland moeten worden belegd. Handelsverdragen zoals TTIP en CETA zouden heroverwogen 

moeten worden. Nederland zou de EU moeten verlaten, internationale verdragen zouden niet meer in 

Nederland mogen doorwerken.  

Daarmee komt de partij sterk op voor ‘eigenheid’ zoals die in de waarden van het nu dominerende 

rechtsonder wereldbeeld tot uiting komt. Die eigenheid is een wezenlijk onderdeel van het hier 

gehanteerde mensbeeld en het pleidooi daarvoor is dus legitiem. Door het eerder domineren van het 

A1-wereldbeeld met ongenuanceerde globalisering zijn de legitieme waarden van het A2-wereldbeeld 

verwaarloosd, met als gevolg dat deze waarden in de huidige politieke situatie om aandacht vragen. 

 

Zoals hierboven aangegeven steunt het gehanteerde mensbeeld onder meer op de mogelijkheid om in 

de wisselwerking tussen individu en maatschappij tot een gedeelde opvatting over de ons omringende 

werkelijkheid te komen. Alleen op die manier is een samenleving mogelijk en kan van politiek sprake 

zijn. Met de uitgesproken ontkenning van wetenschap, in het bijzonder milieuwetenschap, als enige 

middel om die ‘waarheidsvinding’ mogelijk te maken, plaatst de partij zich principieel buiten het 

mensbeeld en de ‘menselijke waardigheid’. De geloofwaardigheid van die laatste ernstige kwalificatie, 

wordt ondersteund door het inzicht dat als de min of meer gedeelde waarheid niet meer bestaat iedere 

vorm van moraliteit vervalt. 
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De PVV kan worden gezien als een typisch representant van het rechtsonder wereldbeeld, waarin 

individualistisch-materialistische waardenoverwegen en aan ‘eigenenheid’en soevereiniteit veel 

betekenis wordt gehecht. Het verkiezingsprogramma staat inderdaad voor een ‘sterk, soeverein, 

sociaal en trots Nederland’. Het meest uitgesproken is de partij in het restrictieve migratiebeleid,  

waarbij de grenzen volledig worden gesloten voor immigranten en gelukzoekers uit Islamitische 

landen. De partij wileen volledige beëindiging van de opvang van asielzoekers en sluiting van de 

asielzoekerscentra. De lokale, nationale oriëntatie blijkt ook uit het voorstel om de 

ontwikkelingssamenwerking te beëindigen. 

De PVV roept op tot ‘klimaatrealisme’, wat neerkomt op de ontkenning dat de mens het klimaat 

wezenlijk zou beïnvloeden. De partij gaat daarmee in tegen de wetenschappelijke bevindingen 

waarvoor wereldwijd zeer veel overeenstemming bestaat. Met de ontkenning van de (resultaten van 

de) wetenschappelijke methode, plaatst de PVV zich (nagenoeg per definitie) buiten de cirkel,waarvan 

die wetenschappelijke methode deeluitmaakt. De PVV ziet klimaatbeleid als een onnodige beperking 

van onze vrije manier van leven. Het Parijs VN-akkoord zal moeten worden opgezegd. Reductie van 

CO2 door heffingen, tax etc. is niet nodig. De PVV zet in op kernenergie (Thorium) om in de 

toenemende energievraag te voorzien. 

 

Dierenrechten wil de PVV opnemen in de grondwet. In diezelfde geest pleit de partij ervoor om de 

bio=industrie gecontroleerd af te bouwen. Dit standpunt verklaart de opvallende  positie van 

‘landbouw’ in de bovenstaande figuur. 

 

Op economisch vlak bepleit de PVV een hoger minimumloon en het tegengaan van de flexibilisering 

van de arbeidsmarkt.Door te besparen op de aan buitenland bijdragen kunnen de BTW-tarieven 

omlaag ter stimulering van de consumptie. 

 

Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Bouwen buiten de stad is mogelijk en 

milieuregels hoeven daarbij geen rol te spelen. De automobiliteit moet betaalbaar blijven en de 

maximum snelheid kan omhoog naar 140 km/h. 

 

Wat betreft onderwijs wil de PVV wel vast houden aan bijzonder onderwijs (art 23 grondwet) , maar 

geen Islamitisch onderwijs toelaten. De eigen nationale cultuur moet worden versterkt 

 

Hoewel de PVV zich zeer negatief uitlaat over de EU, wordt in het programma niet expliciet 

aangegeven dat de partij de EU (volledig) zou willen verlaten. 
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DENK profileert zich als de partij die streeft naar gelijkheid voor alle Nederlanders; ‘samen zijn wij 

Nederland’. Daarbij komt het accentsterk te liggen op maatregelen tegen discriminatie. Zo wil de partij 

voor discriminatie de bewijslast omkeren. Bedrijven en, in iets mindere mate, scholen moet dan 

aantonen dat ze niet discrimineren. De partij wil een minister van Inclusie aanstellen om aan het anti-

discriminatiebeleid inhoud te geven. 

 

Op economisch vlak bepleit DENK een diversiteitseconomie, waarin trans-nationale bindingen leiden 

tot creativiteit, innovatie, handel en economische groei.De partij spreekt zich niet uit over 

arbeidsmigratie. Wat betreft asielmigratie wil de partij de oorzaken van migratie aanpakken, met name 

het westers kapitalisme en de invloed van China. Ook DENK ziet opvang in de regio als de meest 

aangewezen aanpak, waarbij ruime compensatie aan de betreffende landen wordt verleend. 

Opmerkelijk is dat DENK handel en ontwikkelingssamenwerking wil ontkoppelen; op die koppeling is 

de afgelopen decennia inderdaad veel kritiek geweest. DENK wil weer 0,7 % van het BNP aan 

ontwikkelingssamenwerking gaan uitgeven. 

 

DENK bepleit een realistisch klimaatbeleid, waarbij een mechanisme moet worden bedacht om landen 

tot deelname te dwingen. Als dat niet lukt, zal het accent op adaptatie moetn komen liggen. 

 

Ook DENK wil de dierdichtheid en de intensiteit van de landbouw verminderen, ten gunste van 

kleinschalige landbouw. Hoogwaardige matuurgebieden moetn worden versterkt, maar natuur moet op 

een realistische manier tegen andere ruimtelijke belangen afweegbaar zijn. 

Speculatie met woningen zal moeten worden voorkomen door een speculantenheffing.  DENK ziet 

zichzelf als ‘de’autopartij van Nederland en bepleit dan ook lastenverlichting voor automobilisten en 

per direct terugkeer naar de 130 km/h. 

 

DENK heeft een pro-Europese houding, maar wil in cultureel opzicht vooral ruimte voor de eigen 

cultuur, in het bijzonder de eigen geloofsgemeenschap en de daarbij behorende rituelen. 
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Bijlage 2  Maatschappelijke thema’s 

                         

Economie 

 
- FvD wil de economische dynamiek van de markt terug, onder meer door het stimuleren van 

onderzoek naar innovatieve technologie. Daarnaast wil FvD bedrijven beschermen tegen 

buitenlandse inmenging. PVV zegt weinig over de economische ontwikkeling, maar streeft wel 

naar vergroting van de koopkracht. 

- De VVD wil meer investeren in economische groei om onze toekomstige welvaart veilig te stellen. 

Er moet een nationaal groeiakkoord komen en het investeringsklimaat moet verbeteren. Groen en 

groei vormen geen tegenstelling; de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd om economisch 

te kunnen blijven groeien en zoveel mogelijk je leven te blijven leiden zoals je wilt. 

- Het CDA bepleit een innovatieve economie, de verbetering van de regionale economische 

samenwerking en het wegnemen van onnodige regels en ingewikkelde procedures. 

- D66 zegt een sterke economie en een succesvol bedrijfsleven nodig te hebben voor een bloeiende 

samenleving. Dat is nodig om te investeren in onderwijs, zorg en andere mooie dingen. 

Tegelijkertijd ziet de partij in dat op de lange termijn de economie niet ongecontroleerd kan 

doorgroeien. De ecologische grenzen, zoals tekorten aan grondstoffen, het veranderende klimaat en 

het verlies van biodiversiteit zullen het verdienvermogen van Nederland raken. De partij bepleit 

een ‘progressief kapitalisme’, d.w.z. verbetering van de marktwerking en versterking van de 

kaders waarbinnen bedrijven moeten functioneren. De partij bepleit verbetering van het 

investeringsklimaat en invoering van het Brede Welvaartsbegrip, waarbij niet alleen meer het 

nominale BNP maatgevend is voor ‘economische groei’, maar sociale en leefomgevingskwaliteiten 

evenzeer meewegen. Dat wordt zowel bezien vanuit de Nederlandse positie, elders in de wereld en 

in de toekomst. 

- Ook de PvdA en de CU stellen voor het Brede Welvaartsbegrip als nieuwe maat voor de 

maatschappelijke ‘economische’ ontwikkeling te hanteren.  

- De SP laat zich niet expliciet uit over de economische ontwikkeling. Wel wil de partij de rol van de 

aandeelhouder verkleinen, ten gunste van de werknemers. 

- GL wil laten zien dat er een alternatief is voor blinde economische groei. Geld en groei zijn niet 

maatgevend. GL ziet ook het Brede Welvaartsbegrip als maatgevend voor de toekomstige 

ontwikkeling. Ook GL wil afscheid nemen van het huidige aandeelhouderskapitalisme. 

- De PvdD ziet economische groei niet als de oplossing, maar als het probleem. Het systeem wordt 

gezien als onrechtvaardig, onstabiel, niet-duurzaam en het maakt mensen ongelukkig. Ook de 

PvdD wil het maatschappelijk welzijn meten als Brede Welvaart, niet als BNP. PvdD wil vooral 

produceren voor de regionale markt.  

- DENK wil inzetten op een ‘diversiteitseconomie’, waarin transnationale bindingen worden 

aangegaan, die leiden tot creativiteit en innovatie, handel en economische groei.  
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Arbeidsmigratie 

 
- VVD en D66 stellen het meest expliciet dat we arbeidsmigratie voor de economie nodig hebben, 

mede in het licht van de vergrijzing.  

 

- Merkwaardig is dat GL, SP, CU en CDA zich daarbij aansluiten, zij het iets minder uitgesproken. 

Terwijl het CDA de arbeidsmigratie aan de werkgevers wil overlaten, willen de meeste partijen 

juist meer overheidsbemoeienis, omdat het nu teveel een verdienmodel van het bedrijfsleven is. 

 

- GL en D66 zeggen expliciet ook migranten van buiten de EU te willen aantrekken. Andere 

partijen laten dat in het midden. D66 spreekt van ‘circulaire migratie’ en daarmee de verwachting 

dat de arbeidsmigranten na een zekere periode weer teruggaan naar het land van herkomst. 

 

- FvD wil arbeidsmigratie naar Australisch model, dus zelf bepalen wie wordt toelaten en hoeveel. 

 

- PvdD en vooral PvdA zijn het meest terughoudend. De PvdD wil arbeidsmigratie faseren om te 

voorkomen dat het ontwrichtend werkt. De PvdA wil afhankelijk van de vraag waar tekorten op de 

arbeidsmarkt optreden, eerst nagaan in hoeverre inwoners de huidige inwoners van Nederland 

omgeschoold en geactiveerd kunnen worden. 

 

- PVV zegt een restrictief immigratiebeleid te willen. 
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Asielmigratie 

 
- GL wil veel meer asielzoekers opnemen dan nu het geval is.  

