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1. Samen vooruit! 

Nederland echt vooruit brengen, daar is nu de ruimte voor. De begroting en de economie staan er 

weer goed voor; de werkloosheid daalt en veel meer mensen zijn weer aan het werk. Nu gaat het 

om de volgende stap. De komende jaren wil de PvdA goed werk voor iedereen met zekerheid en 

een fatsoenlijk loon. In een samenleving waar je hulp krijgt als je een keertje ziek bent of pech 

hebt en waar ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. 

 

We investeren in een verzorgingsstaat die er is voor iedereen. Waarin werken en leven 

gecombineerd kan worden. Waar we omkijken naar mensen die het moeilijk hebben. Waar we 

aandacht en waardering hebben voor onze ouderen. 

 

We investeren in een sterke verzorgingsstaat met 100.000 extra publieke banen. We trekken extra 

geld uit voor liefdevolle zorg, beter onderwijs en sociale zekerheid die mensen bescherming biedt 

als dat nodig is. We investeren in een sociale economie waar iedereen meeprofiteert van het 

herstel – niet alleen de grote bedrijven. Wij willen dat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk 

salaris en een zeker pensioen kan krijgen – niet alleen de mensen aan de top. Wij geloven in een 

land waar iedereen de kans krijgt iets van zijn of haar leven te maken, onafhankelijk van in welke 

wijk je woont, wat je religie is of wie je ouders zijn. Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat 

we samen kunnen bouwen aan een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. 
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Meer en beter werk 

De Partij van de Arbeid werkt elke dag aan goede en zekere banen. De werkloosheid daalt door het 

PvdA programma fors naar 4,4 procent. Maar het gaat ook om goed werk. Het respect voelen 

ergens bij te horen. Banen met zekerheid, een fatsoenlijk salaris, zonder overmatige werkdruk. 

Daarom maken we het aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, krijgt iedere 

werkende een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en alle werknemers krijgen vanaf de eerste 

werkdag een scholingsbudget. 

 We investeren in meer vaste banen, zorgen dat mensen netto meer overhouden van hun 

brutoloon en vergroten de zekerheid van ZZP-ers. En als je kinderen hebt, is dat beter te 

combineren: door betere en betaalbare kinderopvang (2 miljard) en door het 

ouderschapsverlof uit te breiden naar 3 maanden. 

 Wij willen dat de werkloosheid nog sneller gaat dalen. Dat doen we door te investeren in 

100.000 publieke banen. Echte banen met zekerheid en waardering, zoals conciërges, 

toezichthouders en beheerders van sportclubs en in dorpshuizen. 

 Bedrijven stimuleren we gericht om meer mensen aan te nemen. De risico’s op ziekte voor 

kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als zij 

mensen met een bescheiden inkomen of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, 

in dienst nemen. 

 

 
 

 

Sterke verzorgingsstaat en sociale voorzieningen  

 We investeren bijna 6 miljard in de sociale zekerheid. Wie eerder wil stoppen met werken, 

krijgt de mogelijkheid om daar tegen redelijke voorwaarden voor te kunnen kiezen. Daarnaast 

verhogen we de AOW met 4 procent en trekken we meer geld uit voor de allerlaagste 

inkomens. 

 We investeren 3 miljard in goede en betaalbare zorg door afschaffing van het eigen risico en 

extra investeringen in de ouderenzorg. 

 We trekken 5 miljard uit voor onderwijs en innovatie. Zodat leraren meer tijd hebben om hun 

vak uit te oefenen en zij beter worden betaald. En zodat studenten kunnen doorstuderen, ook 

als ze niet de snelste route volgen. Innovatie helpt de duurzame doelstellingen sneller te 

bereiken 
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Koopkrachtstijging: de grootste plus voor de laagste inkomens 

 Wij zorgen voor een stijging van de koopkracht van 1,1% per jaar. Zonder onze plannen 

zouden gezinnen er gemiddeld niets bij krijgen de komende jaren. Dat vonden wij niet 

acceptabel en daarom zorgen wij er voor dat de mensen met de laagste inkomens er het 

meest op vooruit gaan (jaarlijks 1,4 procent). De mensen met de hoogste inkomens gaan er 

ook op vooruit maar hebben het minder hard nodig dan de mensen met een bescheiden 

inkomen (jaarlijks 0,6 procent). 

 Ouderen profiteren volop mee van het economisch herstel en zien de koopkracht met 1,3 

procent stijgen. Voor ouderen verhogen we de ouderenkorting met 1 miljard, de AOW met 4 

procent en ouderen met inkomens tot 30.000 euro krijgen er nog iets extra bij. Voor de 

bijstand, de zorgtoeslag en bestrijding van armoede wordt extra geld uitgetrokken. 

 De ongelijkheid in de samenleving neemt door het PvdA programma fors af (met 5,7 procent 

op de Gini-index): Nederland wordt daardoor eerlijker en rechtvaardiger 

 Lonen van werknemers zijn de laatste jaren achtergebleven bij de bedrijfswinsten. Het is nu 

tijd om hogere lonen af te dwingen. We verhogen de werkgeverspremies daarom met 1 

procent van wat we met zijn allen verdienen. Dat is 8 miljard in 2021. Daarmee verlagen we 

de belasting voor werkenden, zij gaan 8 miljard minder belasting afdragen. Dit merken 

werknemers direct in hun portemonnee. De hogere nettolonen komen vooral ten goede aan de 

lagere en middeninkomens. 
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Rechtvaardiger en groener belastingstelsel 

 We vergroenen het belastingstelsel. Vervuilen wordt duurder en schoner produceren 

aantrekkelijker. We zetten de harde aanpak van belastingontwijking onverkort door. Bedrijven 

volstoppen met schulden wordt verder tegengegaan, net als dubieuze constructies van private 

equity partijen. Ook de bankbelasting verhogen we en we introduceren een toptarief van 60 

procent voor de inkomens vanaf 150.000 euro. 

 De opbrengst investeren we in het beste onderwijs, liefdevolle ouderenzorg en het creëren 

van meer goed werk en het ondersteunen van koopkracht. 

 

Regio 

Nederland houdt niet op bij de Randstad. Voor de regio trekt de PvdA honderden miljoenen extra 

uit. Voor behoud van dorpshuizen, cultuur, kleine scholen, regionale omroepen en bestrijding van 

krimp. Ook is er extra geld voor investeringen in regionaal openbaar vervoer en goede wandel- en 

fietspaden. 

 

Solide financieel beleid, sociaal én sterk 

 De keuzes voor een sterk en sociaal Nederland zijn financieel degelijk en verantwoord. In 

2021 bereiken we begrotingsevenwicht. En de schuld daalt tussen 2018 en 2021 van 60,2% 

bbp naar 54,2% BBP. 

 Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat het kan om te kiezen voor: samen vooruit! Forse 

investeringen in de publieke sector, meer banen, meer zekerheid, minder ongelijkheid en 

koopkrachtgroei voor iedereen. 
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2. Lijnen richting andere partijen 

 
Algemeen 

We hebben een prachtige doorrekening:  

 Sociaal: stijging koopkracht (vooral voor laagste inkomens), forse daling van de werkloosheid 

en veel minder ongelijkheid. 

 Sterk: we geven in 2021 niet meer uit dan dat er binnen komt, de groei en de 

bedrijfsinvesteringen nemen toe, de werkgelegenheid stijgt.    

 

Opvallendheden 

 De afgelopen jaren hebben we Nederland weer op de rails gebracht. Daar is veel kritiek op 

geweest. De reden dat partijen nu weer vooruit kunnen kijken, ligt echter wel daar. Wij hebben 

de basis gelegd. En het valt dan ook op dat er veel geklaagd is over zware hervormingen, maar 

dat het merendeel niet wordt teruggedraaid. Nu gaat het erom Nederland echt vooruit te 

brengen. Die keuze ligt nu voor. 

