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Ruk naar links?
Een analyse van de verkiezingsprogramma’s 
van potentiële regeringspartijen

De fundamenteel andere visie op de overheid in het programma 
van de VVD is een trendbreuk. Maar rechtse partijen ze�en niet 
meer dan een klein stapje naar links en alleen op enkele 
sociaaleconomische thema’s. Vooral linkse partijen en het 
‘politieke midden’ zijn (veel) linkser dan vier jaar geleden. 

GERRIT VOERMAN & BJORN VAN DEN BRINK

Gerrit Voerman is hoogleraar Nederlandse politiek (RUG) en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen (DNPP). Bjorn van den Brink studeert geschiedenis en is als student-assistent aan het DNPP 
verbonden

De afgelopen maanden hebben de meeste in 
de Tweede Kamer zi�ing hebbende partijen 
hun ontwerpverkiezingsprogramma’s voor 
de verkiezingen van 17 maart gepresenteerd; 
het merendeel daarvan is op het moment van 
schrijven van dit artikel ook definitief vast-
gesteld. In de media werd opgemerkt dat de 
toon en inhoud van de (concept)programma’s 
van de VVD, het CDA en D66 op belangrijke 
sociaaleconomische onderwerpen nogal zou 
afwijken van de voornemens die zij vier jaar 
geleden presenteerden: de partijen zouden 
naar links zijn opgeschoven.1 

Als dit klopt, dan is dat voor de PvdA van-
zelfsprekend goed nieuws. In de afgelopen 
drie decennia hebben de sociaal-democraten 
zich in de richting van het politieke mid-
den bewogen, wat in 2012 nog het tweede 
kabinet-Ru�e mogelijk maakte. Bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 leidde die rege-
ringssamenwerking met de liberalen tot een 

ongenadige afrekening door de kiezer. In de 
oppositie beland wilde de PvdA haar linkse 
blazoen weer oppoetsen door een herwaar-
dering van de overheid en van de publieke 
sector. Bij het probleemoplossende vermogen 
van marktwerking plaatste de partij grote 
vraagtekens.2

Wordt die conclusie van de PvdA door an-
dere partijen nu onderschreven? Is er in de 
programma’s voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 2021 inderdaad sprake van een revalu-
atie van de overheid? Deze vraag zal hieronder 
eerst aan bod komen. We gaan na of de visie 
van de partijen op de rol van de overheid in 
algemene zin in hun ontwerpprogramma’s is 
veranderd vergeleken met de verkiezingspro-
gramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2017. Daarna komt de vraag aan de orde of 
die herwaardering, wanneer daarvan sprake 
is, ook zichtbaar is geworden in concrete soci-
aaleconomisch beleidsvoornemens.



S &   D Jaargang 78 Nummer 1 Februari 2021

66 Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink Ruk naar links?

Het zou te veel ruimte vragen om in deze 
beschouwing alle partijen en alle thema’s 
de revue te laten passeren. Daarom is deze 
programvergelijking beperkt tot de vier rege-
ringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) 
en de drie grootste linkse oppositiepartijen 
(GroenLinks, SP en PvdA) We kijken inhou-
delijk alleen naar een aantal relevante issues 
op sociaaleconomisch terrein, omdat daar 
volgens de media sprake zou zijn van een (ze-
kere) ‘verlinksing’. Die is zeker niet zichtbaar 
bij sociaal-culturele thema’s als migratie en 
integratie, die we om deze reden dan ook bui-
ten beschouwing laten. Om te veel referenties 
te voorkomen, wordt in dit artikel bij citaten 
niet verwezen naar de precieze vindplaats in 
deze teksten.3

Overheidsopvaing

Het is opmerkelijk dat er in vijf van de zeven 
hier geanalyseerde verkiezingsprogramma’s 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 
sprake is van een ‘beschermende overheid’ (al 
dan niet in exact deze bewoordingen). PvdA, 
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hanteren dit 
concept vaak in verband met globalisering, 
doorgeschoten marktwerking en de coron-
acrisis, maar ook met migratie (VVD), de ver-
houding burger/overheid — zoals bij de toesla-
genaffaire en de Groningse, door gaswinning 
geïnduceerde aardbevingen — of ongelijkheid 
(PvdA). 