 

- D66 spreekt zich niet duidelijk uit en vermeldt slechts dat statushouders Nederlands moeten leren 

en identiteit niet vanzelfsprekend aan een land is gebonden. Een dubbele nationaliteit is dus 

mogelijk. 
 

- PvdD, CU, PvdA, SGP vinden ook dat slachtoffers van geweld en oorlog moeten worden geholpen, 

deels ook vanuit religieus ethische overwegingen, maar dat opvang in de regio de voorkeur geniet. 

Ook zouden eisen aan de immigranten kunnen worden gesteld. PvdA wil de immigratie niet aan de 

markt overlaten en verzet zich tegen puur economische immigratie. PvdD en CU motiveren hun 

positie het sterkst vanuit morele overwegingen. 
 

- VVD en FvD willen in de eerste plaats eveneens naar opvang in de regio. Daarnaast bewaking van 

de Europese buitengrenzen. Bij opvang in Nederland naturaliseren (paspoort NL) na 10 jaar; 

verplichte integratie via integratielocaties Opvang is geen recht maar een gunst. 
 
- SP wil vooral de condities elders verbeteren, 

 
- CDA maakt de concrete migratiedoelstellingen afhankelijk van de spankracht   van de samenleving 

en de gewenste omvang van de bevolking. 

 

- PVV wil een volledige asielstop 
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Handelsverdragen 

 
- VVD, D66 en CDA zijn ook hier de uitgesproken voorstanders. Ze hebben geen doorslaggevende 

bezwaren tegen de in deze verdragen opgenomen regelingen om conflicten tussen internationale 

bedrijven en nationale overheden te beslechten (de zgn. ISDS-regelingen). Daarbij kunnen 

bedrijven die zich benadeeld voelen door veranderend overheidsbeleid, bijvoorbeeld door 

veranderde inzichten in milieu of arbeidsomstandigheden, gerechtelijke procedures met o.a. 

financiële claims aanspannen tegen de betreffende overheden.  

 

- De PvdA wil dit opvangen door te eisen dat criteria voor duurzaamheid bij handelsverdragen 

doorslaggevend moeten zijn.  

 

- CU en GL stellen dat buitenlandse investeerders zich gewoon moeten houden aan de wet in de 

landen waar ze actief zijn. De gehele handelsketen moet transparant zijn wat betreft lonen, 

mensenrechten, werkomstandigheden, milieu etc. Uiteraard variëren die omstandigheden sterk in 

de verschillende landen. 

 

- Alleen PvdD en de SP keren zich zeer uitgesproken tegen de ISDS-regeling en daarmee tegen het 

afsluiten van dergelijke handelsverdragen. Ook FvD ziet de handelsverdragen als een inbreuk op 

de nationale soevereiniteit en wil de Nederlandse deelname aan de bestaande handelsverdragen 

TTIP, CETA en Mercosur heroverwegen. 
 

- DENK wil Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontkoppelen.  
 

- PVV wil ontwikkelingssamenwerking beëindigen. 
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- GL en PvdD stellen een grondstoffenbelasting voor, die afhankelijk van de hoogte inderdaad zeer 

effectief kan zijn. Datzelfde geldt voor de afschaffing of verlaging van de BTW-heffing op alle 

circulaire activiteiten (recycling, reparatiesector) zoals de PvdD en de CU voorstellen. D66 en GL 

bepleiten daarnaast ook nog een afvalstoffenheffing. 

 

- Anders, maar ook interessant zijn ‘het recht op reparatie’ en de ‘verlenging van levensduur’, zoals 

voorgesteld door D66 en CDA respectievelijk de SP. 

 
- De PvdA en de SGP willen het probleem aanpakken via statiegeld op verpakkingen; FvD wil de 

plastic soup in de oceaan opruimen.  

 

- D66 steunt in het algemeen de transitie naar circulair denken en de circulaire economie. De partij 

wil al in 2025 het grondstoffenverbruik met 30 % verminderen. Maar het blijft onduidelijk hoe die 

hoge ambitie moet worden waargemaakt. DENK beperkt zich tot de intentie om ‘in te zetten op de 

circulaire economie’ en de VVD laat zich helemaal niet uit over de circulaire economie. 
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Klimaat 

 

- PvdD, GL, PvdA, D66 willen de belastingen (al dan niet) radicaal vergroenen en zijn voorstanders 

van een CO2 -heffing, bovenop en ongeacht het huidige Emissie Handelssysteem (ETS). GL en 

PvdD bepleiten een forse heffing (zonder aan te geven hoeveel dat is). De PvdA spreekt over een 

ambitieuze heffing. (In klimaatkringen wordt een heffing vanaf 100 euro/ton CO2, als effectief 

gezien voor het bereiken van de Parijs-doelstellingen). Partijen bepleiten een CO2 grens-

/importheffing om oneerlijke (mondiale) concurrentie te voorkomen. 
- PvdD wil de ‘forse’ CO2 -belasting laten gelden voor alle vervuilende sectoren en wil daarbij geen 

uitzonderling malen voor lucht- en scheepvaart. Hiermee komt de partij het dichtst in de buurt van 

‘klimaatrechtvaardigheid’, waarbij iedere ton CO
2
, ongeacht de herkomst dezelfde prijs heeft. 

D66 en CDA doen voorstellen die in dezelfde richting gaan. 
- D66 en CDA stellen aanvullend voor om te komen tot een ‘coalition of the willing’, waarbij een 

kopgroep van welwillende landen als eerste overgaat tot een meer voortvarend milieubeleid 

(Frankrijk, Duitsland, Benelux). Dit kan worden gezien als de enig mogelijke route naar een 

uiteindelijk effectief beleid. 

- CU wil de doelstelling van 55 % reductie in 2030 realiseren door een nationale minimumprijs in te 

voeren voor CO2 vooruitlopend op verdere aanscherping van het ETS. 
- CDA bepleit een gelijke beprijzing van CO

2
 voor bedrijven. Die beprijzing zou dan Europees 

geregeld moeten zijn.  
- SP  wil het huidige en falende ETS beëindigen, maar wil geen expliciete CO2 -heffing anders dan 

voor ‘veelvliegers’. Daarnaast eist de SP dat vliegen voor de niet-veel vliegers betaalbaar blijft. 

Daarmee positioneert de SP zich aan de rechtsonderkant van het waardenspectrum. 
- VVD wil CO2 -heffingen op Europees niveau harmoniseren en het ETS hervormen (wat veel tijd 

zal vergen). VVD wil een heffing over de vermijdbare industriële emissies. 
- FvD en PVVontkennen de nu onweerlegbare wetenschappelijke bevindingen m.b.t. klimaat. Als 

er geen overeenstemming meer mogelijk is over de vraag of klimaatverandering ‘waar’ is, dan is 

er ook geen discussie meer mogelijk over de vraag of klimaatverandering ‘erg’ is.  De politieke 

discussie is daarmee afgelopen. 
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Energie 

 

- CU, PvdD en GL sturen aan op 40 a. 50 % energiebesparing in 2030; d.w.z. ‘dematerialisatie’ in 

de bovenste helft van de figuur. De CU wil dit bereiken door de huidige belasting op energie deels 

om te zetten in een CO2-belasting. PvdD en GL doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid 

van burgers (rechtsboven). Iedere burger moet proceseigenaar kunnen zijn van de opwekking van 

schone energie (een typische rechtsboven-oriëntatie). Alle drie partijen keren zich tegen 

kernenergie. 
 

- SP, PvdA, GL, D66 en VVD spreken zich expliciet uit voor maximale technologieontwikkeling, 

onder meer de waterstofeconomie. Ook zij zijn tegenstanders van kernenergie. De SP wil de 

energievoorziening weer terugbrengen in publieke handen. 
 

- DENK wil bedrijven meer laten betalen (80 %) aan de ontwikkeling van duurzame energie dan 

burgers (20 %). 
 

- VVD, SGP, CDA, D66 en PVV zijn voorstander van kernenergie, dan wel onderzoek daarnaar.  
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Landbouw / N 

 

- PvdD, GL en SP willen de bio-industrie beëindigen, dan wel afbouwen. PvdD wil de vee-industrie 

als geheel beëindigen. De PvdD wil deze krimp vooral bereiken door regulering van de invoer van 

grondstoffen. Het aantal dieren zou in eerste instantie met 75 % moeten verminderen. GL en PvdD 

bepleiten daarnaast een heffing op vlees. PvdD wil het huidige ministerie van LNV vervangen door 

een ministerie voor Voedsel en Landbouw. 

- PVV streeft naar een gecontroleerde afbouw van de bio-industrie, echter zonder stikstof-wetgeving. 

- PvdD, D66 en PvdA bepleiten een forse krimp van de veestapel en bijbehorende vermindering van 

de N-uitstoot. De PvdA wil de reducties van 50 % bereiken door minder veevoer te importeren en 

daarnaast de subsidies voor de intensieve veehouderij af te schaffen.  
 D66 wil de aantallen kippen, varkens en koeien halveren en tevens de CO2- en N-emissies beprijzen 

en verrekenen via mineralenbalansen op bedrijfsniveau. D66 wil de uitgifte van verhandelbare 

stikstof- en fosfaatrechten baseren op inhoudelijke criteria. 

- DENK wil de dierdichtheid en intensiteit van de landbouw terugdringen en een kleinschalige 

landbouw bevorderen. 

- CU bepleit, evenals de PvdD regionalisering van de voedselproductie binnen (Noordwest-)Europa, 

gericht op verdere verduurzaming en voedselzekerheid. 
 

- SGP wil een groter deel van de marktprijs terecht laten komen bij de producenten en de Europese 

landbouw meer beschermen, dan wel afschermen. 

- CDA stelt voor dat de overheid met de sector langjarige duurzaamheidsdoelen afspreekt; de sector 

moet dan zelf met plannen komen voor realisatie en doorvertaling naar bedrijfsniveau; boeren 

moeten meer kunnen participeren in duurzaam landschap- en natuurbeheer. Producten moeten een 

eerlijke prijs hebben. CDA wil de veehouderij-sector verduurzamen door innovatie. 
- VVD is van mening dat Nederland een belangrijke rol kan/ moet spelen bij het voeden van een 

groeiende wereldbevolking. Voor de intensieve veehouderij wordt door de VVD geen beleid 

voorgesteld. De mestproblematiek zou vooral moeten worden aangepakt via innovaties. 

- FvD bepleit meer algemeen steun voor de agrarische sector en wil geen stikstofbeleid voeren. 

- PVV wil dat ook niet, omdat het stikstof-probleem wordt gezien als een ‘zelfverzonnen probleem’.  
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Lonen 
  

- Alle weergegeven partijen bepleiten verhoging van het minimumloon en meer sociale zekerheid 

voor ZZPers. Daarnaast willen PvdD, SP, GL, PvdA, CU, CDA, PVV en DENK de beloning 

van zorgmedewerkers verhogen. 
 

- GL en PvdA stellen voor om tot een systeem van winstdeling te komen. 

 
- PvdA en PvdD zetten aanvullend in op sociale werkvoorziening / werkgelegenheidsprojecten. PvdD 

wil experimenteren met een basisinkomen.  

 
- D66 bepleit aanvullend vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, 

 
- CU verhoogt naast het minimumloon ook de lonen van verplegend personeel, onderwijzers, 

schoonmakers, boa’s etc. 