 Ongelijkheid: De meeste partijen kiezen voor het vergroten van de ongelijkheid, behalve SP, 

GL en PvdA.  

 Koopkracht: SP, PvdA, GL en D66 kiezen voor meer koopkracht voor kleine inkomens, rechts 

kiest voor grotere verschillen. De PvdA neemt maatregelen die de laagste inkomens er 4 keer 

zoveel op vooruit laten gaan als de hoogste inkomens, bij de VVD en het CDA is dit juist 

andersom. 

 Werk: Bij ons daalt de werkloosheid naar 4,4%. Deze daling is drie keer zo groot als bij VVD en 

D66, die alleen op de heel lang termijn voor extra banen zorgen. De SP is juist blind voor de 

toekomst, op de lange termijn vernietigt de SP 345.000 banen. Bij ons groeit de 

werkgelegenheid ook (licht) op de lange termijn. 

 Lasten: De meeste partijen kiezen voor verlaging van de lasten voor gezinnen, behalve VVD. 

 Kapitaal/arbeid: Bedrijfswinsten zijn torenhoog, de lonen blijven achter. Door bijna 8 miljard 

aan lastenverlichting voor gezinnen (twee keer zoveel als GroenLinks) herstellen wij die balans. 

Van wat we met zijn allen verdienen gaat er meer naar werkenden (arbeid) - in tegenstelling 

tot bij VVD en GL – en minder naar bedrijven (kapitaal).  

 Groei: Bij bbp-groei zijn we koploper met VVD en CDA. Bij ons profiteert iedereen van de 2 

procent groei, bij rechts is het de groei van de happy few. 

 Begroting: We kiezen voor fors hogere overheidsuitgaven (kampioen, zie tabel, twee keer 

zoveel als GroenLinks), maar geven in 2021 niet meer uit dan dat er binnen komt.   

 De meeste partijen kiezen voor hogere defensie-uitgaven, behalve SP en DENK. 

 Partijen als D66, GL en PvdA investeren miljarden extra in onderwijs. 

 

VVD; asociaal en onzeker  

 De VVD toont haar ware gezicht. Onzeker Nederland. Mensen die het goed hebben krijgen het 

beter en de rest kan het uitzoeken, het is ieder voor zich;  

 Het is asociaal om juist ouderen, mensen met onzeker werk en mensen in armoede te laten 

vallen. Mensen met een uitkering gaan er 1,4% op achteruit en ouderen staan op 0. Bizar, juist 

nu er ruimte is om iedereen te laten profiteren; 

 Veel te veel mensen blijven werkloos en ze krijgen nog een lagere uitkering ook. Op de lange 

termijn is er meer werk maar geen goed werk, er komen heel veel flitsbanen. Dit betekent 

meer onzekerheid, lagere lonen en maximale competitie met je collega als concurrent; 

 Één blik op de sommen van de VVD laat duidelijk zien hoe Nederland er uit had gezien als de 

PvdA geen verantwoordelijkheid had genomen de afgelopen 4 jaar. Lagere uitkeringen voor 

mensen in de bijstand, hogere werkloosheid en meer ongelijkheid; 

 Een paar voorbeelden hoe de VVD de verzorgingsstaat uitkleedt: 

o Rücksichtsloos snijden in bijstand: Langdurigheidskorting in bijstand wordt ingevoerd. 

Vakantie-uitkering wordt afgeschaft; 

o De VVD bezuinigt per saldo op de zorg. Ondanks de 1,9mld voor verpleeghuizen. Ze 

verkleinen het pakket via de Lage ziektelast pakketmaatregel. Zat ook in Rutte 1 maar 

is nooit gelukt, omdat het zeer kwetsbaar is; 
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o VVD investeert nauwelijks op onderwijs met 0,1mld; 

o VVD verkort de WW naar 18 maanden en beperkt de opbouw tot een halve maand per 

jaar; 

o VVD WIA: nieuwe gevallen naar 70% WML. Iedereen die in toekomst arbeidsongeschikt 

wordt (door wat voor pechgeval dan ook), komt dus op bijstandsniveau terecht voor de 

rest van hun leven. 

o 0,3 mld eraf bij publieke omroep, dus een net minder. 

o De VVD bezuinigt 0,7mld op de huurtoeslag; 

o De VVD bezuinigt netto 2,6mld op ontwikkelingssamenwerking ; 

 
CDA; op koopkracht door het ijs 

 CDA doet qua inkomensbeleid weinig voor de VVD onder. Laagste inkomens en 

gepensioneerden profiteren nagenoeg niks mee van het economisch herstel. Qua koopkracht 

voor alle huishoudens bungelen ze onderaan met de VVD en de SGP.  

 De ongelijkheid neemt al toe in de basis, CDA doet daar nog schepje bovenop.  

 Verder opvallend: 

o Investeert amper in onderwijs (0,2mld) 

o Het CDA verkleint het kostenverschil tussen flex en vast helemaal niet;  

o Verlaagt het eigen risico met 105 euro, maar verlaagt tegelijkertijd ook de zorgtoeslag 

navenant. 

o Voert sociale vlaktaks in. 

o Draait amper hervormingen terug waar ze toch lange tijd tegen zijn geweest: 

hypotheekrenteaftrek, maatregelen in zorg, ze houden een verhuurdersheffing 

(verlagen ze wel met 0,5 mld),  

o CDA verlaagt de zorgtoeslag met 0,3 mld. 

o CDA verlaagt de winstbelasting voor bedrijven (ter achtergrond: wij verhogen) 

o CDA voert de basisbeurs alleen voor de bachelor opnieuw in. 

 

D66; rechts op arbeidsmarkt  

 D66 staat voor een heel andere arbeidsmarkt dan wij. Een arbeidsmarkt waar vast gelijk wordt 

aan flex en waar iedereen op staande voet kan worden ontslagen. De ZZP’er is bij D66 uniek in 

zijn soort. Waarom de pakketbezorger en bouwvakker geen behoefte zouden hebben aan een 

betaalbare AO verzekering blijft geheel onbeantwoord; 

 In de zorg houdt D66 vast aan het eigen risico en gaat verder op de weg van marktwerking in 

zorg in plaats van samenwerking voor gezondheid; 

 Verder opvallend: 

o Doet geen WJML (PvdA, SP en GL wel) 

o Laagste inkomens krijgen er 0,6 bij, de hoogste 0,5.  

o Ongelijkheid daalt wel iets tov basispad, maar blijft stijgen bij D66 (basispad had na 

2021 namelijk kleine plus) 

o D66 doet flex-AOW (maar 1 jaar eerder en 5 jaar later) 

 

Groen Links; aan onze zijde, maar lastenverlaging voor werkgevers ipv gezinnen  

 Groen Links vinden we aan onze zijde op inkomenspolitiek, onderwijs en eerlijker belastingen; 

 GL doet het vergelijkbaar in resultaten maar wel op een andere manier. Vooral door te kiezen 

voor werkgevers lastenverlaging in plaats van lastenverlichting voor huishoudens. 

 Verder opvallend: 

o Doet geen flex-AOW (alleen PvdA en D66) 

o GL bezuinigt netto op sociale zekerheid (komt onder andere door afschaffen 

zorgtoeslag) 

o Bij GL daalt het aandeel van lonen in de economie (technisch: daling AIQ). Komt vooral 

door lastenverlichting op werkgevers te richten ipv werknemers. Doen wij andersom. 

o "SP en GL verhogen daarentegen de eigen betalingen in de langdurige zorg".  GL door 

vermogen in box 3 volledig mee te tellen. 
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SP; na ons de zondvloed  

 De SP wil veel wat wij ook willen. Iedereen eerlijk laten bijdragen en belasten van vermogen en 

grote bedrijven vinden we SP aan onze zijde. De SP was de afgelopen jaren nooit bereid samen 

op te trekken, dat was jammer;   

 De SP doet als enige partij helemaal niet aan de kloof op de arbeidsmarkt. Ze nemen geen 

enkele maatregel om het verschil tussen werknemers enerzijds en zelfstandigen/flex anderzijds 

te verkleinen; 

 De werkgelegenheid neemt structureel met 350.000 banen af!  

