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NEDERLANDSE 

RKEONG 

Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden. 
En volop kansen voor een mooie toekomst. Toch maken veel 
mensen zich grote zorgen. Over hun baan, over de toekomst van 
hun kinderen. Zorgen over de samenleving waarin we leven en 
hoe we omgaan met elkaar. De economische crisis heeft veel 
onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen 
het vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en 
managers - en in elkaar. De rechtse politiek van meer markt en 
eigen verantwoordelijkheid' heeft de economie in zwaar weer 
gebracht, de sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in 
ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, 
omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds 
moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze 
samenleving. 

De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van 
politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoor-
delijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen 
alle problemen zou oplossen. Ons rijke land is door onver-
antwoord gedrag van bankiers, beleggers en bestuurders in 
grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan de 
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crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en 
kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. 
Zij leveren in, terwijl degenen die de economie lieten ontsporen 
grotendeels buiten schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke 
salarissen, bizarre bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers 
niet eens meer weten of hun geld nog wel veilig is, hun baan blijft 
bestaan en er straks nog pensioen voor hen is. Maar het kan ook 
anders. Als u dat wilt. 

Op 12 september mag u zeggen hoe we de komende jaren verder 
gaan. Moet het socialer of liberaler? Als u wilt dat Nederland 
sociaal uit de crisis komt, is een stem op de SP de beste keus. 
Dit zijn onze voorstellen voor de komende vier jaar. Zo willen wij 
bouwen aan nieuw vertrouwen. Ons volledige programma 'Nieuw 
vertrouwen' vindt u op www.sp.nl  

E E E GRLE 

In tijden van crisis moeten we zuinig zijn met ons geld. Dat geldt 
ook voor de overheid. Maar door te hard te bezuinigen, helpen 
we het economisch herstel om zeep. Daarom hebben we een 
investeringsplan om de Nederlandse economie weer gezond 
te maken. Dat moet de economie op gang helpen. In de jaren 
daarna brengen we het tekort op de begroting van de rijksover-
heid omlaag, tot onder de 3%. 

We kiezen ervoor om de btw niet te verhogen. Zo'n verhoging is 
duur voor ons allemaal, slecht voor het midden- en kleinbedrijf in 
Nederland en helpt onze economie verder in het slop. 

We handhaven de ontslagbescherming. Dat is beter voor de 
werknemers en ook beter voor een stabiele economie. De duur 
van de WW wordt niet verkort. 

Er komt een nieuwe nationale investeringsbank  (NIB)  die kredie-
ten gaat verstrekken aan fundamenteel gezonde en goed geleide 
bedrijven. 
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UW  LAO,  UW KEUZE 

We mogen trots zijn op wat van ons allemaal is. Dat moet dus niel 
in de uitverkoop. Wij willen de marktwerking in de publieke sector 
een halt toeroepen. De overheid zorgt ervoor dat de kwaliteit van 
deze voorzieningen op orde blijft. 

Politici dienen het goede voorbeeld te geven. Daarom verlagen 
we de salarissen van politici. De riante wachtgeldregelingen voor 
politici schaffen we af. 

Wij staan voor kleinschaligheid waar het kan. Daarom blijven we 
kritisch over fusies tussen gemeenten, scholen en ziekenhuizen. 
De menselijke maat dient ook voor de overheid het uitgangspunt 
te zijn. 

EEIN fiuffiEFIDE TOEKOMST 

Voor ons maakt het niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, 
maar wat je doet. Daarom verzetten we ons tegen elke vorm van 
discriminatie. Op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. 

Integreren lukt als mensen ook daadwerkelijk samen leven. 
Nieuwkomers moeten daarom zo snel mogelijk Nederlands leren. 
En daarom maken we er werk van dat mensen in gemengde 
wijken kunnen wonen en dat kinderen samen naar school gaan. 

Als we misstanden in de wereld helpen verminderen, hoeven ook 
minder mensen hun land te ontvluchten. Internationale solidariteit 
en samenwerking om conflicten te voorkomen of te stoppen is 
dan ook erg belangrijk. 

Wij staan voor een eerlijk asielbeleid. Mensen die ergens vervolgd 
worden en bij ons een schuilplaats zoeken, moeten kunnen reke-
nen op een eerlijke en snelle beoordelingsprocedure. We houden 
ons daarbij aan de internationale afspraken waar Nederland zich 
toe verplicht heeft. 
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ZEKERHEID IN CRISST!J 

Juist in tijden van economische onzekerheid moeten we mensen 
sociale zekerheid bieden. Dat is goed voor de samenhang in de 
samenleving. Het is niet zinvol om de AOW-leeftijd te verhogen 
als ouderen nu al niet aan het werk komen en de jeugdwerkloos-
heid groeit. 