 
- SP wil toeslagen overbodig maken door zorg, wonen en kinderopvang voor alle inkomens betaalbaar 

te maken, 

 

- VVD en FvD bepleiten meer sociale bescherming door een hogere uitkering direct na baanverlies. 
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Belastingen 

 

- PvdD, GL, D66 en CU stellen voor om de belasting op vermogen substantieel te verhogen en die 

op werk te verlagen. Voor GL en CU zou de heffing op vermogen even groot moeten zijn als die 

op arbeid. CU wil minder rijksbelasting en meer regionale belasting.  

Ook DENK wil vermogen zwaarder belasten, en vooral in het MKB de belastingen verlagen 
 

- CU, D66 en GL willen het systeem vereenvoudigen door invoering van een (andere belastingen en 

toeslagen vervangende) negatieve inkomstenbelasting of ‘verzilverbare heffingskorting’.  

- FvD stelt meer algemeen een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel voor. 
 

- PvD, GL, CU en D66 bepleiten vergroening van het belastingstelsel; de milieubelastingen gaan 

omhoog, de inkomstenbelasting omlaag. PvdD en CU willen een differentiatie van de BTW 

invoeren naar maatschappelijke impact, aan de hand van Bruto Onttrokken Waarde. PvdA en CDA 

willen multinationals zwaarder belasten en/of daar laten betalen waar de winst wordt behaald. 
VVD en SP willen de belasting voor de middeninkomens verlagen. 

 

- SGP bepleit herziening van het toeslagenbeleid en een gezinsvriendelijk fiscaal beleid. 
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Financieel bestel 

 
 

- Het huidige financiële bestel is even risicovol als voor de crisis van 2008. Het bestel is de 

karikatuur van het nu dominerende rechtsonder (materialistisch-individualistische) wereldbeeld. 

Mede gezien de labiele positie van de euro komt het systeem steeds meer ter discussie te staan. 

 
- SP spreekt zich expliciet uit voor een publiek geldsysteem, waarin geldschepping en de spaar-

/bewaarfunctie weer publieke taken en verantwoordelijkheden worden. 

 
- PvdD wil concrete plannen voor een nieuw democratisch systeem voor geldcreatie onderzoeken; 

ook wordt overwogen om een mogelijke splitsing van muntunie in een noordelijke en zuidelijke 

regio te realiseren. 

 
- D66 wil onderzoek doen naar een publieke bankfunctie; dit tegen de achtergrond dat een 

fundamentele herziening nodig is van de manier waarop we met schulden omgaan. 

 
- CDA en CU willen economie en werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen van het 

roekeloze kapitalisme van hedge-funds en flitshandel. CU wil de flitshandel verbieden en 

daarnaast voorkomen dat vanuit Europa nieuwe (ECB) kredietbubbles worden gecreëerd. 

 
- PvdA en GL bepleiten aanpassing van het huidige financiële bestel. GL wil voorkomen dat 

belastingbetalers bij een volgende crisis weer de enorme rekening moeten betalen. 

  

- VVD en SGP willen wel het bancaire toezicht verbeteren, maar laten het huidige bestel verder 

ongemoeid. 
 

- DENK wil dat de Volksbank in staatshanden blijft. 
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Ruimtelijke ordening 

 
 

- D66 en CU willen de grote ruimtelijke vraagstukken op centraal niveau bij elkaar brengen. Beide 

partijen bepleiten de heroprichting van een ministerie voor Ruimtelijke Ordening; D66 ziet dat 

breder als een ministerie voor Wonen, Ruimtelijke ordening en Milieu, waarmee het vroegere 

VROM zou terugkomen; CU wil naast meer centrale richtinggevende keuzen, ook meer regionaal 

beleid. 

- VVD en CDA willen ook meer regie door de landelijke overheid bij de verdeling van de schaarse 

ruimte. CDA stelt voor een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening op te stellen, waarin gebieden 

worden aangewezen voor wonen, werken, natuur en landbouw. CDA wil op die manier een 

beschermde status voor vitale landbouwgronden creëren. Ook streeft CDA naar een ministerie 

voor Volkshuisvesting (en blijkbaar niet voor ruimtelijke ordening en milieu). 

- SP wil, evenals CDA, een nieuw ministerie van Wonen. 

- PvdD en GL zijn (net als CU) georiënteerd op een meer (duurzame) regionale economie.  

- SGP wil ruimtelijke ordening weer op de agenda zetten om daarmee grondeigendom beter te 

beschermen. 
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Wonen 

 

- Vrijwel alle partijen bepleiten de komende decennia de bouw van 1 miljoen huizen. 
Wat betreft PvdD, CDA, VVD en PVV kunnen deze woningen worden gebouwd buiten de stad. 

Bouwen binnen de stedelijke omgeving heeft de voorkeur van GL en D66. 

 

- CU, PvdD en SP willen een woonplicht invoeren om speculatie met woningen en prijsopdrijving 

tegen te gaan en nemen daarmee in de figuur de uiterste posities in aan de linker kant (uniforme 

regelgeving). 

 
- PvdA, GL, CDA bepleiten minder marktwerking in de huursector. De PvdA wil speculanten 

kunnen onteigenen. Het CDA ziet geen plaats voor buitenlandse beleggers of hedge funds zonder 

maatschappelijk commitment.  

 
- VVD wil meer landelijke sturing. Ook zullen meer nieuwe sociale huurwoningen, via 

woningbouwcorporaties beschikbaar moeten komen. 

 
- D66 beperkt zich tot het pleidooi voor 1 miljoen extra woningen en de volledige afbouw van de 

hypotheekrenteaftrek (zonder op te geven op welke termijn dat moet zijn bereikt). 

 

- SGP wil de Loan to Value ratio niet verlagen, en daarmee hoge hypothecaire leningen op het 

huidige hoge niveau houden. 
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Mobiliteit 

 
- GL, PvdD, D66 en CU willen (verschillende vormen van) rekening rijden invoeren. D66 wil dit 

doen naar rato van de CO2-emissie. CU wil een km-congestieheffing in specifieke gebieden. Alle 

partijen bepleiten de uitbreiding van OV en hogesnelheidslijnen. De PvdD wil geen nieuwe 

snelwegen. 

- SGP bepleit een voor automobilisten budget-neutrale spitsheffing. 

 

- PvdA zet ook in op hoogwaardig OV en HSL-verbindingen en wil daarnaast via nieuwe 

technologie elektrisch rijden voor iedereen mogelijk maken. 

- CDA wil de autobelasting hervormen en de knelpunten in wegverbindingen wegnemen. Verder 

worden hogesnelheidslijnen (HSL) naar het noorden en oosten voorgesteld. 

- VVD stelt voor om, zodra dat door verlaging van de N-niveaus weer mogelijk wordt, de 

maximumsnelheid op snelwegen weer terug te brengen naar 130 km/h. HSL-verbindingen zijn 

volgens de VVD niet nodig. VVD wil geen hogere lasten voor automobilisten. 

- Ook DENK wil terug naar 130 km/h; de PVV pleit voor 140 km/h. 

 

- PvdD is van plan Schiphol in 2030 terug te brengen naar 300.000 bewegingen / jaar (was ca 

500.000 bewegingen begin 2020). 

- D66 wil heldere grenzen voor geluid en CO2  invoeren en daar vliegplafonds uit afleiden. 

- PvdA en GL willen een CO2-plafond voor de luchtvaart met het oog op de CO2-doelstelling voor 

2030. 

- SP wil minder vliegverkeer voor veel-vliegers, maar wil wel nadrukkelijk voorkomen dat vliegen 

voor niet-veel vliegers onbetaalbaar wordt. 

- VVD, CDA, SGP vinden daarentegen dat Schiphol van groot belang is voor de economie; stillere 

en schonere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan de vermindering van de overlast en de 

verdere groei. 
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Natuur 

 

- D66, GL, CU, PvdA en PvdD willen tot 2030 nieuwe natuur aanleggen in de orde van grootte 

van 100.000 ha (ongeveer de omvang van de Veluwe). CU wil tot 2030 het nationaal 

natuurnetwerk voltooien. 

 

- CDA en DENK willen groen laten meegroeien met de woningbouw (via een groennorm) en op die 

manier de balans tussen wonen en natuur in evenwicht houden. Beide partijen bepleiten een 

realistische afweging tussen natuurgebieden en andere ruimtegebruik. 

- VVD bepleit een realistisch en haalbaar natuurbeleid; de Natura 2000-gebieden zouden moeten 

worden herijkt en bestaande natuurgebieden moeten worden samengevoegd. 

- PVV wil de natuur goed blijven beheren, maar dan zonder doorgeslagen milieu- en 

natuurwetgeving. 

- SGP wil beheer van de natuur laten financieren door private partijen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

                       

Ge  

 

Gezondheidszorg 

 

 
- PvdD, SPen GL willen dat er een eind komt aan de marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars 

worden publieke (Zieken-)Zorgfondsen. Het wordt gezien als een kerntaak van de overheid 

(linksboven in de figuur). Ook wordt bepleit om de salariëring in de zorgsector te verhogen.  

- PvdA, CU en CDA willen het doorgeschoten marktdenken in de zorg beteugelen en eveneens de 

salariëring van zorgmedewerkers verbeteren. 

- D66 laat de marktwerking onbesproken, maar wil wel de groei van de zorguitgaven beperken. 

Het zorginstituut zou moeten worden uitgebreid voor de toetsing op kosteneffectiviteit. 

- SGP ziet zorg en ondersteuning primair als een opdracht voor de samenleving; de kritiek op de 

marktwerking mag er niet toe leiden dat de overheid dan maar alle problemen voor haar rekening 

neemt. Blijkbaar ziet de SGP de zorg als een verantwoordelijkheid van de lokale 

gemeenschappen, zoals die typerend zijn voor de rechtsbovenkant in de figuur. 

- VVD en FvD willen de marktwerking in de zorg behouden en positioneren zich dus aan de 

rechtsonderkant van de figuur. FvD wil wel een marktmeester aanstellen. 

- PVV en DENK denken er ook zo over. 
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Europese samenwerking 

 
- D66, PvdD en GL en zien de verdere ontwikkeling verschuiven naar de Europese schaal. PvdD 

ziet Europa als een ‘waardengemeenschap’ en GL wil een verenigd Europa om gezamenlijk beleid 

te kunnen voeren t.a.v. klimaat, mensenrechten, arbeidsvoorwaarden etc. D66 bepleit meest 

vergaand de verdere federalisering van Europa (op weg naar de Verenigde Staten van Europa). 

- PvdA ziet Europa als de eenheid die verzet kan bieden tegen de grote tech-bedrijven. De partij wil 

tegelijkertijd de uitholling voorkomen van de mondiale instituties (OVSE etc).  

- DENK zijn (impliciet) pro-Europees, maar werken dat niet verder uit. 

- CDA en vooral D66 hechten veel betekenis aan de Europese schaal, maar zijn anderzijds 

realistisch wat betreft de beperkingen daarvan, als gevolg van de verschillende ‘snelheden’, 

waarmee de verschillende Europese landen zich ontwikkelen. D66 bepleit daarom een ‘coalition 

of the willing’, een groep van Europese landen die t.a.v. specifieke onderwerpen zoals klimaat, 

landbouw en financieel bestel sneller voortgang zouden kunnen maken dan Europa als geheel. CU 

lijkt vergelijkbare bedoelingen te hebben. 