 De SP betaalt 6,4mld naar zorgverzekeraars; hoe is de zieke daarbij geholpen?; 

 Verder opvallend:  

o OS maar half miljard erbij 

o SP bezuinigt 1 mld op defensie  

o "De SP voert in de curatieve zorg een publiek stelsel in met centrale aansturing en 

regionale uitvoerders. Curatieve zorg wordt een voorziening in plaats van een recht. De 

rijksoverheid neemt de centrale regie over het stelsel en introduceert het 

buurtzorgconcept. De overgang duurt minstens zes, en mogelijk acht tot 10 jaar. Met 

deze stelselherziening zijn gedurende een periode van acht jaar transitiekosten 

gemoeid van 0,8 mld per jaar. Een onzekere factor zijn de waardeoverdrachten van de 

overheid naar verzekeraars. Deze zijn op PM gezet (-3,4 tot +23,1)."  

o AOW terug naar 65 vanaf 2020. Kosten: 5,3 mld in 2021 en 15,5 mld structureel 

o SP schaft zorgtoeslag af en voert inkomensafhankelijke zorgpremie in. Nominale 

premie wordt 150 euro, daarboven inkomensafhankelijk.  

 SP voert inkomensafhankelijke kinderbijslag in. Bij inkomen vanaf 2 keer modaal komt de 

kinderbijslag te vervallen. 

 SP schaft de LIV (waar wij flink in investeren) en het LKV af (idem; is korting voor werkgevers 

die oudere werknemers en mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen) 

 SP doet wel nationale investeringsbank, maar stopt er maar 0,2 mld in (wij 10 mld) 
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3. Thematisch 

 

3.1 Wat we doen voor verschillende groepen 

 

Werkenden 

Gelukkig daalt de werkloosheid snel, wij kiezen naast méér werk ook voor goed werk. Voldoende 

uren, voldoende zekerheid. Zekerheid over je baan. We zorgen dat vast werk weer de norm wordt. 

Dat iedere werkende is beschermd tegen pech zoals bij ziekte. En dat alle werkenden de kans 

krijgen om zich te blijven ontwikkelen.  

 

Daarom maakt de PvdA de verschillen tussen vast en flex veel kleiner, krijgt iedere werkende een 

verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, alle werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag een 

scholingsbudget en iedereen bouwt pensioen op voor een goede oude dag. Er komen meer banen 

doordat we het voor bedrijven aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen. De risico’s op 

ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als 

zij mensen met een bescheiden inkomen of ouderen in dienst nemen. Zo verkleinen we de 

verschillen tussen flexibele en vaste banen. Want van onzekerheid wordt niemand beter. De 

overheid neemt hierbij het voortouw. Meer conciërges op scholen, geld voor betere 

arbeidsvoorwaarden van thuishulpen en meer tijd- en een hoger salaris voor leraren. 

 

Bij goed werk hoort ook een goed loon. De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen 

tijd recordhoogtes. De spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. De investeringen stijgen ook 

weer. Maar werknemers zien dit niet terug in hun salaris. De balans tussen wat werkgevers en 

werknemers verdienen, is uit het lood geslagen ten nadele van werknemers. Daarom verschuiven 

we 1% van wat we met z’n allen verdienen van werkgevers naar werknemers. De lasten voor 

werkenden gaan hierdoor met bijna 8 miljard omlaag. Bedrijven hebben te lang gewacht met het 

doorgeven van hogere winsten in hogere lonen, wij dwingen dat nu af.  

 

Gezinnen 

Voor gezinnen maken we het combineren van werk en de taken thuis makkelijker. Het 

ouderschapsverlof voor de partner verlengen we van 1 week naar 3 maanden. Er komt 

vroegschoolse opvang voor alle kinderen en alle kinderen, ook van niet-werkende ouders, kunnen 

naar de kinderopvang. Tot slot wordt de kinderopvang beter betaalbaar en krijgen gezinnen een 

belastingvoordeel waarmee het aantrekkelijker wordt om te gaan werken. De lasten voor gezinnen 

gaan met bijna 8 miljard omlaag.   

 

Ouderen  

We zien dat ouderen vaak moeite hebben door te werken tot de pensioenleeftijd. Het werk wordt 

simpelweg te zwaar maar niet iedereen kan zich veroorloven te stoppen. Wij willen dat iedereen de 

mogelijkheid heeft om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Met de flex-AOW doen we dat 

inkomensafhankelijk. De laagste inkomens kunnen eerder stoppen tegen een bescheiden korting, 

de hoogste inkomens tegen een hogere.  

 

Daarnaast hebben ouderen de afgelopen jaren de problemen bij de pensioenfondsen gevoeld. 

Daarom trekken wij 3mld uit om vooral voor ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend 

pensioen wat extra te doen. Alle ouderen krijgen elk jaar tot 2021 1% méér AOW en ouderen met 

inkomens tot 30.000 euro krijgen daar bovenop fiscale voordelen en een aanvullende uitkering. 

Gepensioneerden gaan er 1,3 procent op vooruit, waar zonder de PvdA een min van 0,4 procent 

had gestaan. 

 

Jongeren 

Goed onderwijs stelt iedereen in staat om van een dubbeltje een kwartje te worden. Waar je ook 

geboren wordt, welke buurt, achtergrond. Daarom investeren we in het héle onderwijs. Gelijke 

kans voor iedereen, van peuters tot en met volwassenen. Het wordt mogelijk om te stapelen, 

laatbloeiers kunnen tegen gewoon collegegeld een vervolgopleiding volgen. En als een jongere gaat 
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werken dan verdien je vanaf 18 jaar een volwaardig volwassenen salaris. Het verlaagde minimum 

jeugdloon vanaf 18 jaar vervangen we voor het gewone minimumloon.  

 
 

3.3 Investeringen in de publieke sector 

We investeren in de publieke voorzieningen. Voor een sterk Nederland is een sociaal Nederland 

nodig. Met eerlijke kansen voor iedereen in onderwijs, kansen op goed werk en recht op 

gezondheid. Hieronder per thema met de belangrijkste maatregelen op een rijtje.  

 

3.3.1  Werk en sociale zekerheid  

Wij nemen als overheid initiatief en wachten niet op de markt. Meer werk nu. We zorgen voor meer 

publieke banen met een fatsoenlijk salaris en maken het aantrekkelijker om mensen in dienst te 

nemen. De risico’s op ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen.  

 

Meer geld in portemonnee werknemers, minder in de portemonnee van werkgevers. Het oude 

verhaal dat iedereen profiteert als bedrijven maar de ruimte krijgen is achterhaald. De overheid 

neemt het voortouw: meer banen en koopkracht voor gezinnen en werkenden, meer lasten voor 

bedrijven die belasting ontwijken en vervuilen. Voor mensen in armoede komt er extra geld en we 

verhogen de bijstand en kinderbijslag.     

 

Bied jongeren zekerheid en bescherm mensen tegen doorgeslagen flex. Vast werk wordt weer de 

norm, iedere werkende is verzekerd tegen pech en alle werknemers krijgen vanaf werkdag 1 een 

scholingsbudget om zich te kunnen blijven ontwikkelen en gaan een pensioen opbouwen voor later.  