De overheid zorgt dat iedereen tot 27 jaar kan werken of naar 
school gaat. Bedrijven moeten meer hun best doen om mensen 
stage te laten lopen of scholing te geven. 

Werknemers hebben recht op zekerheid. Daarom willen we af van 
steeds meer korte, tijdelijke arbeidscontracten. Werknemers 
moeten niet makkelijker ontslagen kunnen worden. We morrelen 
niet aan de WW. 

Sociale werkplaatsen vervullen een belangrijke functie in onze 
samenleving. Daarop gaan we niet bezuinigen. 

ZORG Is 

De marktwerking heeft de zorg alleen maar duurder en slechter 
gemaakt. Daar houden we mee op. 

We verlagen het eigen risico in de zorg. Als het kan, schaffen we 
dat helemaal af. 

Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk. Zo ontzien we 
mensen met een laag inkomen en vragen we een eerlijke bijdrage 
van mensen die het goed hebben. 

We kiezen ook in de zorg voor kleinschaligheid. Daarom verzetten 
wij ons tegen de onnodige sluiting of fusies van ziekenhuizen. 

Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft bestaan voor wie dat 
nodig heeft. 
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Mensen die zorgen voor een ziek familielid moeten beter worden 
ondersteund. Het wordt makkelijker om vrij te nemen van werk 
om voor iemand te kunnen zorgen. 

CRI MINELEN PLUKKEN,  

Onze samenleving is harder geworden. Door toenemend egoïs-
me, minder normbesef en groeiende ongelijkheid. Elk jaar worden 
te veel mensen in ons land het slachtoffer van een vorm van cri-
minaliteit. We willen niet alleen dat misdadigers effectief worden 
gestraft, maar ook dat slachtoffers beter worden geholpen. 

Omdat misdaad nooit mag lonen wordt crimineel geld altijd 
'geplukt' van criminelen. 

We investeren in meer agenten. Zij vervullen een belangrijke rol. 
Daarom hebben zij, net als onderwijzers en mensen in de zorg, 
recht op een normale stijging van hun loon. 

We willen dat iedereen toegang tot de rechter heeft. Iedereen 
moet zijn recht kunnen halen. Dat mag niet afhankelijk zijn van de 
dikte van iemands portemonnee. 

Verkoop van softdrugs wordt legaal. Zo kan de overheid overlast 
en criminaliteit tegengaan. Dan kunnen we ook meer voorlichting 
geven over het gebruik van softdrugs. Verkoop van harddrugs 
blijft strafbaar. 

Juist in crisistijd moeten we investeren in beter onderwijs. Dat is 
de beste manier om de economie en onze samenleving blijvend 
sterker te maken. We willen geen nullijn voor alle leraren. 

We morrelen niet aan de studiefinanciering en de basisbeurs. De 
boete voor 'langstudeerders' schalien we af. 
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De bezuinigingen op het zogenoemde 'passend onderwijs' wor-
den teruggedraaid. Voor leerlingen met een stoornis of beperking 
hoort op alle niveaus speciaal onderwijs beschikbaar te zijn. 

Het aantal stageplaatsen gaat omhoog. Kleine ondernemers 
krijgen de mogelijkheid om Erkend Leerwerkmeester te worden. 
Ze worden daarbij goed begeleid door de school. 

Leerlingen die daarmee geholpen worden, bieden we praktijk-
gericht onderwijs in kleine vakscholen. 

EEN MOOI EN LEEFBAAR  LAW  

De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor 
hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waar-
tegen kan worden afgetrokken is maximaal 42 procent. Zo zorgen 
we ervoor dat de subsidie effectief wordt en de 'villasubsidie' 
verdwijnt. 

Er komt geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens 
boven de 43.000 euro. De huurprijsbescherming wordt uitgebreid 
van 650 euro naar 850 euro. De huren mogen jaarlijks niet meer 
stijgen dan de inflatie. 

Woningcorporaties worden gestimuleerd om goede en betaalbare 
woningen te bouwen. 

We bestrijden grondspeculatie. De meerwaarde die de grond 
oplevert als gevolg van de verandering van bestemming  hood  
voortaan ten goede te komen aan de gemeenschap. 

GOED VERVOER VOOR 1EDERU,  

We gaan de kilometervergoeding van werknemers niet belasten. 
Er komt dus geen forensentaks. 
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De spoorwegen komen weer in handen van de overheid. Nu zijn 
er allemaal verschillende bedrijven die zich met het treinverkeer 
bezighouden. Daar moeten we van af. De minister wordt verant-
woordelijk voor goede kwaliteit en maakt daar harde afspraken 
over met de aanbieders. 