- SP en CU willen wel Europese samenwerking, maar eigen bevoegdheden houden en daarmee 

positioneren ze zich in figuur 1 meer aan de rechter kant van individuele ‘eigenheid’ en daarmee 

nationale soevereiniteit. CU is uitgesproken tegen federalisering. 

- VVD vindt het leiderschap van de zgn Hanze-liga een goed voorbeeld van samenwerking tussen 

landen. Maar de Hanze-liga heeft tot nu toe veel Europese samenwerking tegengehouden 

(Frankrijk / Duitsland). 

- FvD zegt de EU te willen verlaten. De partij ziet niets (meer) in het grotere Europese geheel aan 

de linkerkant en positioneert zich daarmee aan de uiterste rechterkant. 

- PVV spreekt zich zeer negatief uit over Europa, maar geeft in haar programma niet expliciet aan 

de EU te willen verlaten.  
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Cultuur 

 

 

- Alle partijen zien het belang van culture ontwikkeling, dat wil zeggen aandacht voor, en 

ontwikkeling van de bovenste helft van het mensbeeld zoals dat door de figuur wordt 

weergegeven. De verschillen liggen, net zoals op de andere beleidsvelden, in de verdeling van 

taken en verantwoordelijkheden voor de realisatie van die waarden. 

 

- PvdD, D66 en GL zijn naast de goede bedoelingen ook bereid om het budget voor cultuur 

daadwerkelijk te verhogen. Ook wordt een lager BTW-tarief voor kust en cultuur voorgesteld 

(D66). Door alle partijen wordt de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor de gemiddelde 

Nederlander als een voorwaarde gezien. 

 

- CDA streeft naar een herstelplan voor de culturele sector. 

 

- PvdA, CU, SP en FvD juichen culturele ontwikkeling toe, maar zijn vooralsnog niet bereid het 

budget te verhogen.  

 

- VVD, SGP en FvD willen het huidige budget anders gaan besteden. Onder meer aan instellingen 

die hun eigen inkomsten genereren (SGP- marktwerking). Daarnaast bepleiten VVD en FvD 

lokale/ regionale spreiding van de subsidies en steun aan lokale groepen. 

 

- FvD en PVV willen de Publieke Omroep opheffen.  

 

- DENK wil in cultureel opzicht vooral ruimte voor de eigen cultuur, in het bijzonder de eigen 

geloofsgemeenschap en de daarbij behorende rituelen. 

 

 

 

 



68 
 

              

                    

 

Onderwijs 

 

- GL stelt (als enige partij) voor om art 23 van de grondwet zodanig aan te passen dat daarmee het 

onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervalt. 

 

- PvdD, SP en VVD stellen voor ook veranderingen van art. 23 voor, maar doen dat alleen met het 

oog op discriminatie van leerlingen en leerkrachten. Evenals GL bepleiten ze de salarissen in het 

onderwijs te verhogen en klassen te verkleinen.  

 

- FvD, PvdA, D66 en DENK bepleiten eveneens hogere salarissen in de onderwijssector. Daarnaast 

wordt door de eerste drie partijen aandacht gevraagd voor gratis kinderopvang en het verhogen 

van het onderzoeksbudget van universiteiten. De PvdA en FvD bepleiten een grotere rol voor 

universiteiten bij het volwassenenonderwijs. Voor FvD is het ‘Fins-model’ maatgevend. Hierin 

wordt gewerkt met een hoog (academisch) niveau van leraren, met een relatief hoog salaris. Het 

Finse onderwijs staat in hoog aanzien. 
 

- CU, CDA, SGP en PVV zijn uitgesproken voorstanders van bijzonder onderwijs, zoals dat door 

de (waarden van) het rechtsboven wereldbeeld worden weergegeven. PVV wil echter geen 

Islamitisch onderwijs toestaan. 
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   Rechtstaat                 

 

 

- D66, GL, PvdD, CDA en PvdA willen dat de rechtstaat de burgers (blijkbaar beter dan in de 

actuele situatie) beschermt tegen de willekeur van de overheid. 
- PvdA bepleit aanvullend proefprocessen van burgers, journalisten of maatschappelijke 

organisaties die opkomen voor hun (individuele) grondrechten.  

 

- VVD neemt een bijzondere positie in aan de uiterste rechterkant van de figuur, waar de invloed 

van het collectief gering is en de rol / afscherming van het individu maximaal. De partij vindt dat 

de rol van regering en parlement uitgehold raakt wanneer rechters besluiten nemen over zaken van 

algemeen belang, zoals klimaatbeleid. Er moeten grenzen worden gesteld aan gerechtelijke 

invloed op besluiten die eigenlijk door de politiek moeten worden genomen. De doorwerking van 

internationale verdragen moet worden beperkt. Om rechterlijke toetsing van wetten aan het 

Europese Verdrag van de Rechten van de Mens te beperken zal de Grondwet moeten worden 

gewijzigd (art 93). De mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen om te procederen uit naam 

van het algemeen belang om zo een politieke uitspraak te forceren, moet worden beperkt. 
- CU sluit zich, hoewel minder expliciet, aan bij het VVD-standpunt. CU wil een catalogus maken 

van onderwerpen die wel en die niet worden door- vertaald in de nationale wetgeving. Het primaat 

ligt bij de nationale parlementen en regeringsleiders, niet bij de Europese Commissie en 

Parlement. 
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Bijlage 3   Samenvattend overzicht partijstandpunten 

 

Algemeen profiel

GL PvdD Pvd A SP D66 CU

Tijd voor nieuw realisme;er is een 

alternatief;                    minder 

marktwerking; minder lobby;\; 

afscheid 

aandeelhouderskapitalisme;  

internatonale solidariteit 

onafhankeljkheid journalistiek; 

Individuele vrijheid en een 

zorgzame samenleving

Plan B ; een moedige politiek is 

nodig waarin mens dier natuur 

centraal staan

Eerlijk en fatsoenlijk Nederland  ; 

Nederland geen BV; geen verdere 

privatisering;  vergroting overheid 

(+10.000); sociale werkbedrijven

Stel een daad                      

Publieke diensten herstellen; 

overheidsingrijpen als nationale 

belangen in het geding is.

Een Nieuw Begin; sterke overheid 

en publieke sector

Wat echt telt;Land van gedeelde 

waarden; moreel heimwee; 

belangrijkste waarden van de 

Nederlandse samenleving in 

Grondwet; einde privatisering ; 

publiek belang, publiek geborgd; 

niet maximale groei, maar bloei 

van mens en samenleving staat 

centraal.

 

 

 

 

Algemeen profiel

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Zorg voor elkaar; zorg voor gezin; 

regionaal kiesstelsel

Samen aan de slag; een sterke 

staat die beschermt; meer 

overheidsingrijpen; langere termijn 

oriëntatie; oog hebben voor 

elkaars zorgen en belangen; oude 

dogma's loslaten; meer 

overheidsingrijpen dan liberalen 

gewend zijn; 

Stem Nederland terug   

Fundamentel waarden 

onderschrijven: Wet boven religie;  

vrijheid van geloof en kritiek 

daarop, incl ridiculisering;        Bij 

nieuwe regering ook nieuwe 

topambtenaren conform VS; 

ontslagrecht ambtenaren 

versoepelen; bindende referenda 

naar Zwitsers model; Direct te 

kiezen Minister President, met 

meer macht over de ministers.

Sterk, soeverein, sociaal en trots 

Nederland;                           

Nederland is van ons !; 

Samen zijn wij Nederland        

Denk anders; voor gelijkheid van 

alle Nederlanders; Minister van 

Inclusie aanstellen; bewijslast 

discriminatie omkeren voor 

bedrijven en scholen.
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Economie

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Geld en groei niet maatgevend; 

wel klimaat samenleving, 

gezondheid wonen veiligheid 

duurzaamheid= Brede Welvaart; 

Afstappen   mainportstrategie; 

herwaardering maakindustrie 

afscheid 

aandeelhouderskapitalisme; 

werknemers benoemen helft 

commissarissen;

Economische groei is het 

probleem, niet de oplossing; 

Huidige economie levert groei- en 

schuldverslaving met alle gevolgen 

voor de leefbaarheid van de aarde; 

Brede Welvaart als monitor; 

richten op een echte maak- en 

hersteleconomie: duurzame 

producten voor de regionale 

markt; markt kent geen ethiek

Met werkgarantie  van baan naar 

baan; aantrekkelijker om mensen 

in vaste dienst te hebben;dezelfde 

loonkosten, pensioenpremies en 

sociale premies betalen alle (EU) 

werknemers; meer zeggenschap 

werknemers in bedrijf; Brede 

Welvaart centraal;  32-urige 

werkweek;

In grotere bedrijven werknemers 

evenveel zeggenschap als 

aandeelhouders; winstuitkering 

werknemers; steun MKB 

Stakeholdermodel; vermindering 

macht aandeelhouder (1929)

De grenzen van het huidige 

economisch model komen in zicht; 

p92; groen herstel ipv behoud;  

sociaal stelsel dat alle werkenden 

de bescherming biedt; 

vestigingsklimaat verbeteren   

Sturen op Brede Welvaart; 

"progressief kapitalisme"= markten 

die werken voor iedereen; 

marktmeester; externe kosten 

waar mogelijk doorberekenen; 

We versterken de kaders 

waarbinnen het bedrijfsleven moet 

werken 

Winsten van bedrijven komen  te 

weinig terecht  bij werknemers, 

maar vloeien via 

dividenduitkeringen weg naar

aandeelhouders, Vrije markt is 

losgeslagen van zijn ankers; 

Vrijemarktkapitalisme wordt 

sprinkhaankapitalisme; Eerlijke 

prijzen;duurzame en sociale 

waarden; terug naar het 

Rijnlandsmodel. Brede Welvaart

Arbeidsmigratie

GL PvdD PvdA SP D66 CU

 Meer rmogelijkheden voor  

arbeidsmigratie van buiten de EU; 

arbeidscondities en zelfde loon als 

Nederlanders; Versterking positie 

van arbeidsmigranten door  

koppeling van contracten voor 

werk, huisvesting en vervoer te 

verbieden en streng te handhaven 

op fatsoenlijk werkgeverschap

Gefaseerde opstelling Europese 

arbeidsmigratie; anders 

ontwrichtend

Arbeidscondities ; arbeidsmigratie 

niet aan markt overlaten; meer 

controle over arbeidsmigratie,

dat nu vooral een verdienmodel is 

voor het

bedrijfsleven.                                     

Bij tekorten arbeidsmarkt eerst 

kijken naar omscholing /activering 

inwoners Nederland; minimjum 

loon in hele EU;

Voor zover legaal meer migratie; 

wel onder condities 

(omstandigheden)

Circulaire migratie.Wegens 

vergrijzing makkelijker maken 

voor mensen buiten de EU om hier 

tijdelijk (??)  te komen werken; 

arbeidsmigratie keihard nodig voor 

economie; Commissie instellen 

voor  inschatting Nederlandse 

behoefte. Stimuleren legale 

arbiedsmigratie; uitbreiding Blue 

Card (van buiten EU)

Het is duidelijk dat we - welk 

beleid we ook voeren - 

arbeidsmigratie

nodig hebben om de vergrijzing 

van onze samenleving op te 

vangen    Niet het verdienmodel 

van bedrijven moet de maatstaf 

zijn voor arbeidsmigratie, maar

de maatschappelijke behoefte.

Asielmigratie

GL PvdD PvdA SP D66 CU

 Veel meer dan nu bijdragen aan 

opvang van kwetsbare 

vluchtelingen. Eerlijke verdeling 

over de lidstaten.