 

Maatregelen 

 Er komen op termijn 100.000 publieke banen (3,8 mld). In 2021 hebben we 40.000 meer 

conciërges, ondersteuners op scholen, beheerders bij verenigingen en dorpshuizen, specifieke 

banen die nu verdwenen zijn komen terug (1,5mld in 2021); 

 Mensen met een bescheiden inkomens komen makkelijker aan werk. We maken het voor 

bedrijven aantrekkelijker om mensen met een salaris tot 130% wml aan te nemen (lage 

inkomens voordeel 2,5 mld). Het wordt ook veel aantrekkelijker om ouderen aan te nemen, 

ook daar ontvangen werkgevers loonkostenvoordelen (loonkostenvoordeel 1,5 mld);  

 Er komen tienduizenden beschut werk plekken bij voor mensen die nu niet op de arbeidsmarkt 

terecht kunnen (0.1mld in 2021, 0,5mld struc). Beschut werk breiden we stapsgewijs uit in 

2021 is maar een deel van onze ambitie te realiseren, voor de langere termijn mikken we op 

ongeveer 20.000 extra plaatsen; 

 De lasten voor werkenden en gezinnen verlagen we met ongeveer 8 miljard. De lasten voor 

werkgevers verzwaren we met 8 miljard ofwel 1% van het bbp dat we met z’n allen verdienen . 

De werkgevers betalen dit extra en de werknemers minder. De netto lonen gaan omhoog. 

 We verkleinen de kloof tussen flex en vast met de invoering en forse verhoging van het 

werknemersvoordeel (8 mrd euro) neemt het verschil tussen zzp’er en vast af. Alle zzp’ers 

krijgen een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en gaan pensioen opbouwen.  

 Door de WW-premie te differentiëren maken we het voor werkgevers aantrekkelijker om 

mensen in vaste dienst te nemen in plaats van in flexibele dienst. Ook door het collectiviseren 

van loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot tien werknemers nemen de verschillen tussen 

vast en flex af; 

 We maken het gezinnen makkelijker om werk en gezin te combineren door de 

kinderopvangtoeslag fors te verhogen (2 mld);  

 Voor mensen in armoede maken we  extra geld vrij (0,1mld) en verhogen we de 

bijstand(0,1mld) en breiden we de kinderbijslag uit (0,2mld); 
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3.3.2  Een goede oude dag 

We zien dat mensen, vooral zij die werken in zware beroepen, vaak moeite hebben om de 

pensioenleeftijd te halen. Het werk wordt simpelweg te zwaar. Maar niet iedereen kan het zich 

veroorloven eerder te stoppen. De PvdA  wil iedereen de mogelijkheid geven om op 65-jarige 

leeftijd met pensioen te gaan. Met de flex-AOW doen we dat inkomensafhankelijk, de laagste 

inkomens tegen een bescheiden korting, de hoogste inkomens tegen een hogere.  

 

De pensioenen van ouderen staan onder druk. Daarom wil de PvdA de komende jaren de AOW met 

4 procent verhogen.  Ieder jaar komt er 1 procent bij. Voor mensen met uitsluitend AOW of een 

klein aanvullend pensioen, trekken we 500 miljoen extra uit. Door de hogere AOW krijgen ook 

mensen met een lager inkomen de reële keuze om tegen redelijke voorwaarden eerder te stoppen 

met werken.  

 

Maatregelen 

 De flexibele AOW maakt het mogelijk om 3 jaar eerder of 3 jaar later te stoppen met werken. 

Daarbij wordt nooit eerder gestopt dan 65 jaar; 

 Bij het eerder in laten gaan van de AOW krijg je langer een lagere AOW. Bij later ingaan krijg 

je korter een hogere AOW. De maatregel betekent dus niet dat je ‘wel gek bent’ als je 

doorwerkt zoals bij de VUT regelingen; 

 De korting op de AOW is inkomensafhankelijk. Lagere inkomens kunnen tegen een 2% lager 

dan actuariële korting stoppen (grofweg 4,5% per jaar eerder). Middeninkomens kunnen tegen 

een actuarieel faire korting eerder stoppen (grofweg 6,5%) en hogere inkomens met de 

hoogste levensverwachting betalen een hogere korting (grofweg 8,5%); 

 Mensen met lagere inkomens zijn vaak eerder begonnen met werken, werken vaker in zware 

beroepen en hebben een lagere levensverwachting. Het is dan ook eerlijk om voor lagere 

inkomens een lagere korting te hanteren bij het eerder ingaan van de AOW;  

 Nu al stoppen veel mensen eerder dan de AOW-leeftijd, vooral voor hogere inkomens is dit 

betaalbaar. Dat vinden we niet eerlijk, ook lagere inkomens waarbij het werken niet meer gaat 

moeten kunnen stoppen. De maatregel heeft een negatief effect op de participatie onder 

ouderen. Participatie waar mensen gedwongen aan het werk zijn terwijl het met goed fatsoen 

eigenlijk niet meer gaat is niet de participatie die wij willen; 

 Structureel levert de maatregel geld op. Doordat er AOW uitgaven naar voren worden gehaald 

stijgen de uitgaven van de overheid in 2021 met 0,4mld. Doordat er uitgaven naar voren 

worden gehaald zijn de uitgaven in de toekomst lager, structureel gaat het om 0,6mld lagere 

uitgaven.  

 De AOW gaat elk jaar met 1% omhoog of ongeveer 100 euro omhoog, in 2021 is de AOW 4% 

hoger. Voor  gepensioneerden met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen komen we met 

een extra tegemoetkoming en een belastingvoordeel (samen 1,5mld). In totaal trekken we 

voor ouderen 3mld  uit waarvan het grootste deel terecht komt bij ouderen met alleen AOW of 

met een klein aanvullend pensioen; 
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3.3.3 Samenwerken voor gezondheid 

We kiezen voor betaalbare zorg voor iedereen. We schaffen het eigen risico af. Dat betalen we met 

z’n allen door 1% hogere tarieven in de inkomstenbelasting. Dat is eerlijk en solidair omdat we de 

afschaf inkomensafhankelijk betalen. Farmaceuten pakken we aan en overwinsten gaan we tegen. 

De betaalbaarheid van de zorg is een zaak van ons allen, daarom zetten we groeiafspraken met 

verzekeraars en aanbieders voort. Zodat zorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft; 

 

Van marktwerking naar samenwerking. Meer samenwerken en minder concurreren, wij kiezen voor 

verzekeraars die zich richten op gezondheid en niet op concurreren met elkaar. Huisartsen en de 

hele eerste lijn moeten meer samenwerken. We investeren in wijkverpleegkundigen en investeren 

in de kwaliteit van verpleeghuiszorg voor liefdevolle ouderenzorg. Er komt in totaal ruim 3mld bij in 

2021; 

 

Een heet hangijzer is of een stelselwijziging in de zorg nodig is. Wij kiezen voor samenwerking, een 

andere werkwijze boven een ander stelsel. Wij kiezen voor verzekeraars die op een andere manier 

gaan werken door per regio één verzekeraar te laten inkopen, door te sturen op samenwerking 

tussen aanbieders, door in te kopen op kwaliteit ipv op prijs en door af te zien van reclame voor de 

basisverzekering. Wederom een stelselwijziging leidt juist af van goede zorg en betekent 

rompslomp voor de professionals in de zorg. De kosten van een stelselwijziging lopen op tot 

6,4mld, wij behouden dit geld voor de zorg en gaan daar geen verzekeraars mee uitkopen.; 

 

Maatregelen 

 Doktersbezoek moet niet langer een financiële afweging zijn, daarom schaffen we het eigen 

risico af [-4,3mld]. Niet langer bepaalt de portemonnee hoe snel iemand naar de dokter gaat 

wanneer hij of zij iets makeert; 