Ook gebieden waar weinig mensen wonen, moeten bereikbaar 
zijn met het openbaar vervoer. In elke trein horen toiletten te zijn. 
En alle stations en treinen moeten bereikbaar zijn voor mensen 
met een beperking. 

Files pakken we aan door bestaande wegen beter te gebruiken, 
knelpunten aan te pakken en de maximale snelheid dynamisch te 
regelen. 
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Bestrijding van armoede onder kinderen is topprioriteit. Gemeen-
ten krijgen meer mogelijkheden om te voorkomen dat kinderen 
opgroeien in armoede. Gezinnen krijgen kinderbijslag die past bij 
het inkomen. Mensen die weinig verdienen krijgen meer kinderbij-
slag 

Het gehandicaptenbeleid wordt integraal en gericht op het 
levenslang en levensbreed leven met een beperking. Mensen met 
een gehandicaptenkaart mogen voortaan gratis parkeren. 

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We 
zorgen dat we ouderen thuis kunnen ondersteunen. De kwaliteit 
van de ouderenzorg in het ziekenhuis willen we verbeteren. 

We maken geen onderscheid in seksuele voorkeur van mensen. 
Homo's en lesbiennes mogen trouwen en kinderen adopteren. 
Ze horen gelijke rechten te hebben en te houden. Discriminatie 
pikken we niet. 
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We moeten ons land schoon en leefbaar houden, nu en voor 
de toekomst. Wat we nu kapotmaken, krijgen we nooit meer 
terug. Het aandeel duurzame energie laten we daarom stevig 
stijgen, bijvoorbeeld door meer voorwaarden te stellen aan 
energieleveranciers. De overheid neemt de komende jaren haar 
verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer 
duurzame stroom- en gasproductie. 

Kernenergie en energie uit kolen hebben geen toekomst. We 
geven dan ook geen vergunningen voor de bouw van nieuwe 
kolen- en kerncentrales. 

We willen zuinig omgaan met grondstoffen. Daarom moeten we 
beter letten op verspilling. Op meer soorten flessen komt statie-
geld om hergebruik te bevorderen. 

VAN GROND TOT MOND 

De schaalvergroting in de landbouw- en voedingssector wordt 
een halt toegeroepen. Boeren horen een eerlijke prijs te krijgen 
voor een goed en eerlijk product. Biologische landbouw moedi-
gen we aan. 

We willen geen nieuwe megastallen. Het natuurlijk gedrag van 
dieren, de draagkracht van de natuur en de gezondheid van de 
mensen worden de norm. 

Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het wordt ver-
boden om voor je plezier op dieren te jagen. Als vissen gevangen 
of gekweekt worden, moeten ze zo min mogelijk lijden. 

We gaan extra geld besteden aan de natuur in Nederland, vooral 
om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Bepaalde natuur-
gebieden beschermen we extra, zoals de Waddenzee. 
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NIET PIJ PR000 ALLEEN 

Creativiteit maakt het leven rijker. We willen dat kunst en cultuur 
zo goed mogelijk beschikbaar zijn. We verlagen daarom de BTW 
op kunst en cultuur naar zes procent. Musea die subsidie krijgen 
van de overheid worden één dag per week gratis toegankelijk. 
Kunstenaars krijgen meer mogelijkheid om geld te verdienen met 
hun kunstwerken. 

De Publieke Omroep willen we beschermen. De kwaliteit van de 
programma's is belangrijker dan de kijkcijfers. We geven digitale 
tv-kijkers meer inspraak in het aanbod van zenders. 

In het onderwijs komt meer aandacht voor cultuur en sport. 
Topsporters die nog op school zitten krijgen meer ruimte om hun 
talent te ontwikkelen. 

Nederland moet met andere landen samenwerken om de wereld 
stabieler, veiliger en welvarender te maken. Europese samenwer-
king is meer dan alleen maar geld verdienen. Europa gaat over 
vrede, veiligheid en welzijn van de bevolking. We willen een 
sociaal Europa, waarin burgers mee kunnen praten over het 
beleid. Europa moet zich niet bemoeien met ons sociale stelsel, 
onze pensioenen, onderwijs en zorg, huisvesting en openbaar 
vervoer. 

We werken aan een kleinere krijgsmacht. Deelnemen aan militaire 
missies in het buitenland wordt beperkt tot die missies welke op 
uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden, waar-
bij Nederland ook nog altijd zijn eigen afweging maakt. 

We kopen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen waarvoor geen 
tegenstander te vinden is. We stappen daarom uit het dure 
JSF-project, 
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We verhogen de ontwikkelingssamenwerking naar 0,8 procent 
van het bruto nationaal product (datgene wat we met zijn allen 
per jaar produceren). Maar arme landen kunnen we het beste 
helpen door eerlijk handel met ze te drijven. Ze krijgen dan een 
eerlijke prijs voor hun producten en op die manier de ruimte om 
hun eigen economie op te bouwen. 