Mededogen en duurzaamheid in 

samenhang,; Slachtoffers van 

oorlog en geweld,  vervolging, 

honger, klimaatverandering en 

natuurrampen moeten worden 

geholpen. voorkeur aan opvang 

van vluchtelingen in de regio; 

opvang in de regio wordt 

bemoeilijkt door de huidige 

ontwikkelingssamenwerking.

Geregelde migratie; sociale 

samenhang en solidariteit; Geen 

puur econ. migratie; eisen aan 

nieuwkomers stellen; niet aan de 

markt overlaten; Nederland draagt 

bij aan opvang in regio; Europees 

asielsysteem; Effectief 

terugkeerbeleid

procedure  condities elders Nederlandse taal leren;   Identiteit 

niet vanzelfsprekend aan een land 

gebonden (*dus dubbele 

nationaliteit).

(Regionaal) opvangen van mensen 

in acute nood; noodhulp voor 

vluchtelingen in de regio; 

buitengrens van Europa met 

selectie aan de poort, zodat op 

land van afkomst geselecteerd kan 

worden en verdeling lidstaten; 

Ruimhartig uitnodigingsbeleid voor 

kwetsbare vluchtelingen ( 

religieuze minderheden en 

LHBT’ers.); Overdracht van 

Nederlandse waarden aan de 

gevluchte nieuwkomers Tijdelijke 

tewerksteling van asielzoekers 

(seizoensarbeid) 

Handelsverdragen

GL PvdD PvdA SP D66 CU

 CETA / TTIP  Buitenlandse 

investeerders krijgen bij 

handelsakkoorden geen speciale 

behandeling en moeten zich 

gewoon houden aan de wet in de 

landen waar ze actief zijn. Een 

klachtenmechanisme wordt 

verplicht ;Transparantie over de 

hele productieketen; SDG's zijn 

maatgevend; 0,7 % BNP naar 

ontwikkelingssamenwerking

Geen handelsverdragen (TTIP, 

CETA) ten koste van milieu, 

dierenwelzijn, voedselzekerheid, 

mensenrechten, privacy & 

werkgelegenheidskansen van 

minderbedeelden in eigen land; Fel 

tegen ISDS; vrijhandel onder zeer 

zware voorwaarden; heffigen 

buitengrenzen onduurzaam 

voedsel; stoppen opobouw vee-

industrie elders -Oekraïne 

 Duurzaamheid is de kern van 

huidige en toekomstige 

handelsverdragen  Europese 

bossenwet om ontbossing in de 

handelsketen te stoppen

Eerlijke handel en verzet tegen 

handelsverdragen met exclusieve 

privileges voor buitenlandse 

investeerders; geen CETA TTIP

Groene handelsakkoorden; In Eu-

verband  ISDS/ICS-mechanismen 

hervormen; wereldwijd hof voor I-

S conflicten

Geen afzonderlijke juridische 

arbitrage voor multinationals. geen 

aantasting standaarden die Europa 

heeft tav sociale wetgeving, 

milieueisen, 

arbeidsomstandigheden  

consumentenbescherming ; Geen 

Mercosur-verdrag

Circulaire economie Circulaire economie

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Grondstoffenbelasting invoeren; 

Afvalstoffen-belasting; Voor 

bedrijven % recycling verplicht.

BTW op alle circulaire activiteiten 

(incl OV) afgeschaft; idem 

reparatiesector; 

grondstoffenbeleid;  idem 

grondstoffen (virgin /recycle; 2030 

- 50 % gebruik) Hersteleconomie; 

normering energiegebruik 

apparaten / voertuigen

Verpakkingsbelasting; ; verbod 

wegwwerpplastic;

Statiegeld plastic flesjes; Regels en 

heffingen voor verlenging 

levensduur producten

ondersteunen de transitie naar een 

circulaire economie"   'Circulair 

denken' ; al in 2025 -30 % 

grondstoffen; (maar hoe)     

Afvalheffing omhoog voor 

bedrijven met veel afval;

Hogere heffing op afvalstort en 

afvalverbranding; statiegeld op 

plastic flessen wordt uitgebreid; 

BTW-differentiatie reparatie 

kringloop
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Economie

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Innovatieve economie; onnodige 

regels en ingewikkelde procedures 

beëindigen;  regionale 

ecosystemen, de ‘gouden 

driehoek’ van kennisinstellingen, 

bedrijven en

overheden. Made in Europe-

strategie ;gelijk speelveld voor 

bedrijven.  in Europa en in nieuwe 

handelsverdragen;; Rijnlands 

model

Inversteren in meer economische 

groei, zodat we onze toekomstige 

welvaart zeker stellen.  nationaal 

groeiakkoord waar werkgevers,

werknemers, overheid en 

kennisinstellingen gezamenlijk een 

groeiagenda opstellen; verbetering  

vestigings- en investeringsklimaat. ; 

duurzame groei p13

 Overheid te groot (partijkartel); 

economische dynamiek moet 

terug, zie; Brainport Eindhoven; 

Beschermen kwetsbare sectoren 

(tegen buitenlandse inmenging); 

pensioengelden beleggen binnen 

Nl; soepel ontslagrecht voor 

MKB; stimuleren onderzoek 

innovatieve technologie;

Economische groei nodig om 

koopkracht te verbeteren.

Diversiteitseconomie; 

transnationale bindingen die leiden 

tot handel en economische groei; 

creativiteit en innovatie

Arbeidsmigratie

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Eigen verantwoordelijkheid 

werkgevers; geen fiscale prikkels 

om arbeidsmigranten aan te 

trekken; bilaterale afspraken 

tussen lidstaten; 

Wetgeving arbeidsmigratie  past 

bij wat onze economie nodig heeft 

en tegelijkertijd problemen en 

misbruik tegengaan; 

Arbeidsmigranten kunnen 

belangrijke bijdragen leveren.

Migratie naar Australisch model; 

zelf bepalen wie we toelaten en 

hoeveel. Waar intergratie niet 

mogelijk volgt remigratie.

Restrictief migratiebeleid; geen 

immigratie uit Islamitische landen

Arbeidsmigratie (bijv uit O-

Europa) kan gedeeltelijken 

oplossing zijn voor vergrijzing en 

bijdragen aan economische groei

Asielmigratie

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Concrete migratiedoelstellingen 

afhankelijk spankracht   

samenleving en  gewenste omvang 

bevolkingsgroei

Opvang in eigen regio; bewaking 

buitengrenzen; Naturaliseren 

(paspoort NL) na 10 jaar; 

verplichte integratie via 

integratielocaties;  Opvang is geen 

recht maar gunst. Integratie is 

verplicht; niet na 5 jaar 

automatische een 

verblijfsvergunning.

Christelijke barmhartigheid ; 

mogelijkheden om (economische) 

migranten op te vangen zijn  in een 

klein vol land beperkt; eisen stellen 

aan migranten om hun kansen op 

een actieve deelname aan onze 

samenleving te vergroten; 

mogelijkheden voor opvang van 

vluchtelingen in de regio ; 

grondoorzaken elders wegnemen; 

niet na 5 jaar automatisch 

verblijfsvergunning

Opvang in de regio; tijdelijke 

opvang, doel terugkeer land v 

herkomst; Green Card (cf VS); 

indien integratie mislukt; remigratie; 

geen semi-automatische 

verblijsvergunning; geen voorrang 

sociale huurwoningen; 

Volledige asielstop; grenzen sluiten 

voor immigranten en gelukzoekers 

uit Islamitische landen; opzeggen 

vluchtelingenverdrag; nieuw 

ministerie van Immigratie, 

Remigratie en De-islamisering 

(IRD)

Oorzaken aanpakken: westers 

kapitalisme en Chinese invloeden;   

eerste opvang in de regio, die 

daarvoor ruimschoots wordt 

gecompenseerd; eerlijke verdeling 

van asielzoekers binnen de EU

Geen semi-automatische 

verblijfsvergunning

Handelsverdragen

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

gelijk speelveld voor bedrijven.  in 

Europa en in nieuwe 

handelsverdragen;;

Meer handelsverdragen met derde 

landen; economieën gelijkwaardig 

naar elkaar openstellen; 

handelsverdragen (alleen) 

wederkerigheid (geen ISDS 

verwijzing) ;pro-CETA; level 

playing field in EU; aantrekken 

buitenlandse bedrijven en hun 

hoofdkantoren; gelijks spelregels 

voor ioeder bedrijf.

heroverwegen handelsverdragen; 

referenda TTIP en CETA;

Beëindigen ontwikkelingshulp Ontkoppelen van Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking

Circulaire economie

CDA SGP FvD PVV DENK

 ‘recht op reparatie’ Stevige verpakkingenbelasting; 

recycling zonnepanelen etc !

Opruimen plastic soep inzetten op de circulaire economie'
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Klimaatverandering Klimaatverandering

GL PvdD PvdA SP D66 CU

CO2-heffing bovenop EU-heffing 

(want te laag);  Vergroening 

belastingen; Luchtvaart CO2 

plafond; accijns op kerosine;   

heffing N-emissie industrie verkeer 

luchtvaart landbouw;   In 2030 60 

% minder CO2-uitstoot ; 2045 

klimaatneutraal; klimaatfonds 60 

miljard:  geen kernenergie; geen 

biomassa; klimaatadaptatie 

strengere normen chemische 

stoffen;

Radicale fiscale vergroening    

Forse CO2-belasting voor alle 

sctoren, zonder uitzonderigen 

(klimaatrechtvaardigheid )     

Energiegebruik fors verminderen 

door besparing;; in 2030 - 50 % 

Geen kernenergie; geen biomassa; 

(geen voedsel als brandstof; 

palmolie);  Ministerie  voor 

Klimaat & Biodivesiteit

Ambitieuze'Europese CO2 heffing 

geen niveau aangegeven + 

grensheffing;   55 % reductie 

2030; aanscherpen ETS; geen 

biomassa;  CO2-plafond 

luchtvaart (tbv 2030 doelen) en 

kerosineheffing;

Weg van de 

wegwerpeconomie;grote vervuilers 

meer gaan betalen. Beëindigen 

falende  EmissieHandelSysteem 

(ETS); geen biomassa; geen 

expliciete CO2 heffing anders dan 

luchtvaart. vliegruig rezigers  laten 

betalen voor de CO2-uitstoot, 

zonder vliegen voor anderen 

onbetaalbaar te maken.

Heffing CO2 en N; groene / bruine 

taxonomie; ETS in meer sectoren 

;CO2 tarief; Vergroening door 

lagere inkomsten belasting, hogere 

belasting op vervuiling en 

vermogen; aanscherpen CO2-

heffing en generieke heffing 

industrie ; 60 % in 2030; -75 % in 

2040; alle beleid hierop te toesten; 

generieke heffing industrie; true 

price;'; biomassa afbouwen; 

klimaatrechtvaardigheid (armste 

mensen) niet uniform ingevuld; 

vliegtaks; in groep gelijk gezinde 

landen; natioale CO2 heffing 

oplopend tot minimaal 150 € in 

2030; later over te nemen door 

EU; 

Nationale mnimumprijs voor CO2 

en verdere verscherping in het 

Europese emissiehandelsysteem 

55% reductie in 2030),  te 

bereiken door ETS aan te 

scherpen;heffing voor industrie 

totdat 55% doorgewerkt in ETS;  

CO2-beprijzing lucht - en 

scheepvaart in Europees verband    

Impliciet vergroening p77

Energie

GL PvdA SP D66 CU

Kerncentrales zijn geen optie ; 

groene waterstofeconomie; 60 

GW wind Noordzee 2040; 

burgerberaden  en andere vormen 

van inspraak

op lokaal en nationaal niveau.  

iedereen proceseigenaar

kunnen zijn van de opwekking van 

schone energie

Normering energiegebruik 

apparaten en voertuigen; In 2030: 

energiegebruik industrie  -40 % , 

huishoudens -65 %

geen nieuwe kernenergie; 

stimuleren griene waterstof; 

overheid ondersteunt 

verduurzaming huizen.     