 We betalen de afschaf van het eigen risico met z’n allen en inkomensafhankelijk. Ter dekking 

van de afschaf van het eigen risico in de zorg wordt van iedereen een bijdrage gevraagd door 

alle belastingschijven met 1% te verhogen. Rijkere en vaak gezondere mensen betalen zo 

meer dan mensen die het minder breed hebben; 

 De macht van farmaceuten wordt ingesnoerd. Met een combinatie van centrale inkoop en 

herijking van limieten op geneesmiddelen wordt de macht van farmaceuten ingeperkt 

[0,4mld]; 

 In samenspraak met de sector wordt het marktdenken ingeperkt. Artsen moeten zich weer 

richten op de zorg in plaats van op ondernemen, artsen in loondienst komen onder de wnt 

[0,1mld struc]; 

 Samen met de sector is het gelukt de groei van de zorguitgaven te beteugelen. Deze 

coöperatistische insteek zetten we voort, het is de verantwoordelijkheid van de overheid, 

aanbieders en verzekeraars samen om de zorg betaalbaar te houden [1,7mld]; 

 Sommige zorg komt dichterbij; in de eerste lijn worden alle barrières weggenomen voor 

samenwerking, zorg wordt naar de eerste lijn verplaatst en er komen duizenden 

wijkverpleegkundigen bij [-0,4mld];  

 Complexe zorg wordt juist meer centraal gestuurd. Academische ziekenhuizen en acute zorg 

wordt gespreid over het land beschikbaar en toegankelijk en grote investeringen in de zorg 

worden beter afgestemd [0,1mld]; 

 In de langdurige zorg worden met langjarige contracten continuïteit vergroot [0,2mld]. 

Zorgkantoren geven hogere vergoedingen aan zorgaanbieders met een laag ziekteverzuim en 

lage managementkosten [0,1mld]; 

 We investeren in ouderenzorg. Voor verpleeghuiszorg komt extra geld beschikbaar om de 

kwaliteit te verhogen [-0,5mld]. Om een einde te maken aan de concurrentie op lonen en 

arbeidsvoorwaarden in de WMO stellen we geld beschikbaar [-0,1mld];  

 Sport verbindt, we investeren 50mln in breedte en topsport. Crisisopvang in de GGZ wordt 

voor lagere inkomens gratis, transgenders gaan we kosteloos medisch ondersteunen en 

behandelen, onderzoek gewelds en zedendelicten wordt kosteloos, eigen bijdrage GGZ voor 

lage inkomens schrappen we [-0,1mld];  
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3.3.4 Het beste onderwijs  

Onze droom van het onderwijs is dat het iedereen in staat stelt om van een dubbeltje een kwartje 

te worden. Dat is de belofte van de PvdA. Waar je ook geboren wordt, welke buurt, achtergrond. 

Daarom wil de PvdA investeren in het héle onderwijs. Gelijke kans voor iedereen, van peuters tot 

en met volwassenen. 

 

Daarnaast willen we Nederland klaarstomen voor de toekomst. De robots komen er aan, dat biedt 

geweldige kansen, maar geeft ons ook een verantwoordelijkheid. Want de robotisering verandert 

niet alleen de levens van mensen die ze bedenken en moeten bouwen, maar ook die ze gaan 

gebruiken of er zelfs hun baan door verliezen. Daarom moeten we investeren in blijven leren, ook 

als je werkt.  

 

Maar voor alles geldt dat de basis voor de beste beroepsbevolking ter wereld ligt bij een goede 

meester of juf op de basisschool. Veel te veel leraren krijgen te maken met burn-out in onderwijs. 

We moeten een begin maken met een omslag, zodat de werkdruk minder wordt en er meer tijd is 

om lessen voor te bereiden. Zodat leraren de tijd krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast kiezen we 

voor hogere salarissen voor leraren.  

 

Maatregelen 

 We zorgen dat álle kinderen van 2 tot 4 jaar naar de kinderopvang kunnen en de 

vroegschoolse educatie kunnen. Zo gaan we vroeg taalachterstanden tegen en krijgen alle 

kinderen een gelijke start (200mln); 

 We kiezen voor brede brugklassen, zodat laatbloeiers ook tot hun recht komen en vroegselectie 

beperkt is (100mln). We kiezen ervoor dat VMBO'ers nog beter voorbereid de arbeidsmarkt op 

komen door het VMBO met 1 jaar te verlengen (100mln); 

 Voor laagopgeleiden wordt het makkelijker om te stapelen en een volgende opleiding te volgen. 

De PvdA komt met scholingsvouchers van ruim 500 euro (100mln). De boete op het volgen van 

een tweede bachelor- en tweede masterstudie heffen we op, studenten kunnen deze tweede 

studie tegen het wettelijk collegegeld volgen (200mln); 

 Voor laag- en middelbaar opgeleide werkenden komt er een publiek leerrecht, er komen 

scholingsvouchers van ruim 400 euro om bij- en om te kunnen scholen (300mln); 

 Het beste onderwijs vraag heel goede leraren, er komt een loonsverhoging voor leraren. We 

zorgen ervoor dat het beroep van lerares en leraar aantrekkelijk is en blijft. Hiervoor komt in 

het primair onderwijs 0,4mld euro en in het voortgezet onderwijs 0,3mld euro extra. Salarissen 

gaan met ruim 3% omhoog; 

 De beste lessen vragen de beste voorbereiding. Dit doen we door de werkdruk te reduceren 

door de lestaak te verlagen. Om te beginnen verlagen we de lestaak naar 20 klokuren per 

week (per fte) op achterstandsscholen. Hiervoor komt in het primair en voortgezet onderwijs 

samen 0,5 mld euro extra beschikbaar; 

 We richten een investeringsbank op van 10 mld euro. We steken er elk jaar 2,5 mld in. De 

bank investeert waar andere banken het nu te vaak laten afweten; in duurzame energie, in 

verduurzaming van de bebouwde omgeving, in een beter binnenklimaat op scholen, in 

zelfrijdende elektrische auto's en in innovatieve energieconcepten. Met het eigen vermogen van 

10mld kan een veelvoud aan investeringen worden aangegaan; 

 Juist in fundamenteel onderzoek moet de overheid voorop gaan. Langjarige financiering is 

nodig om internationaal toponderzoek te kunnen blijven doen. De PvdA verhoogt de uitgaven 

voor fundamenteel onderzoek en wetenschap met 0,2mld euro 
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3.3.5  Bedrijven gaan weer eerlijk bijdragen  

De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen tijd recordhoogtes. Dividenden worden 

uitgekeerd, aandelen ingekocht en de spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. Maar de 

loonontwikkeling blijft achter. Daarnaast zien we in heel Europa een verschuiving van belasting 

betaald door bedrijven naar belastingen betaald door huishoudens. Het effectieve tarief van de 

winstbelasting daalt al jaren in heel Europa, van 27 procent in 2000 naar 21 procent in 2014. Daar 

komt bij dat grote multinationals zoals Apple en Fiat vrijwel geen winstbelasting betalen terwijl ze 

wel profiteren van de goede infrastructuur en hoogopgeleide bevolking.  

 

Maatregelen 

 De lasten voor werkenden en gezinnen verlagen we met ongeveer 8 miljard. De lasten voor 

werkgevers verzwaren we met 8 miljard ofwel 1% van het bbp dat we met z’n allen verdienen . 

De werkgevers betalen dit extra en de werknemers minder. De netto lonen gaan omhoog; 

 We verhogen het hoogste tarief van de winstbelasting met 2 procentpunt naar 27 procent voor 

bedrijven met grotere winsten en zien af van een verlaging [1,2mld]; 

 We pakken belastingontwijking aan en gaan excessieve schuldfinanciering tegen [1,3mld];  

 Banken betalen geen btw, dat brengen we meer in evenwicht door de belastingen die banken 

wel betalen te verhogen [1,1mld] 

 
 
3.3.6   De toekomst is groen 

De PvdA wil zo snel mogelijk toe naar een schone economie waar voor iedereen in plek is. 

