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Sociaal &
ambitieus
klimaatbeleid

De transitie naar een klimaatneutrale 
samenleving moet nú plaatsvinden. Dit 
gebeurt volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’, zodat de energietransitie 
betaalbaar wordt voor iedereen.

Nederland is in 2035 
klimaatneutraal. Dit is 
noodzakelijk om onder de grens 
van 1,5-graden opwarming te 
kunnen blijven. De doelstellingen 
daarvoor worden wettelijk 
vastgelegd, met tussenstappen. 
Voor elke sector worden plannen 
uitgewerkt om dit doel te 
bereiken.

De elektriciteitsvoorziening is 
volledig duurzaam in 2030. Alle 
kolencentrales gaan per direct 
sluiten.

Er komt een hoge heffing op 
broeikasgassen zoals CO2. 
De opbrengst daarvan wordt 
geïnvesteerd in verduurzaming. 

Terugkeer 
van de 
volkshuisvesting

Een betaalbare woning is een grondrecht. 
De overheid neemt daarom een 
actievere rol in de volkshuisvesting. 
Duurzaam bouwen wordt de standaard.

Er zal opnieuw een minister en 
ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en 
milieubeheer komen.

Bij woningbouw zal geprobeerd 
worden zo veel mogelijk binnen de 
bebouwde omgeving te bouwen en 
niet in het groen. 

De verhuurdersheffing voor 
woningbouwcorporaties wordt 
afgeschaft. Zo kan er meer gebouwd 
worden. De mogelijkheden om te 
speculeren of grof te verdienen 
door middel van particuliere 
verhuur worden aan banden gelegd.

Herstel 
van de 

publieke sector

De coronacrisis heeft bevestigd dat de (jeugd)
zorgmedewerkers, onderwijzers, politieagenten 
en anderen in de publieke sector de ruggengraat 
zijn van onze samenleving. Door hen meer 
vertrouwen en beloning te geven krijgt onze 
samenleving een stevige en sociale basis.

Goede zorg moet toegankelijk 
zijn voor iedereen. Daarom wordt  
zorgpremieinkomensafhankelijk en 
het eigen risico wordt afgeschaft.

De publieke sector moet in 
publieke handen blijven. Daarom 
wordt privatisering tegengegaan en 
waar nodig teruggedraaid.

We vertrouwen op de 
professionaliteit van de (mede)
werkers in de publieke sector; de 
controlebureaucratie zal worden 
afgebouwd.

Natuur &
milieu 
voorop

Wereldwijd vindt er een massa-uitsterving 
plaats en ook in Nederland is de natuur 
er slecht aan toe. We zetten ons in om de 
stikstofcrisis zo snel mogelijk op te lossen 
en versterken de natuur in Nederland.

Er komt een verbod op 
consumentenvuurwerk en er wordt 
statiegeld ingevoerd op plastic 
flesjes en blikjes.

Nederland verzet zich tegen de 
vernietiging van ecosystemen 
wereldwijd.

Vlees gaat vallen onder het 
21%-btw-tarief en de opbrengsten 
worden geïnvesteerd in 
verduurzaming van de landbouw. 
Groente en fruit worden 
vrijgesteld van belasting.

Natuurgebieden worden uitgebreid 
en met elkaar verbonden. 

Om het stikstofprobleem op te 
lossen moet het landbouwsysteem 
radicaal anders ingericht worden 
en inkrimpen en inkrimpen. Door 
boeren eerlijk te betalen voor 
de producten die ze leveren 
kunnen boerenbedrijven inkrimpen. 
Daarnaast wordt er geld 
uitgetrokken om veehouders die dat 
willen uit te kopen. 

Onderwijs 
voor 
iedereen

Goed en toegankelijk onderwijs is van groot 
belang om er voor te zorgen dat iedereen 
in de samenleving dezelfde kansen krijgt.

Op termijn streven we naar 
seculier onderwijs voor iedereen 
om segregatie binnen het onderwijs 
te voorkomen. 

Om ongelijkheid al op een jonge 
leeftijd aan te pakken wordt 
kinderopvang gratis. Ook bevordert 
een toegankelijker kinderopvang 
de positie van alle werkende 
gezinnen.

Het huidige leenstelsel wordt 
afgeschaft. Studenten uit 
de tussengeneratie worden 
gecompenseerd en de investeringen 
in het onderwijs worden 
gehandhaafd. Er komt een vorm 
van studiefinanciering die de 
toegankelijkheid van onderwijs 
voor iedereen waarborgt.