EZOF ANC  pt. i 

We willen de overheidsfinanciën op orde krijgen. Al in 2013 wor-
den hiertoe de eerste stappen gezet, terwijl tegelijkertijd met een 
pakket van eenmalige overheidsinvesteringen het economisch 
herstel wordt gestimuleerd. 

Banken mogen geen bonussen meer uitkeren aan werknemers. 
Dat gaan we verbieden. Bonussen die onterecht gegeven zijn 
willen we terug. Ook bij andere bedrijven pakken we de hoogste 
inkomens aan. Mensen die bij de overheid werken mogen niet 
meer verdienen dan een minister. We geven werknemers van 
grote bedrijven meer inspraak in de directie. 

Van mensen met een hoog inkomen vragen we eerlijke bijdrage 
aan het oplossen van de crisis. Er komt een nieuw belastingtarief 
van 65 procent voor mensen die meer dan 150.000 euro per jaar 
verdienen. 



1. Emile Roemer • Sambeek • 1962 
2. Renske Leijten • Haarlem • 1979 
3. Ronald van Raak • Amsterdam • 1969 
4. Harry van Bommel •  Diemen  • 1962 
5. Jan de Wit • Heerlen • 1945 
6. Sadet Karabulut • Amsterdam • 1975 
7. Sharon  Gesthuizen • Den Haag 1976 
8. Jasper van Dijk • Amsterdam • 1971 
9. Paul Ulenbelt • Leiden • 1952 

10. Henk van Gerven • Oss • 1955 
11. Manja Smits • Den Haag • 1985 
12. Paulus Jansen • Utrecht • 1954 
13. Farshad Bashir • Zoetermeer • 1988 
14. Nine  Kooiman • Den Haag • 1980 
15. Arnold Merkies • Amsterdam • 1968 
16. Eric Smaling • Weesp • 1957 
17. Michiel van Nispen • Breda • 1982 
18. Tjitske Siderius • Zwolle • 1981 
19. Leo de Kleijn • Rotterdam • 1958 
20. Ike  Teuling • Rotterdam • 1982 
21. Nicole van Gemert • Utrecht • 1975 
22. Henri Swinkels • Vught • 1963 
23. Maureen van der Pligt • Amsterdam • 1962 
24. Maarten Hijink • Utrecht • 1983 
25. Tiers  Bakker • Amsterdam • 1969 
26. Erik de Vries • Helmond • 1979 
27. Daniël de Wit • Den Haag • 1979 
28. Anneke Wezel • Amsterdam • 1975 
29. Thijs Coppus • Horst • 1981 
30. Meta Meijer • Amsterdam • 1969 
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31. Patrick van Lunteren • Breda • 1970 
32. Chris  Schaeffer  • Amsterdam • 1955 
33. Femke Reudler Taisma • Amsterdam • 1982 
34. Hugo Polderman • Roosendaal • 1951 
35. Peter Kwint • Amsterdam • 1984 
36. Pim Siegers • Nieuwe Pekela • 1986 
37. Lies van Aelst • Gorinchem • 1988 
38. Bart van Kent • Den Haag • 1983 
39. Niels Jongerius • Amsterdam • 1984 
40. Lieke van Rossum • Delft • 1982 
41. Hans Martin Don • Waalre • 1959 
42. Eelco Eikenaar • Groningen • 1979 
43. Willem Bouman • Doesburg • 1960 
44. Trix de Roos-Consemulder • Vlissingen • 1957 
45. Jamila Yahyaoui • Amsterdam • 1983 
46. Bert Peterse • Weert • 1983 
47. Arjan Vliegenthart • Amsterdam • 1978 
48. Said  Afalah • Rotterdam • 1972 
49. Robin van der Velden • Amsterdam • 1976 
50. Jos van der Horst • Drachten • 1957 
51. Tuur Elzinga • Haarlem • 1969 
52. René Allart • Rijswijk • 1979 
53. Diederik Olders • Rotterdam • 1970 
54. Richard Boddeus • Kampen • 1973 
55. Nils  MUller • Warnsveld • 1991 
56. Matthias  van Hunnik • Nijmegen • 1981 
57. Ton Heerschop • Tegelen • 1965 
58. Frans Mulckhuijse • Almere • 1961 
59. Jan Broekema • Assen • 1981 
60. Vincent Mulder • Hengelo • 1959 

Toelichting: De kanidaten 50-60 staan op 1 of meerdere 
kieskringen op de plaatsen 40-50. 
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Snouckaertlaan 70 

3811 MB Amersfoort 

T (088) 243 55 55 
F (033) 462 55 12 

E sp@sp.nl  
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