Vervuilers gaan met een CO2-heffing meer betalen en we maken miljarden vrij om te investeren in 

duurzaamheid en innovaties.  Dat zorgt niet alleen dat we de toekomst van onze kinderen niet op 

het spel zetten door klimaatverandering, het zorgt ook voor meer duurzame banen. Van 

onderzoekers die de nieuwe innovaties bedenken en de ingenieurs die die ideeën uitwerken, tot de 

vaklieden die alles in elkaar zetten, de onderhoudsmonteurs, de installateurs, de scheepslieden. 

Een economie die leunt op een duurzame ondernemers en niet louter op financiële dienstverlening 

of consultancy, heeft méér plaats voor méér mensen, van hoog tot laag opgeleid.  

 

Maatregelen 

 Lokale initiatieven voor duurzaamheid krijgen meer ruimte; 

 De gaswinning gaat omlaag [0,7mld] en we investeren meer in Groningen [0,3mld]; 

 Met de investeringsbank maken we 10 miljard vrij om te investeren in duurzaamheid en 

innovatie; 

 We sluiten de kolencentrales zo snel als mogelijk, te beginnen met de meest vervuilende;  

 De belastingen op milieuvervuiling gaan met 5 miljard omhoog, wat we gebruiken voor groene 

banen en extra koopkracht. We voeren onder meer de verpakkingsbelasting opnieuw in 

(1,2mld) en stellen een minimum prijs vast voor CO2 uitstoot (0,8mld); 

 
 
3.3.7 Wonen 
Op wonen zijn de plannen ingrijpend. De belangrijkste elementen zijn een woonquote waarmee  

voor de sociale huurwoningen een huur naar draagkracht wordt ingevoerd. We vormen de 

verhuurderheffing om in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer 

sociale huurwoningen. Er komt een Rijksfonds voor het wonen dat jaarlijks honderden miljoenen in 

wijken en dorpen investeert. Samen betekent dit 500mln per jaar extra voor huurwoningen. 

 

Maatregelen 

 De huurtoeslag schaffen we geleidelijk af en de woonquote voeren we geleidelijk in. Uiteindelijk 

komt voor inkomens tot de huidige huurtoeslaggrens de maximale huurquote rond de 20-25% 

te liggen. In de structurele situatie betaalt niemand in een sociale huurwoning dus meer dan 

een kwart van zijn inkomen aan huur; 

 Vanaf 2020 en groeit de maatregel in 20 jaar in, zodat er in 2021 twee stappen zijn genomen. 

De betaalde huur bestaat in 2021 voor 90% uit de werkelijke huren en voor 10% uit de nieuwe 
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huur op basis van de woonquote. De huurtoeslag wordt vastgesteld aan de hand van de 

werkelijke huur, en wordt met 10% verlaagd; 

 De besparing op de huurtoeslag (400 miljoen in 2021, 3,8 miljard in 2039) wordt een-op-een 

teruggesluisd naar corporaties via het nieuw in te stellen Compensatiefonds Verhuurders zodat 

corporaties met hogere huurinkomsten verevenen met corporaties die minder huurinkomsten 

hebben door de overgang naar een woonquote;.  

 Er komt een investeringsfonds sociale woningbouw van 300mln euro per jaar voor 

investeringen in sloop, nieuwbouw, funderingsherstel, monumentenbehoud, verduurzaming en 

in leefbaarheid en sociale cohesie. Dit Rijksfonds zorgt ervoor dat er meer wordt gebouwd, ook 

op plekken waar de markt faalt, te weinig bouwt of alleen dure huizen wil bouwen; 

 Daarnaast investeren we nog 100mln euro in gemengde wijken en vier jaar lang 200mln euro 

in woningisolatie; 

 De algemene belasting over sociale huurwoningen (verhuurderheffing) verdwijnt bij de PvdA. 

Het wordt een instrument voor meer woningen. Woningcorporaties die veel investeren in extra 

sociale huurwoningen of hun regio of wijk vernieuwen krijgen een korting, terwijl corporaties 

die amper investeren meer bijdragen. Investeringen worden verder versterkt met een 

Rijksfonds voor het Wonen. Daarmee is er straks jaarlijks 500mln meer beschikbaar voor 

investeringen. We verlagen de verhuurderheffing met 0,2 mld euro. 

 
 

3.3.8  Veiligheid 
We kiezen voor meer geld voor veiligheid. Er komt bijna een miljard euro extra per jaar. Onze inzet 

is breed met extra geld voor defensie, voor de politie, voor gemengde wijken en er komen meer 

conciërges vanuit de duizenden publieke banen. Ook internationaal leveren we een bijdrage aan de 

vrede en veiligheid met 2,0mld extra voor ontwikkelingssamenvatting 

 

Maatregelen 

 Er komt 400mln extra voor agenten. Er komen meer wijkagenten, de opleidingen krijgen meer 

aandacht voor discriminatie, radicalisering wordt tegengegaan; 

 We investeren in defensie, om de baisgereedheid op orde te krijgen en meer mensen te 

kunnen aannemen [400mln]; 

 Er komt 100mln voor de verbetering van gemengde wijken;  

 We gaan terug naar 0,7% bbp bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking [2mld]; 

 

 

3.3.9 OV en bereikbaarheid 

We investeren in schone mobiliteit en maken vervuilende mobiliteit duur. Goed OV vraagt om 

investeringen in spoor, regionaal en lokaal. Daarnaast wordt gebruik van de auto meer belast dan 

bezit. Daarbij wordt het bezit en gebruik van schone en goedkopere auto’s veel gunstiger dan het 

bezit en gebruik van vervuilende dure auto’s.   

 

Maatregelen 

 Er komt jaarlijks 200mln extra beschikbaar voor investeringen in het OV. Zowel op nationale 

knelpunten als in de regio’s. We investeren daarnaast in wandelpaden, fietspaden en 

fietsparkeerplekken bij stations. We trekken hier 100mln euro per jaar voor uit;  

 Er komt een kilometerheffing van gemiddeld 3 cent per kilometer voor personenauto’s en 

bestelauto’s op alle wegen. Deze is lager voor zuinige en schone auto’s en hoger voor 

vervuilende auto’s. Daarnaast wordt de motorrijtuigenbelasting (mrb) verlaagd, ook daar gaan 

zuinige auto’s er het meest op vooruit; 
 We voeren een vliegbelasting in met een jaarlijkse opbrengst van 0,5 miljard. We vergroenen  

de binnenvaart door het sluiten van een green deal voor de scheepvaart. Er komt een heffing 

op vrachtverkeer, waarbij oude vieze vrachtwagens zwaarder worden belast dan nieuwe schone 

vrachtwagens;  
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4. Vraag en antwoord 

 

Koopkracht  

     

 

1. Uitkeringsgerechtigden gaan er nauwelijks op vooruit 

Zij gaan er bijna een procent op vooruit, iets minder dan de gemiddelde huishoudens. Zonder 

PvdA-plannen was dit een kleine min geweest. Er komt 100mln voor mensen in armoede, we 

verhogen de zorgtoeslag (1mld) en de bijstand (100mln). We verhogen de kinderbijslag 

(200mln) en we trekken geld uit voor ouderen, vooral voor ouderen met een inkomen tot 

30.000 euro (1,5mld). 

 

2. Alleenverdieners gaan er weer het minst op vooruit 

Wij geloven in emancipatie en komen op voor gezinnen die samen werk kunnen combineren 

met de zorg voor kinderen. We trekken meer geld uit voor de kinderopvangtoeslag en voor 

ouderschapsverlof. Dat komt deze gezinnen ten goede. Dat verschilt inderdaad ten opzichte 

van de meer christelijke partijen die vrouwen nog liever aan het aanrecht zien.  