Lagere energierekening  door 

woningisolatie en  zonnepanelen; 

energiebedrijven in publieke 

handen;

Europese Energie Unie; groene 

waterstof; Kernenergie; open 

vizier en onderzoek; Noordzee +  

60 GW wind =(6000 turbines)

Inzet op besparing van energie; 

concrete doelen per sector (geen 

concreet doel) Energiebelastig met 

CO2-component (?); Geen 

nieuwe kerncentrales 

Landbouw

GL PvdD PvdA SP D66 CU

 Einde bio-industrie; Landbouw is 

duurzaam, lokaal, gezond en 

diervriendelijk;  heffing CO2 en N 

in landbouw;     eerlijke prijzen 

landbouwproducten (voor 

boeren);    Eerlijke vleesprijs 

(heffing ?)

Afscheid van de vee-industrie; 

starten aan tal dieren -75 %      

Nier produceren voor de 

wereldmarkt  ; vlees duurder 

(heffing ) ;  Belasting EU regulering 

invoer grondstoffen; , tbv  

klimaatcrisis, dierenwelzijn en de 

volksgezondheid; geen genetische 

manipulatuie; produceren voor de 

eigen regio; in 2030 N-uitstoot - 

50 % tov 2020; geen kunstmatige 

verlaging grondwaterstand meer 

tbv landbouw; Ministerie v 

Voedsel &Landbouw  ; eerlijke 

inkoopprijs agr.producten; 

N reductie 2030 - 50 %; krimp 

veestapel ;'natuur inclusieve 

landbouw. Geen subsidies 

intensieve veehouderij; ; minder 

veevoer importeren; N-heffing 

industrie

Halvering kippen varkens; koeien 

vermindering; GMO's akkoord; 

beprijzing CO2 en N-emissies;  

mineralenbalans op bedrijfsniveau 

(Remkes); Innovaties 

verduurzamen de landbouw  

Verhandelbare N/P rechten 

uitgeven op inhoudelijke criteria   

(geen vleesheffing)

Extensieve landbouw, kleinere 

veestapel, minder veevoer van ver; 

Europese kringlooplandbouw (zo 

lokaal mogelijk). Grondbank om 

landbouw grond voor landbouw te 

behouden.Eerlijke prijzen. 

Regionale voedselmarkten; 

groei / krimp

 einde bioindustrie; 25 % 

biologische landbouw in 2030;

Aantal dieren met 75% 

terugdringen

2030 - 50 %; krimp veestape Stoppen met de bio-industrie. In 2030 N reductie 50 % ; 

mineralenbalans op bedrijfsniveau; 

N emissies - 25 (incl andere 

bronnen)
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Klimaatverandering

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

  Klimaatbeleid dat draasgvlak 

heeft , effectief is en bijdraagt aan 

verdienvermogen:     Landelijk 

burgerberaad m.b.t. 

klimaatakkoord                             

Gelijke speelveld vraagt  om 

Europese afspraken over gelijke 

beprijzing van de CO2-uitstoot 

door bedrijven en gelijke tarieven 

voor een vliegbelasting; CO2 -

reductie vraagt een evenredige 

bijdrage van alle sectoren 

(klimaatrechtvaardigheid 

?)Bundeling van lidstaten (coalition 

of the willing); zie Europese 

samenwerking

 Nakomen Parijs  -49% 

doelstelling; Europese harmonisatie 

op het gebied van CO2-heffingen 

en een Europese aanscherping van 

het Emissie Handelssysteem (ETS)  

CO2-heffing, rechten uit de markt; 

tijdlijk  industrie vermijdbare  

uitstoot; grensheffing;        Uitstoot 

van broeikasgassen te verminderen 

om economisch te kunnen blijven 

groeien en zoveelmogelijk je leven 

te blijven leiden zoals je wilt.Groen 

en Groei geen tegenstelling;

Aanscherping ETS; 

bodemprijs.Geen CO2-

wurgheffing voor de industrie. 

Aarde beheren, niet exploiteren ; 

Klimaatdoel 2050 niet haalbaar; 

klimaatwet bijstellen

Nadelen' van CO2 zijn speculatief 

en onbewezen; opzeggen Parijs 

akkoord; adaptatie; afschaffen 

'van het gas af'; afschaffen 

bomenkap voor biomassa; 

afschaffen milieuzones steden ; 

Innovatieve technologie; 

Klimaatrealisme'      Ontkenning 

dat de mens het klimaat wezenlijk 

zou beïnvloeden; klimaatbeleid 

perkt onze vrije manier van leven 

in;                            Opzeggen 

Parijs-akkoord; geen CO2-

reductie, geen heffingen, tax etc.

Realistisch klimaatbeleid; 

mechanisme bedenken om andere 

landen te dwingen om mee te 

doen, anders plam B (adaptatie)                                   

Opslag duurzame energie te 

betalen voor 80 % door bedrijven 

en 20 % door burgers; burgers 

betalen al te veel.

Energie

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

betaalbare, duurzame

energiemix.; wind, zon, biomassa; 

kernenrgie serieuze optie; plannen 

voor 2 nieuwe kerncentrales ; 

duurzame doelen finncieren uit 

algemene middelen, niet uit 

energieopslag.

Kernenergie; belasting op de 

energierekening te verlagen; 

inzetten op de waterstof-

economie.

Nieuwe kerncentrales; onderzoek 

thorium; in 2050 energiegebruik -

33 %;

Inzetten op kernenegie (Thorium) In 2030 moet energie voor 40 % 

duurzaam zijn; in 2050 voor 100 

%. Lagere energielasten / -

tarieven.

Landbouw

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

  Innovatie veehouderij met de 

ector langjarige 

duurzaamheidsdoelen afsprejen;  

de  sector moet dan zelf met 

plannen komen voor realisatie en 

doorvertaling naarbedrijfsniveau   

Boeren moeten meer kunnen 

participeren in duurzaam 

landschap- en natuurbeheer.  

Producten moeten een eerlijke 

prijs hebben.

Nederland kan een belangrijke rol 

spelen bij het voeden van een 

groeiende wereldbevolking .Geen 

beleid intensieve veehouderij; 

Aanpak mestproblematiek via 

innovaties

Groter deel van de marktprijs 

terecht komen bij de producenten; 

internationale handelsafspraken  

voor bescherming van milieu- en 

dierenwelzijnsstandaard van de 

Europese landbouw; 

Nitraatrichtlijn rekening houden 

met regionale verschillen;stoffen-

balansen op bedrijfsniveau 

uitwerken; Eisen voor stiksof in 

Natura 2000 gebieden te streng; 

geen N-beleid voeren 

Steun voor de agrarische sector; 

gGemeenschappelijk visserijbeleid 

EU afschaffen

Direnrechten opnemen in de 

grondwet; gecontroleerde afbouw 

van de bio-industrie; geen stikstof-

wet voor de zelfverzonnen 

stikstofcrisis; geen EU-bemoeienis; 

boeren zorgen voor het landschap. 

Dierdichtheid en intensiteit van de 

landbouw terugdringen;  

kleinschalige landbouw.

groei / krimp

Halen doelstellingen aan sector 

overlaten;

Voeden van een groeiende 

wereldbevolking

Afbouw bio-industrie
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Lonen

GL PvdD PvdA SP D66 CU

inkomensaanvulling; verhoging 

minimumloon; vastre contract weer 

de noirm; winstdeling werknemers 

bedrijven; verzilverbare 

heffingskorting; stevige 

inkomensafhankelijke 

kinderbijslag; 

Pilot basisinkomen / afbouw 

toeslagen;; meer zekerheid voor 

ZZPers; arbied goedkoper door 

vergroening; 

werkgelegenheidsprojecten; 

minimumloon omhoog  

Bestaanszekerheid (minder flex) 

Minimum loon  omhoog; uitbreiden 

sociale werkvoorziening; 

winstdeling werknemers

Minimumloon omhoog naar 

14€/uur;Toeslagen  overbodig 

door zorg, wonen en 

kinderopvang  voor alle inkomens 

betaalbaar te maken ; meer sociale 

zekerheid voor ZZPers 

(arbeidsongeschiktheid.)

Hoger loon flexwerkers ; 

verhoging minimumloon; 

vereenvoudigimg toeslagenstelsel

Hoger minimumloon, lagere 

belasting op arbeid; Lonen zijn  

niet zijn meegestegen met de 

toenemende kosten van wonen en 

levensonderhoud; salaris 

verplegers, onderwijzers, 

schoonmakers, boa's 

pakkerbezorgers etc 

omhoog.Combi-flexcontract; vast 

80 %, flex-deel 20 %

Belastingen

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Belasting uit vermogen even zwaar 

als uit werk; Lagere lasten voor 

lage en middeninkomens (idem); 

vereenvoudiging toeslagenstelsel; 

Kleine spaarders betalen geen 

belasting  over hun spaargeld;  

hypotheekrenteaftrek versneld 

afbouwen; erfenissen zwaarder 

belast; hogere winstbelasating 

bedrijven;  einde belasting 

paradijs;vergroening belastingen; 

Miljonairsheffing 1 a 2 % 

vermogen

Radicale vergroening 

belastingstelsel: milieubeastingen 

omhoog, inkomstenbelastingen 

omlaag; belasting op vermogen 

omhoog naar 3 %; extra CO2-

belasting producten en diensten; 

km-heffing vliegen in de belasingen  

opnemen;BTW-differentiatie 

algemeen naar maatschappelijke 

impact; Bruto Onttrokken Waarde

Hogere winstbelasting 

multinationals; bij overnames noet 

het nationale belang overwegen.

Lagere lasten voor lage en 

middeninkomens. 

Vermogens zwaarder belasten;  

Europese samenwerking 

belastingontduiking;;  afbouw 

hypothrente aftrek 

eigenwoningforfait moet

progressief oplopen, terwijl de  

inkomstenbelasting naar beneden 

gaat (vergroening onduidelijk). ;   

begrotingstekort acceptabel voor 

ondersteuning economie;; 

afschaffen toeslagen; vervangen 

door negatieve inkomstenbelasting; 

; vergroening belastingstelsel

Toeslagen afschaffen; vervangen 

door negatieve inkomst belasting;; 

vervangt algemene heffingskorting, 

huurtoeslag, kindgebond. budget, 

kinderbijslag. Belasting op arbeid 

fors omlaag, belasting op 

vermogen  evenveel omhoog ; 

Verschuiving belastingen van rijk 

naar regionaal        BTW-

differentiatie reparatie kringloop; 

woning van box1 naar box3

Financiële sector

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Scheiding nuts-zakenbankieren; 

belastingbetalers niet meebetalen in 

crisis; groene financiële sector; 

toetsing misleidende financiële 

productenvoltooien banken unie 

Concrete plannen voor nieuw 

democratische systeem voor 

geldcreatie onderzoeken; 

nutsbanken en zakenbanken 

ontkoppelen; hogere bankbuffers; 

publieke groene investeringsbank; 

parallelle munten, en mogelijke 

splitsing muntunie in een 

noordelijke en zuidelijke regio  

Hogere bankbufers (10 %); 

scheiden nutsactiviteiten en 

zakenactiviteiten ;voltooiing 

bankenunie

Nationale betaal- en spaarbank, 

een publieke bank.      Maximale 

omvang banken; toezicht nieuwe  

fianciele  producten ; euro is 

onhoudbaar.

