
Art. no.  Artikel concept-verkiezings-
programma 
 

Amendement Toelichting 

Hoofdstuk 3 Familie & gezin   

3.1.1 - a Wij willen als eerste meer financiële 
armslag voor gezinnen. In de eerste 
plaats door een verlaging van de lasten 
voor huishoudens in het nieuwe 
belastingstelsel dat wij in dit programma 
voorstellen. Waar mogelijk willen we de 
financiële ondersteuning van gezinnen 
met kinderen vereenvoudigen. Die is nu 
onnodig ingewikkeld en versnipperd over 
verschillende regelingen. 
 

Toevoegen: Verder is o.a. 
geconstateerd door diverse instanties 
als Nibud en Kerk in Actie dat het 
huidige sociaal minimum structureel te 
laag is. Aan de hand van nieuwe 
berekeningen door o.a. het Nibud en 
Kerk en Actie wordt een nieuw sociaal 
minimum vastgesteld. 

Uit onderzoek is gebleken dat het 
netto inkomen op het sociaal 
minimum een structureel tekort 
laat zien. Dit kan afhankelijk van 
de situatie oplopen tot enkele 
honderden euro's. 

3.1.1 - b Verder krijgen ouders meer ruimte om 
kinderen financieel te ondersteunen als 
zij het huis uitgaan, bijvoorbeeld in de 
ondersteuning van een studie of bij de 
aankoop van een huis. We doen nieuwe 
voorstellen om schenkingen van ouders 
en grootouders te vereenvoudigen en 
minder te belasten. 

Toevoegen: Schuldhulpverlening moet 
zodanig zijn dat het mensen 
perspectief biedt, ook op korte termijn. 
Dus een gegarandeerd leefbaar 
inkomen vastleggen in de wet. Verder 
moet er nadere regelgeving komen 
inzake kwaliteit en werkwijze inzake 
incassobureaus  

Toelichting: In de praktijk blijkt dat 
de beslagvrije voet in veel 
gevallen niet wordt 
gerespecteerd. Het komt voor dat 
bijvoorbeeld een eenoudergezin 
van 30 tot 50 euro in de maand 
moet leven. Bovendien komen 
veel mensen verder in de 
problemen  vanwege de hoogte 
van de incassokosten. 
 

3.2.2 - b Voor een deel van deze ouderen geldt 
dat zij genoodzaakt waren hun loopbaan 
voort te zetten als flexwerker of zzp’er. 
Ze doen nu hetzelfde werk, maar dan 
zonder verzekering en de zekerheid van 
een baan tot hun 67e. Een verkorting van 
de verplichting voor werkgevers om bij 
ziekte tot twee jaar loon door te betalen, 
kan zeker voor deze groep ouderen een 
flinke verbetering betekenen. Ook ons 
voorstel voor individuele 
scholingsbudgetten vergroot de kans op 
werk voor oudere werknemers. 

toevoegen een 3e alinea: Er is echter 
ook een groep oudere werknemers en 
zelfstandigen die al op jonge leeftijd 
zijn gestart met een arbeidzaam leven. 
Deze groep met vaak zware beroepen 
hebben bij het bereiken van de 65 
jarige leeftijd al vaak veertig jaar of 
langer betaalde arbeid in loondienst of 
als zelfstandige mee betaald aan onze 
AOW. Derhalve willen wij de leeftijd 
van AOW op 65 houden voor de 
mensen die 40 jaar of langer betaalde 
arbeid hebben verricht (en dus premie 
hebben betaald). 

Toelichting: De meeste 
werknemers die fysiek zware 
beroepen uitoefenen zijn 
vanwege hun fysieke gesteldheid 
meestal tegen hun vijfenvijftigste 
jaar niet meer actief op de 
arbeidsmarkt  



3.2.3 - b Die inzet verdient de waardering van de 
samenleving en daarom willen wij een 
vrijstelling van de sollicitatieplicht voor 
werkzoekenden boven de 60 die 
structureel en gedurende meerdere 
dagen per week vrijwilligerswerk doen of 
mantelzorg bieden. 
 

60 wijzigen in 55 Mede gezien het 
arbeidsperspectief vanaf 55 jaar 
ligt het meer voor de hand om de 
leeftijdsgrens in deze te stellen op 
55 jaar. Bovendien kan men altijd 
vrijwillig solliciteren 

Hoofdstuk 4 Zorg voor elkaar   

4.1.1 - e Om mantelzorgers financieel te 
ondersteunen stellen wij in dit 
verkiezingsprogramma een ‘zorgbonus’ 
voor als compensatie voor mensen die 
verlof opnemen of minder gaan werken 
om de zorg voor een naaste te kunnen 
bieden. Patiënten die door mantelzorgers 
verzorgd worden krijgen een korting op 
de eigen bijdrage. Ook willen wij dat 
iemand met een AOW-uitkering niet 
langer wordt gekort als hij of zij een 
familielid of vriend in huis neemt om deze 
te verzorgen. Dat is een boete op 
zorgzaamheid en solidariteit! 
 

AOW-uitkering vervangen door 
uitkering 

Toelichting: mantelzorg moet 
worden gekoesterd, daarom moet 
iemand met een uitkering niet 
langer worden gekort wanner hij 
of zij een familielid in huis neemt 
om deze te verzorgen. Dat is een 
boete op zorgzaamheid en 
solidariteit. 