 

3. De ouderen gaan er nu wel op vooruit? 

Zeker. Veel ouderen met een laag inkomen hebben het nu zwaar en de pensioenfondsen 

hebben het nog altijd lastig. Daarom verhogen we de AOW voor iedereen met 4% (1,6mld) en 

maken we extra geld vrij voor ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen en 

een inkomen tot 30.000 euro (1,5mld). 

 

Ongelijkheid Gini 

4. De gini coefficient neemt maar heel beperkt af? 

De ongelijkheid zou toenemen zonder ons ingrijpen. Met forse maatregelen, zoals een tarief 

van 60% voor inkomens vanaf 150.000 euro, grijpen we in en zorgen we dat de ongelijkheid 

daalt. In plaats van een toename van de ongelijkheid van 2,9% neemt de ongelijkheid met 

onze maatregelen af met 2,9%, een verschil van bijna 6%. 

 

5. Vermogensongelijkheid is nog groter dan inkomensongelijkheid, waarom daar niets? 

Daar doen we heel veel. Ontwijking gaan we tegen, en komt een hoger tarief voor de grootste 

vermogens en directeur-grootaandeelhouders gaan meer belasting betalen. Dat vinden we 

eerlijk.  

 

Houdbaarheid  

6. Waarom de keuze om op de pof te leven? 

De houdbaarheid komt met onze plannen licht negatief uit. De staatsschuld daalt van ruim 

60% naar 54,2%. We geven niet meer uit dan er binnen komt, de begroting is in evenwicht en 

hiermee leggen we tot 2021 een solide basis voor de toekomst. Daarnaast hebben we de 

afgelopen jaren met  Jeroen Dijsselbloem overtuigend laten zien dat de overheidsfinanciën bij 

ons in goede handen zijn. De doorrekening toont juist aan dat het kan, investeren in een sterke 

verzorgingsstaat en solide financieel beleid. 

 

Werk 

7. Waarom schaft de PvdA de zelfstandigenaftrek af?  

Wij vormen de arbeidskorting en zelfstandigenaftrek om tot een werknemers- en 

zelfstandigenvoordeel. Zelfstandigen gaan er netto niks op achteruit, maar door miljarden 

extra vrij te maken voor het werknemersvoordeel is het straks voor bedrijven veel 

aantrekkelijker om mensen weer in vaste dienst te nemen, met de zekerheid die daarbij hoort.   

 

8. De overheid creëert toch geen banen?  

Onzin. De overheid is de grootste werkgever van Nederland. Militairen, verpleegkundigen en 

docenten doen essentieel werk en zijn de ruggengraat van onze samenleving. Voor veel 
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publieke banen die de afgelopen decennia verdwenen zijn, zoals conciërges en 

klassenassistenten, maken we nu extra geld vrij.  

 

9. Deze banen leveren helemaal geen werkgelegenheid op? 

We willen niet alleen meer banen maar ook goede banen. Daarvoor kijken we naar werkgevers 

maar nemen we ook zelf het voortouw. Het is ontzettend belangrijk om werk te hebben en er is 

veel nuttig werk dat gedaan moet worden. Dat levert werkgelegenheid op voor mensen met 

een bescheiden salaris. Dat dit niet direct leidt tot een baan in de markt doet daar niets aan af. 

 

10. Draait u hiermee de eerdere bezuiniging op de WSW terug? 

Naast de 100.000 publieke banen zorgen we ervoor dat mensen die een beschut werk plek 

nodig hebben die krijgen. Op termijn creëren we 20.000 plekken voor deze groep.  

 

11. Werkloosheid in 2021 daalt wel maar structureel verandert er niets?  

Zo’n 100.000 mensen minder werkloos in 2021 betekent veel. Mensen die al tijden werk 

zoeken en jongeren die hun opleiding afronden vinden werk. Daarom de inzet op werk de 

komende jaren. Mensen nu aan de zijlijn zetten, uitkeringen verlagen en daarmee zorgen voor 

banen in de verre toekomst is niet onze keuze. Dat dit kan zonder in de toekomst tegen een 

probleem aan te lopen laat deze doorrekening juist zien. 

 

12. Waarom kiest u er voor om met AO en pensioen de zzper in armoede te storten? 

Wij kiezen voor een arbeidsmarkt waarbij zekerheid de norm is. Dat betekent dat als je pech 

hebt er een verzekering is. Dat betekent dat je voor je oude dag pensioen opbouwt. Er zijn nu 

veel zelfstandigen zonder verzekering en zonder pensioenopbouw. Dat is vaak geen bewuste 

keuze maar een resultaat van concurrentie met collega’s of te lage tarieven. Dat moet anders, 

ook de zelfstandige verdient een verzekering tegen een betaalbare premie en ook de zzper 

verdient een goede oude dag. We voeren geleidelijk in zodat ZZPers het in de tarieven kunnen 

doorberekenen. 

 

13. WW eerste half jaar de verantwoording van de werkgever, waarom blaast u het sociaal akkoord 

op? 

De werkgever heeft een belangrijke rol in het signaleren van werknemers die tegen een grens 

aan lopen. Door de verantwoordelijkheid te leggen bij de werkgever is ook voor de baas 

voorkomen beter dan genezen. Kleine werkgevers die dit risico minder goed kunnen dragen 

zonderen we uit. 80% van de werkgevers heeft 10 werkgevers of minder, deze werkgevers 

zonderen we uit. 

 

 

Oude dag 

14. Kiest de PvdA voor een VUT nieuwe stijl? 

Nu al stoppen veel mensen eerder dan de AOW-leeftijd, nu is dit voor hogere inkomens 

betaalbaar. Dat vinden we niet eerlijk, ook lagere inkomens waarbij het werken niet meer gaat 

moeten kunnen stoppen. Mensen met lagere inkomens zijn vaak eerder begonnen met werken, 

werken vaker in zware beroepen en hebben een lagere levensverwachting. Het is dan ook 

eerlijk om voor lagere inkomens een lagere korting te hanteren bij het eerder ingaan van de 

AOW;  

 

15. De flex AOW kost banen, heeft u niet geleerd van de VUT? 

De maatregel betekent dat er meer mensen eerder zullen stoppen met werken. Dat heeft een 

negatief effect op de participatie onder ouderen. De PvdA kiest echter niet voor participatie 

waar mensen gedwongen aan het werk zijn terwijl het met goed fatsoen eigenlijk niet meer 

gaat. Dat is niet de participatie die wij willen. 

 

Zorg  

16. De zorg wordt niets beter 
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Onzin, de zorg wordt beter. We investeren ruim 3mld in de zorg en zorgen ervoor dat bij 

doktersbezoek de dikte van de portemonnee niet leidend is. We gaan overwinsten van 

farmaceuten tegen. We vragen zorgaanbieders samen te werken voor gezondheid in plaats van 

te concurreren om een markt. We richtend de zorg meer op gezondheid en minder op een 

zorgmarkt. Daarmee is ieders gezondheid gebaat.  

 

17. De betalingen in de WLZ doet u niets aan? Waarom vermogens bijtelling ouderen niet? 

We verbeteren de ouderenzorg. Dit doen we door geld uit te trekken voor meer 

wijkverpleegkundigen [300mln], door gemeente geld te geven voor betere arbeidsvoorwaarden 

van de thuishulp [100mln], door verpleeghuizen elk jaar meer ruimte te geven om de zorg 

beter in te richten [500mln]. We geven het geld aan de zorg in plaats van aan vermogende 

ouderen. We vragen een stevige bijdrage aan ouderen  met een eigen vermogen maar dat 

vinden we eerlijk. 