Onderzoek naar publieke 

bankfunctie; 'fundamentele 

herziening van de manier waarop 

we met schulden omgaan';Wij 

willen dat 50 procent van de 

woningwaarde aflossingsvrij mag 

worden

geleend.

Belasting financiele transacties 

(Tobin tax); Buffers banken verder 

omhoog; Banken niet too big to 

fail ; toekomstvast 

depositogarantiestelsel; handhaving 

begrotingsregels; geen nieuwe 

ECB kredietbubbels; verbieden 

flitshandel; verbieden 

sprinkhaankapitalisme

 
 
Lonen

CDA VVD FvD PVV DENK

Meer sociale bescherming door 

een hogere uitkering direct na 

baanverlies.

 Relatief hoge uitkering bij 

werkloosheid;

Minimumloon omhoog;; 

flexibilisering v d arbeidsmarkt 

tegengaan

Belastingen

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Marginale belastingdruk < 50 %  

Internationaal winst belasten waar 

winst behaald

Lagere inkomstenbelasting voor 

midden inkomens

Gezinsvriendelijk fiscaal beleid; 

toeslagenstelsel op de kop. 

Radicale vereenvoudiging 

belastingstelsel; afschaffing schenk- 

en erfbelasting ; afschaffing 

kinderbijslag na tweede kind.

BTW-tarieven verlagen ter 

stimulering van de consumptie; 

hierin voorzien door te besparen 

op buitenlandse bijdragen.; hogere 

staatsschuld is geen probleem

Belastingverlaging MKB;  lagere 

BTW-tarieven; Grote vermogens 

hoger belasten. 

Financiële sector

CDA VVD SGP PVV DENK

Economie en werkgelegenheid 

beschermen tegen de uitwassen 

van het roekeloze kapitalisme van 

hedgefunds en flitskapitaal; De 

ECB heeft een te grote rol, die de 

financiële stabiliteit kan bedreigen; 

zwakke banken  geen

staatssteun meer.

Stimuleren innovatie in de financële 

sector; verlagen toezicht lasten 

voor innovatieve financiering en 

creëren garantieregelingen die niet-

bancaire financiering beter dekken. 

Vermindering risico's banken; 

nulweging staatsobligaties 

afschaffen; stimuleren van innovatie 

in de financiële sector; p12;  

bescherming kleine spaarders door  

minder risico's bankensector; geen 

deposito gararantie in EU, wel 

meer toezicht op kleine banken.

Wel Europees bankentoezicht, 

geen gemeenschappelijke 

risicodeling; toekomstige generatie 

moet de geleende (enorme) 

bedragen terugbetalen.

Behoud van de Volksbank als 

eigendom van de staat
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Ruimtelijke ordening

GL PvdD D66 CU

regionale economie regionale economie;  geen 

schaalvergroting gemeenten

Ruimtelijke Ordening terug; grote 

Randstad; niew ministerie Wonen, 

RO en Milieu

op rijksniveau de grote ruimtelijke 

vraagstukken samen te brengen en 

op een centrale plek duidelijke, 

richtinggevende keuzes te maken; 

veel regionaal beleid; Ministerievn 

Ruimtelijke ordening; 

Wonen

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Plus 1 miljoen woningen; te 

bouwen in stedelijk gebied;  vrije 

marktwerking huursector 

afschaffen; verhuurderheffing 

afschaffen;  sociale huurwoningen  

niet meer verkopen aan grote

buitenlandse beleggers

Bouwen op vrijkomende 

landbouwgriond, dus niet in 

stedelijk gebied; huren 

wooncorporaties privatisering 

terugdraaien; speculanten stoppen 

dmv woonplicht;  boetevrij 

aflossen bestaande hypotheken; 

hypotheekrenteaftrek blijft 

mogelijk tot  350 kf ; daarboven  

geleidelijk afschaffen

Belasting beleggers; 100,000 

woningen/jaar 

bouwen;(overdrachts-) belasting 

om speculanten te weren; 

afschaffen verhuurderheffing; 

onteigening speculanten; 

planbatenheffing (anders winst 

privaat; verlies publiek; 

hypotheer.aftrek langzaam 

afbouwen; woningforfait verlagen; 

woningcorporaties stimuleren; 

Wooncorporaties in handen 

huurders; huur 

inkomensafhankelijk; invoeren 

woonplicht tegen speculatie; 

nationaal huizenbouwplan; Boven 

350 kf beperken hypotheek 

renteaftrek nieuw ministerievan 

Wonen

Per 2035 + 1 miljoen woningen in 

bebouwde kom; eigenwoning 

forfait omhoog inkomstenbelasting 

omlaag;; volledige afbouw 

hypotheekrenteaftrek (termijn ??) 

;; bouwen binnen bebouwde kom  

I

Versnellen woningbouw naar 

100.000 jaar; totaal 1 miljoen in 

10 jaar; Ruim baan voor woning 

corporaties; Woonplicht; Woning 

van box1 naar box 3 (vermogen)

Mobiliteit / OV Mobiliteit / OV

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Rekeningrijden : automobilisten 

betalen naar gebruik;  HST-

vervoer Europa; vlieg tickettax ter 

ontmoediging veelvliegers. Accijns 

kerosine; strengere milieuzones; 

meer OV geen nieuwe wegen 

aanleggen

Km-heffing naar tijd en plaats; 

geen nieuwe snelwegen; Schiphol 

naar 300.0000 bewegingen in 

2030; Lelystad niet open; 

Hoogwaardig betaalbaar en 

toegankelijk openbaar vervoer; 

grootschalige OV-investeringen; 

elektrisch rijden is voor iedereen 

toegankelijk en betaalbaar.HST-

verbindingen; 

NS en Prorail samenvoegen; 

mindeer vliegverkeer veelvliegers, 

"zonder voor anderen 

onbetaalbaar te maken"? ?

<700 km OV goedkoper auto 

vliegtuig; HSTreinen ; 

kilometerheffing op basis CO2 

emissie, plaats, tijd; max 100 km/h 

experimenten met zelfrijdende en 

met elkaar communicerende 

(vracht)auto’s ; in luchtvaart 

komen heldere  grenzen voor CO2 

geluid etc ; daaruit  vliegplafonds  

afleiden; vliegtaks op basis afstand 

/ CO2

Km- congestieheffing in specifieke 

gebieden; milieuzones steden; 

CO2-beprijzing luchtvaart en 

scheepvaart in Europees verband ; 

max 100 km/h; geen 

capaciteitsuitbreiding weg;; 

capaciteitsuitbreiding spoor. 

Inhaalsporen of 

spoorverdubbeling; 

Natuur

GL PvdD PvdA SP D66 CU

100.000 ha nieuwe natuur 

(=Veluwe)

Deltaplan nieuwe natuur; 

Ecologische Hoofdstructuur alsnog 

realiseren; 300 M bomen planten

+ 50.000 hain 2027i Flinke uitbreiding natuur tot 2025 + 50.000 ha; tot 2040 

+160.000 ha staatseigendom; 

groennorm in woonomgeving

Nationaal natuurnetwerk voltooien 

in 2030

Gezondheidszorg

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Geen marktwerking zorg en winst 

horen niet bij elkaar;  

Zorgverzekeraar wordt publiek 

Zorgfons; bureaucratiue  

terugdringen; aanpak farma 

industie; waardering 

zorgmedewerkers; afbouwen eigen 

risico en verlaging zorgpremie; 

hogere lonen zorgsector; Medisch 

specialisten komen in loondienst; 

farmaceutische industrie aan 

banden; 

Minder martkwerking; Het 

ziekenfonds komt terug met een 

uitgebreide dekking, ook voor 

mondzorg en fysiotherapie. Geen 

eigen risico;  De premie wordt 

inkomensafhankelijk.  Zorg; 

leveren van zorg een kerntaak van 

de overheid ; accent op preventie; 

Mensen die een particuliere 

verzekering kunnen betalen 

moeten zich particulier

verzekeren.

Beteugelen het doorgeschoten 

marktdenken; zorgverzekeraars 

geen winstuitkering aan 

aandeelhouders;loon in de 

Zorgsector omhoog; verlaging 

zorgpremie; medicijnontwikkeling 

uit de greep vd markt; afscxhaffen 

vrijwillige eigen risico; 

preventiebeleid;

Einde marktwerking Zorg;: Nation 

Zorgfonds zonder eigen risico; 

premie; inkomensafhankelijk;  

minimumloon in Zorg omhoog; 

Medicijnontwikkeling publiek via 

Onderzoekfonds

Marktwerking  niet besproken;  

hogere salarissen Zorg; beperken 

van de groei van de zorguitgaven; 

Zorginstituut uitbreiden voor 

toetsing op kosteneffectiviteit

Marktwerking als mechanisme om 

kosten te beperken voldoet niet. 

Zorgregio's; Regiobudgetten door 

samenvoeging wetteljke 

regelingen. De zorgzame 

samenleving,  aansluitend bij 

veerkracht; Locale sociale 

verbanden.  Zorgverzekeraars 

worden meer coöperatief; 

bevriezing van het eigen risico; 

Burgercoöperaties; Medisch-

specialisten komen in loondienst.     

Recht op een buurthuis; 

gezinsbeleid; ouderenbeleid; + 

80.000 ouderenwoningen; 

ondersteuning mantelzorg; 

Salarissen zorg omhoog  
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Ruimtelijke ordening

CDA VVD SGP PVV DENK

Nieuwe nota Ruimte;ruimte 

bestemmen wonen werken natuur 

landbouw  minister van 

Volkshuisvesting. Beschermde 

staus voor vitasle 

landbouwgronden

Meer regie landelijke overheid bij 

verdeling schaarse ruimte

RO voor bescherming 

grondeigendom

Wonen

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Volkshuisvesting wordt weer een 

overheidstaak onder regie van het 

rijk; in 2030 + 1 miljoen 

woningen, bouwen buiten de stad; 

herstel rol woningcorporaties;geen 

plaats voor buitenlandse

beleggers of hedgefunds zonder 

maatschappelijk commitment 

Meer woningbouw en meer 

landelijke sturing; bouwen buiten 

de stad; ; Meer nieuwe sociale 

huurwoningen, door 

woningbouwcorporaties

Loan to Value ratio niet verlagen 

(wel langjarige WOZ waarde)

Geen voorrang migranten op 

sociale huurwoningen; 

Meer sociale huurwoningen; ook 

buiten de stad bouwen; geen 

milieuregels

Invoeren speculantenheffing; 

rentevrije hypotheek voor 

iedereen; hypotheerenteaftrek 

voor dure woningen ontmantelen; 

groennorm voor woonwijken

Mobiliteit / OV

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Binnenlandse 

hogesnelheidsverbindingen naar 

het Noorden (Lelylijn) en het 

Oosten; knelpunten 

wegverbindingen aanpakken; 

hervorming van de autobelasting; 

Schiphol van groot belang voor 

economie; stiller en schonere 

vliegtuigen bijdrage leveren 

terugdringen overlast

Zodra N-niveaus omlaag snelheid 

terug naar 130 km/h; geen HST-

verbindingen; groei van Schiphol; 

geen hogere lasten automobiisten; 

verdere ontwikkeling wegennet;  

geen spitsheffing !