De 
nieuwe 
arbeid

Zeker werk met een eerlijke beloning en 
goede voorwaarden is van groot belang 
voor de eigenwaarde, ontwikkeling 
en zekerheid van werkenden.

Werkplekken zullen democratischer 
worden. Werknemers moeten meer 
invloed uit kunnen oefenen in het 
bedrijf waaraan zij een cruciale 
bijdrage leveren.

De doorgeslagen flexibilisering 
van de arbeidsmarkt wordt 
teruggedraaid. Daarnaast wordt 
voor meer zekerheid de beloning en 
arbeidsvoorwaarden van flexwerkers 
verbeterd.

Voor
duurzame 
mobiliteit

De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen zich 
voor een eerlijke prijs kan blijven verplaatsen. 
De transportsector zal veel minder afhankelijk 
moeten worden van fossiele brandstoffen. 

Elektrisch rijden wordt betaalbaar 
en alle nieuwe bussen en taxi’s 
worden elektrisch. Ook wordt er 
een kilometerheffing ingevoerd. 

De luchtvaart en scheepvaart 
worden niet meer uitgezonderd 
van accijnzen en BTW en beide 
sectoren moeten voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen, zowel op 
nationaal als Europees niveau. Er 
komen niet meer vluchten bij en 
Lelystad Airport gaat niet open. 

Nederland gaat investeren 
in spoorwegen in plaats van 
snelwegen. Er wordt Europees 
samengewerkt om de trein 
ook internationaal beter en 
betaalbaarder te maken.

DE CORONACRISIS VRAAGT OM DUURZAAM HERSTEL, EEN SAMENLEVING DIE GERICHT IS OP DE
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Een 
inclusieve 
samenleving

We blijven strijden voor een inclusieve 
samenleving. Om die te bereiken, moet 
er harder worden opgetreden tegen alle 
vormen van discriminatie en uitsluiting.

Om politieke betrokkenheid onder 
jongeren te verbeteren en er voor 
te zorgen dat zij mee kunnen 
beslissen over hun toekomst 
wordt er meer geïnvesteerd 
in burgerschap en wordt de 
stemgerechtigde leeftijd verlaagd 
naar 16 jaar.

Nog steeds zijn mannen 
oververtegenwoordigd in de top 
van veel organisaties. Er komen 
daarom maximumquota voor mannen 
in de top- en middenlaag van 
organisaties met veel werknemers. 
De abortuspil wordt 
beschikbaar bij de huisarts. 
Anticonceptie wordt, net als 
menstruatieproducten, vergoed uit 
het basispakket. 

Humaan asiel 
en een 
warm welkom

De rechten van hen die vluchten voor oorlog en 
vervolging moeten altijd de basis zijn van het 
Nederlandse en Europese vluchtelingenbeleid. 
Wij helpen mensen op basis van vertrouwen.

Integratie in Nederland gebeurt 
wederzijds. Nieuwe Nederlanders 
worden extra ondersteund vanuit 
overheden zodat ze goed mee 
kunnen draaien en hun plekje 
kunnen vinden in de Nederlandse 
samenleving. 

Er moet gewerkt worden aan 
een eerlijke verdeling van 
vluchtelingen over de Europese 
lidstaten. Er mogen geen deals 
gesloten worden met landen buiten 
de EU zonder dat de rechten van 
vluchtelingen zijn gewaarborgd.

Vluchtelingen in Nederland moeten, 
altijd met inachtneming van hun 
rechten, snel weten of ze mogen 
blijven.
Kinderen die langer dan 5 jaar 
in Nederland wonen, mogen nooit 
worden uitgezet.

Voor
rechtvaardige 
belastingen

De tijd van het neoliberalisme is voorbij, 
marktwerking is niet meer heilig. We pleiten 
voor een eerlijke verdeling van kennis, bezit, 
inkomen en macht. Dan pas komt de welvaart 
terecht bij iedereen en niet alleen bij de CEO’s 
en aandeelhouders van grote bedrijven. 

Het toeslagenstelsel moet 
menselijker; liever een 
toeslaggerechtigde teveel dan 
eentje te weinig.

Er worden extra belastingschijven 
ingevoerd waaronder een toptarief 
van 70%. De belasting op midden- 
en lage inkomens gaat omlaag.

Het belastingstelsel wordt 
versimpeld door het elimineren van 
het aantal aftrekposten.

Er worden hogere, progressieve 
belastingen geheven op vermogen 
en erven. Grote bedrijven gaan 
eerlijk belasting betalen. 
Daarnaast worden boetes 
inkomensafhankelijk. 