4.2.4 - a De grootste zorg van mensen over de 
kosten in de zorg gaat over het eigen 
risico. In minder dan tien jaar tijd is dit 
eigen risico meer dan verdubbeld van 
150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 
2016. Voor veel mensen, in het bijzonder 
chronisch zieken, ouderen en mensen 
met een beperking, is dat veel geld. 
Zeker aan het begin van ieder 
kalenderjaar is een bezoek aan de arts of 
het ziekenhuis voor hen een kostbare 
aangelegenheid. 

1e zin wijzigen in: De grootste zorg van 
mensen is de cumulatie van eigen 
bijdragen en de omvang van het eigen 
risico. 

Door de cumulatie van diverse 
vormen van eigen bijdragen én 
eigen risico is voor met name 
mensen met een laag inkomen de 
cumulatie een groot probleem. 
Hierdoor is deze groep snel 
geneigd om van diverse vormen 
van voorzieningen af te zien. Ook 
als deze wel noodzakelijk zijn. 



4.2.4 - b Wij vinden dat het anders kan. Het eigen 
risico blijft een goed instrument om de 
kosten in de hand te houden, maar een 
forse verlaging van het eigen risico 
maakt dat de lasten voor de zorg eerlijker 
worden verdeeld onder gezonden en 
zieken. 

Amendement: Wij vinden dat het 
anders kan. Er moet een maximum 
gesteld  worden aan de cumulatie van 
eigen bijdrage en eigen risico, waarbij 
mensen op het sociale minimum geen 
eigen bijdrage of eigen risico zouden 
mogen  betalen. Ook zou de 
zorgpremie (inclusief voor de 
aanvullende verzekering) 
inkomensafhankelijk moeten zijn. 

Het inkomensafhankelijk maken 
van de zorgpremie is nodig omdat 
dan ook de zorgpremie en de 
aanvullende verzekering voor 
mensen met een laag inkomen 
betaalbaar wordt. Het aantal 
mensen dat de zorgpremie niet 
betaald of niet kan betalen stijgt 
nog steeds. En daar komt 
bovenop al die mensen die een 
aanvullende verzekering niet 
kunnen betalen (dank aan de 
werkende arme). 

Hoofdstuk 5 Eerlijke economie   

5.2.5 Voor de hierboven voorgestelde 
verlaging van belasting op laagbetaald 
werk en de substantiële verlaging van de 
lasten voor werkgevers vragen we als 
tegenprestatie van de werkgevers een 
toezegging om het aantal banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking te 
verhogen. Tegelijk willen we de 
regelingen waar werkgevers een beroep 
op kunnen doen wanneer zij mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen - 
loonkostensubsidie of loondispensatie - 
versterken en vereenvoudigen. Hierin 
dient de overheid het goede voorbeeld te 
geven. Het quotum voor 
arbeidsgehandicapten wordt afgeschaft. 
 

Laatste zin wijzigen in: Het quotum 
voor arbeidsgehandicapten wordt in de 
wet vastgesteld. 

Toelichting: Het quotum voor 
arbeidsgehandicapten moet juist 
niet afgeschaft worden, maar 
worden vastgelegd in de wet. (In 
Duitsland ligt dat quotum vast 
tezamen met een boetestaffel. 
Het voordeel is tevens dat er dan 
geen verdringing van reguliere 
arbeid is.)  

5.2.7 Jaarlijks vinden er in Nederland 
tienduizenden gevallen van 
uitkeringsfraude plaats. Dat is 
onverteerbaar voor alle mensen, die de 
premies voor die uitkeringen bij elkaar 
sparen. Fraude is diefstal van de 
gemeenschap. Wij willen dat er meer 
capaciteit wordt vrijgemaakt voor het 
opsporen en vervolgen van profiteurs en 
fraudeurs. Dat kan bovendien helpen om 

Huidig artikel vervangen door: Jaarlijks 
vinden er tienduizenden gevallen van 
fraude plaats, dat is onverteerbaar 
voor alle mensen die zich wel aan de 
regels houden. Fraude is diefstal van 
de gemeenschap. Wij willen dat er 
meer capaciteit wordt vrijgemaakt 
voor het opsporen en vervolgen van 

originele tekst is stigmatiserend 
voor mensen met een uitkering. 
Terwijl er op alle niveaus fraude 
wordt gepleegd (kijk naar de 
Panamapapers)  



het onderscheid tussen fraude en 
administratieve fouten bij 
uitkeringsgerechtigden te zien. Bij 
werkelijke fraude dient wat ons betreft 
ook vaker strafrechtelijke vervolging 
plaats te vinden. 
 

fraudeurs. 

5.5.2 - c Belasting moet geheven worden naar 
draagkracht. Nu wordt een eenverdiener 
veel zwaarder belast dan een 
tweeverdieners of een alleenstaande 
ouder. Dat is onrechtvaardig en zeer 
ongewenst, zeker wanneer er geen 
sprake is van een vrijwillige keuze. 
Daarom willen wij het belastingstelsel 
meer inrichten naar draagkracht en het 
daarmee ook minder ingewikkeld maken. 

Toevoegen na de 3e alinea: De 
vlaktaks moet er toe leiden dat de 
groeiende kloof tussen kansrijk en 
kansarm tot staan gebracht wordt en 
vervolgens ook verkleind  wordt.  

De laatste vijftien jaar is de kloof 
tussen kansarm en kansrijk c.q. 
arm en rijk steeds verder 
gegroeid, zeker ook de laatste 
crisis heeft daartoe bijgedragen. 
Diverse studies wijzen uit dat de 
onderkant tot de onderste helft 
van de middeninkomens al 15 
jaar inlevert, terwijl daarboven de 
inkomensgroei onverminderd 
doorgaat.  

 