Voor automobilisten budget-

neutrale spitsheffing; nationale 

vliegbelasting omhoog; Schiphol is 

vol; overloop naar Lelystad

Autobezit niet meer relevant voor 

belastingheffing; nieuwe luchthaven 

in zee; steun voor Nederlandse 

vrachtwagen chauffeurs; 

Automobiliteit moet betaalbaar 

blijven; geen rekening rijden; 

max.snelheid naar 140 km/h ; 

nieuwe wegen bijbouwen

Denk is 'de autopartij van 

Nederland';  per direct terug naar 

130 km/h; lastenverlichting voor 

automobilisten; pilots voor gratis 

OV; extra spoorlijnen aanleggen;

Natuur

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Aanwijzen 30 % land- en water 

opp als natuur (Green Deal) is in 

Nl niet haalbaar;  groen mee laten 

groeien met nieuwbouw geeft 

balan wonen natuur; groennorm

Realistisch en haalbaar 

natuurbeleid; herijking Natura2000 

gebieden; herindelen bestaande 

natuurgebiede; 

Beheer van natuurgebieden 

financieren door private partijen

Boeren zorgen voor het landschap;  

natuur blijven we goed beheren, 

maar hoeft niet allemaal N-arme 

natuur te zijn.; geen doorgeslagen 

milieu- en natuurwetgeving

Versterking hoogwaardige 

natuurgebieden; realistische 

afweging tussen natuurgebieden en 

ander ruimtegebruik; groennorm 

voor woonwijken

Gezondheidszorg

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Minder marktwerking en meer 

samenwerking als basis voor de 

zorg; opwaardering van het 

beroep van verpleegkundige;

Behoud marktwerking (hoewel 

doorgeschoten) Zorg; Europese 

ontwikkeling (vaccins) ; Investeren 

in de gezondheidszorg ; personeel; 

IC capaciteit (geen halvering 

zorgpremie; geen verlaging eigen 

risico)

De kritiek op ‘de marktwerking’ in 

de zorg mag er niet toe leiden dat 

de overheid dan maar alle 

problemen voor haar rekening 

neemt. Zorg en ondersteuning is 

primair een opdracht voor de 

samenleving; structurele 

salarisverhoging zorg.

Winstuitkering van verzekeraars 

aan strenge regels binden; 

maximeren eigen bijdrage en 

verlaging eigen risico;                                          

Zorgverzekeraars zijn op de stoel 

van de zorgprofessionals gaan 

zitten; behoud marktwerking , 

echter met marktmeester; verlaging 

eigen risico; 

Niet besparen op 

gezondheidszorg; salarissen 

zorgmedewerkers omhoog; meer 

medewerkers aantrekken; verbod 

op winstuitkering door Zorg-

verzekeraars

Meer toezicht op 

Zorgverzekereraars;                        

salarissen zorgmedewerkers 

omhoog; 
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Europese samenwerking

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Toekomst ligt in sterk, verenigd  

Europa; mensenrechten, klimaat 

veilgheid; betere bescherming 

werknemers; EU afspraken 

minimum loon etc;  meer 

democratische Europese Unie

Europa als waardengemenschap                         

klimaatrechtvaardigheid, 

regionalisering productie),  minder 

economische beangen en 

vrijhandel; geen nieuwe 

bevoegdheden naar EU; geen 

Europees leger; wel asielbeleid 

buitengrenzen,maar in Nl eigen 

asielbeleid; financiele solidatriteit 

lidstaten mits democratisch; ECB 

beëindigt opkoopprogramma / 

beoordeling verdelingseffecten

Europa  versterken  tegen macht 

grote bedrijven; sociale rechten 

gelijk aan economische vrijheden; 

geen uitholling 

internation.organisaties VN OVSE

Nieuw Europees Verdrag waarin 

lidstaten meer eigen 

bevoegdheden; wel Europese 

samenwerking

Verdergaande federalisering; 

Samenwerking met een groep 

lidstaten in plaats van met de hele 

EU als dit de enige manier is om 

op bepaalde beleidsterreinen 

verder te komen. Bijvoorbeeld bij 

migratie en asiel, klimaat of 

digitalisering; Coalition of the 

Willing;

Meer samenwerken  met andere 

Europese landen;  primaat blijft 

liggen bij nationasle parlementen; 

géén Europees economisch 

bestuur ; koppeling tussen 

Europese Monetaire Unie en de 

EU zonodig  loslaten.  Meer 

zelfvoorziening Topsectorenbeleid 

Nl & Europa; Europees 

minimumtarief winstbelasting; 

fiscaal toezicht op Europoese 

schaal (koppeling data). Geen 

federalisering

Globalisering

GL PvdD PvdA D66 CU

Veiligheid, mensenrechten 

armoede bestrijding centraal in 

buitenland beleid

Mededogen en duurzaamheid 

leidend in buitenlandbeleid; 

Internationaal strafhof kan Ecoside 

veroordelen als misdaad;

Universele waarden  VN SDG's Europa als bepalend schaalniveau ; 

vastleggen in grondwet  Open 

voor coalities (of the willing)  

Vetorecht in EU afschaffen

Ontwikkelingssamenwerking +1 

miljard /jaar structureel

Hoger budget cultuur; salariëring in 

kunstsector omhoog. 

Hoger budget cultuur Cultuur toegejuichd, maar geen 

budgetverhoging

Cultuur toegejuichd, maar geen 

budgetverhoging; eerlijke betaling 

medewerkers creatieve sectoren;

Hoger budget cultuur; lager BTW-

tarief voor kunst en cultuur

Cultuur toegejuichd, maar geen 

budgetverhoging

Onderwijs

GL PvdD PvdA SP D66 CU

Waardering leraren; betaalbaar 

onderwijs; kleine klassen; 

meerjarige brede brugklas ;  artikel 

23 aanpassen;  onderscheid tussen 

bijzonder en openbaar onderwijs 

vervalt; meer basisbedrag voor 

universiteiten (minder competitie);  

één inkomsafhankelijke 

kinderbijdrage;

Meer autonomie leraren leerlingen 

ouders; men selijke maat; De 

vrijheid van onderwijs mag niet 

misbruikt

worden om te discrimineren. 

IArtikel 23 van de Grondwet 

wordt aangepast; beloning leraren 

omhoog; Onderwijs gericht oop 

ontwikkeling indiv. leerling

Meer investeren (lonen leraren 

omhoog) ; burgerschap; armoede 

onder kinderen aanpakken; gratis 

kinderopvang; open stellen schilen 

/ universiteiten volwassenen 

onderwijs;      overheid investeert 

in watermanagement, 

voedselzekerheid, schone energie, 

zorg en kunstmatige intelligentie.

Artikel 23 aanpassen; geen 

uitsluiting op basis 

levensovertuiging.; verhogen lonen 

leraren; kleine klassen;  meer 

kunsteducatie

Verhoging leraren salarissen; meer 

geld; medezeggenschap ouders; 

Erasmus programma / stages 

uitbreiden;  verhogen van het vaste 

budget voor onderzoek Kritisch 

tav inbreng private partijen; gratis 

kinderopvang; geen discriminatie 

bij toelating 

 Dankzij de in artikel 23 van onze 

Grondwet geborgde vrijheid van 

onderwijs is een divers bestand 

aan scholen en instellingen ontstaan 

die door de overheid worden 

bekostigd. Thuisonderwijs blijft 

een recht van ouders.; seculier-

liberale waarden mogen niet 

maatgevend zijn.
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Europese samenwerking

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Bundeling van Europese lidstaten; 

kopgroepen; (coalition of the 

willing); waarden gebaseerde EU;   

Anderzijds behoud van 

soevereiniteit (ta.v. begroting etc) 

Consensus nodig t.a.v. klimaat, 

vrede veiligheid, migratie. Verbod 

op constitutionele toetsing aan de 

grondwet opheffen (om te 

voorkomen dat Europese 

afspraken doorwerking in NL-

wetgeving)

Leiderschap van de Hanze-liga  

waarin strikte naleving van 

financiële afspraken is goed 

voorbeeld; Terugkeer naar 

begrotingsregels zodra de 

coronacrisis voorbij is, sancties bij 

niet houden begrotingsregels

Soevereiniteit; zelf wezenlijke 

vrijheden behouden; geen EU-

belastingheffing (is rode lijn)

Intelligente uittreding EU; 

opzeggen Schengen verdrag, geen 

open grenzen meer; vrijhandel 

zonder super-structuur zoals 

EFTA; geen belastingheffing door 

EU; veto recht bij ieedere stap 

richting Federale Staat van 

Europa;  

Negatief over Europa maar geen 

uittreding expliciet bepleit Geen 

EU Green Deal; geen geld naar 

Italië en Griekenland

Pro-Europese houding; 

gecommitteerd aan 0,7 % BNP 

voor Ontwikkelings 

Samenwerking

Globalisering

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

 Zelfbewuste Europese Unie die 

voor meer staat dan de interne 

markt alleen; minder

uniformiteit en voor meer 

maatwerk; 

Beëindigen / referenda; Eurozone; 

EU, Open grenzen; terughalen 

nationale soevereiniteit; geen 

directe werking internationale 

verdragen;

Herstelplan voor de culturele 

sector

Het huidige budget anders gaan 

besteden;lokale/ regionale 

spreiding van de subsidies en steun 

aan lokale groepen.

instellingen die hun eigen 

inkomsten genereren (SGP- 

marktwerking). 

cultuur toegejuichd, maar geen 

budgetverhoging; lokale/ regionale 

spreiding van de subsidies en steun 

aan lokale groepen.                             

Publieke Omrroep saneren; Twee 

publieke tv- zenders voor 

informatie, taal geschiedenis 

cultuur

Nederlandse cultuur behouden en 

versterken;                                     

Publieke Omroep afschaffen

maximale vrijheid voor 

geloofsgemeenschappen; (eeuwige 

grafrust, ritueel slachten etc)

Onderwijs

CDA VVD SGP FvD PVV DENK

Groot respect voor het vak en het 

gezag van de leraar; vraagt goed 

salaris; bijzondere scholen 

godsdienst en levensovertuiging; 

herinvoering van de basisbeurs;

Hoger salaris voor excellente 

leraren; grondwetswijziging dat de 

vrijheid van onderwijs (artikel 23) 

hetgelijkheidsbeginsel (artikel 1) 

niet ondermijnt

Loonkloof tussen de docenten in 

het basisonderwijs en  voortgezet 

onderwijs zoveel mogelijk te 

dichten.Art 23 vrijkheid van 

onderwijs handhaven

Fins model; betere salariering; 

maatwerk creativiteit, persoonlijke 

ontwikkeling; universitaire colleges 

openbaar te volgen ; 

Financiering ten koste van 

ontwikkelingshulp

Kleinschalig onderwijs; 

onderwijsveroudering i.p.v. - 

vernieuwing; behoud art 23 en 

daarmee de vrijheid van 

onderwijs; echter geen Islamitisch 

onderwijs toestaan

Salarissen leraren omhoog, te 

beginnen in basisonderwijs; 

basisbeurs terug;

 