 

18. De Borst norm wordt bij lange na niet gehaald 

We kiezen voor liefdevolle ouderenzorg en zien ons gesterkt door de oproep van Borst en 

Gaemers. Daarom investeren we bijna één miljard in de ouderenzorg. Dit doen we door geld uit 

te trekken voor meer wijkverpleegkundigen [300mln], door gemeente geld te geven voor 

betere arbeidsvoorwaarden van de thuishulp [100mln], door verpleeghuizen elk jaar meer 

ruimte te geven om de zorg beter in te richten [500mln]. Het gaat ons daarbij niet om het 

halen van een norm. Om nieuw papierwerk en bureaucratie. Het gaat ons om betere zorg. 

 

19. Er komt geen extra hand aan het bed? 

In de zorg komen er de komende vier jaar meer dan 100.000 krachten bij. Daarbij kiezen wij  

voor meer wijkverpleegkundigen. Ook komt er geld voor betere zorg in verpleeghuizen. Daarbij 

mikken we niet op een nieuwe norm maar geven we de verpleeghuizen en de bewoners de 

ruimte om te bepalen wat er nodig is voor betere zorg. 

 

Onderwijs  

20. U zou 10mld in onderwijs steken, u haalt nu niet eens een kwart? 

Wij willen dat onderwijs weer de belangrijkste investering van de overheid wordt. Daar maken 

we de komende vier jaar ruim 2,5 miljard voor vrij. Binnen 15 jaar willen we dan, zoals eerder 

ook gezegd, dat de onderwijsuitgaven met 10 miljard zijn gestegen. Dat is geen doel op zich 

maar een middel op te komen tot gelijke kansen voor ieder kind, de best opgeleide 

beroepsbevolking ter wereld en een land waar iedereen het maximale uit zichzelf kan halen.  

 

Eerlijke bijdragen bedrijven 

21. Waarom geeft de PvdA 20mld boete aan ondernemers? 

We zien bedrijfswinsten tot recordhoogtes stijgen terwijl de lonen achterblijven. De 

werkgelegenheid neemt zienderogen toe en met onze voornemens nog veel verder met 1,1% 

(bij de VVD slechts 0,4%). De bedrijven gaat het hierdoor goed, alleen de lonen blijven achter. 

Dat zetten we recht. We verlichten daarom de lasten voor werknemers met 8 miljard, dat 

vragen we terug van bedrijven. Daarnaast komt er een hogere winstbelasting, pakken we 

belastingontwijking keihard aan en gaan vervuilende bedrijven meer betalen. Ontwijkende en 

vervuilende bedrijven gaan meer betalen, ook wanneer zij iemand ontslaan, voor kleine 

bedrijven maken we het juist aantrekkelijker mensen aan te nemen.  Dat is niet slecht voor de 

economie, maar wel nodig voor een eerlijkere economie.  

 

22. Gaan bedrijven niet weg uit NL? 

Nee dat is een ouderwets verhaal: dat je bedrijven maar maximaal de ruimte moet geven 

omdat ze anders vertrekken. Dit argument wordt altijd gebruikt voor de voorstanders van een 

race to the bottom. Waarbij landen elkaar proberen af te troeven met als resultaat dat het 

grootbedrijf nergens meer belasting betaalt. Niet bijdragen is wat ons betreft moreel niet recht 

te praten. Bedrijven hebben ook baat bij een eerlijkere economie waarin werknemers weer 
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durven consumeren. In ons programma nemen de consumentenbestedingen maar ook de 

bedrijfsinvesteringen juist toe! 

  

23. Dijsselbloem wil de VPB toch juist omlaag? 

Dijsselbloem wil de VPB voor grote bedrijven omhoog. Dat doen we ook, met 2%. 

 

24. Waarom wordt de banenmotor van Nederland; het MKB, zo hard gepakt? 

Wij zetten in op de bedrijven die fatsoenlijk omgaan met werknemers, duurzaamheid 

stimuleren en netjes belasting betalen. Dat zien we juist en vooral veel terug bij kleinere 

werkgevers. Voor hen wordt het aantrekkelijker mensen aan te nemen, worden risico’s bij 

zieke werknemers breder gedeeld en blijft het lage VPB-tarief gelijk. Bovendien profiteren zij er 

van dat de grote multinationals, net als zij, ook netjes belasting gaan betalen. De koffiebar op 

de hoek kan dan weer beter concurreren met Starbucks.     

 

25. Bent u Tineke –tolpoort- Netelenbos weer vergeten en voert u rekeningrijden in? 

Er komt inderdaad een kilometerheffing waarmee gebruik bepalender wordt voor wat een auto 

koste dan het bezit. De heffing is gemiddeld 3 cent per kilometer voor personenauto’s en  

bestelauto’s op alle wegen. Deze is lager voor zuinige en schone auto’s en hoger voor  

vervuilende auto’s. De motorrijtuigenbelasting wordt evenveel verlaagd, ook daar gaan  

zuinige auto’s er het meest op vooruit. De technologie van nu maakt dit veel makkelijker dan 

in de jaren ’90. We zetten breder in op schone mobiliteit. We voeren een vliegbelasting in met 

een jaarlijkse opbrengst van 0,5 miljard. We vergroenen  de binnenvaart door het sluiten van 

een green deal met de scheepvaart. Er komt een heffing op vrachtverkeer, waarbij oude vieze 

vrachtwagens zwaarder worden belast dan nieuwe schone vrachtwagens (0,9mld). 

 

Wonen  

26. Schaft u de hypotheekrente nu wel of niet af? 

Er is de afgelopen jaren heel veel veranderd aan de hypotheekrenteaftrek, dat hebben we met 

elkaar afgesproken en daar houden we ons nu aan. Voor de allerrijksten met huizen van meer 

dan 500.000 euro bouwen we de aftrek voor het gedeelte boven de 500.000 euro af. Voor het 

overgrote gedeelte van de mensen verandert er dus niets.  

 

Daarnaast zijn er mensen die hun hypotheek inmiddels hebben afgelost. In de toekomst moet 

iedereen volledig aflossen. Ook van deze mensen vragen we een bijdrage over het vermogen 

dat zij in hun huis hebben opgebouwd. Zij gaan net als alle mensen met een hypotheekschuld 

eigen woning forfait betalen. Hiermee gaan we de vermogensongelijkheid tegen. 

 

27. Schaft u de verhuurderheffing nu wel of niet af? 

De algemene belasting over sociale huurwoningen (verhuurderheffing) verdwijnt bij de PvdA. 

Het wordt een instrument voor meer woningen. Woningcorporaties die veel investeren in extra 

sociale huurwoningen of hun regio of wijk vernieuwen krijgen een korting, terwijl corporaties 

die amper investeren meer bijdragen. Investeringen worden verder versterkt met een 

Rijksfonds voor het Wonen. Daarmee is er straks jaarlijks 500mln meer beschikbaar voor 

investeringen. 

 

Gas 

28. U laat Groningen na 4 jaar nog steeds in de kou staan, waarom doet u niet meer? 

Nederland heeft een ereschuld aan Groningen, na al die jaren al dat gas. Die ereschuld zal 

moeten worden ingelost. Dat betekent drie dingen. In de eerste plaats de gaskraan dicht. Zo 

snel als het kan. Dat redden we niet in 2021 maar de enige richting die kan is omlaag. Ieder 

jaar weer. Het tweede dat er moet gebeuren is de NAM uit de schadeafhandeling. En het derde 

wat er moet gebeuren is dat er ook weer toekomst moet komen voor Groningen. We zullen een 

deel van de opbrengsten de komende jaren moeten investeren in regionale werkgelegenheid. 

In banen voor Groningers. In versterking van de regio. Voor dat fonds maken elk jaar 300 

miljoen euro vrij.  