De ChristenUnie en de PvdA gebruikten 
deze terminologie al in hun verkiezingspro-
gramma’s van 2017. De ChristenUnie sprak van 
‘een overheid die het zwakke beschermt en 
het sterke reguleert’. De sociaal-democraten 
maakten zich sterk voor ‘een beschermende 
overheid en een solide, door idealen gedreven 
publieke sector’.4 Het huidige conceptpro-
gramma van de ChristenUnie komt daarbij 
dicht in de buurt: ‘Dat vraagt een sterke over-
heid, die de publieke zaak beschermt, maar 
ook in staat is een stapje terug te doen en 
ruimte te laten voor de samenleving.’ De partij 
vindt het idee achterhaald dat de vrije markt 

automatisch tot goede uitkomsten leidt en 
daarom zo min mogelijk gereguleerd zou 
moeten worden, en is daarmee beslister dan 
in haar programma van 2017. De ChristenUnie 
wil ‘weg van het Angelsaksische kapitalisme 
van steeds meer privatiseren’.

In het conceptverkiezingsprogramma 
stelt de PvdA dat ‘de samenleving een sterke, 
beschermende overheid nodig heeft’. Na-
drukkelijker dan in 2017 bepleit de partij een 
herbezinning van de relatie tussen overheid 
en markt: ‘De kerntaak van de overheid is 
het behartigen van publieke belangen. In de 
markt overheersen daarentegen private belan-
gen. Daarom is het aan de overheid de markt 
via wet- en regelgeving op te leggen dat maat-
schappelijke doelstellingen worden gega-
randeerd.’ Niet alleen de overheidsopva�ing 
van de ChristenUnie, maar ook die van D66 
sluit daarbij nauw aan. De sociaal-liberalen 
schrijven in hun huidige ontwerpprogramma 
dat de overheid ‘te lang in het verdomhoekje 
[heeft] gezeten. Terwijl ze hard nodig is om 
publieke belangen van ons allemaal te be-
schermen.’ De partij wil ‘een nieuw progres-
sief kapitalisme, met markten die werken 
voor iedereen’. Daarvoor is een overheid nodig 
die niet alleen economische welvaart bevor-
dert, maar zich ook bekommert om welzijn, 
kwaliteit van leven, milieu en klimaat. Veel 
veranderd is de overheidsopva�ing van D66 
niet vergeleken met 2017, wel meer ingekleurd 
en wat scherper verwoord. 

De overheidsopva�ing van GroenLinks is 
tussen 2017 en 2021 evenmin veel gewijzigd, 
maar wel geprononceerder geworden. Markt-
werking moet worden teruggedrongen: in 
2017 werd daarbij expliciet de zorg genoemd, 
in 2021 de publieke sector als geheel. Onder-
wijs en veiligheid alsmede het verzekerd zijn 
van inkomen en zorg noemde de partij in 
haar programma van 2017 ‘een kerntaak van 
de overheid’. In het programma van 2021 zegt 
GroenLinks te staan ‘voor een overheid die ba-
siszekerheid biedt voor iedereen’. Partijleider 
Jesse Klaver bepleit ‘een sterke overheid… te-
gen de tucht van de markt. We slaan linksaf.’5 
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Fundamentele kritiek op de marktwerking 
is ook een constante in de laatste SP-program-
ma’s. De partij doet in algemene zin vrijwel 
geen uitspraak over de overheid of de staat, 
haar eis van ‘minder markt’ combineert zij 
met ‘meer democratie’. In het program van 
2017 kwam de SP op ‘voor de publieke sector 
en voor democratische zeggenschap’. Zonder 
het met zoveel woorden te benoemen staat 
de partij voor een overheid met een brede 
taakopva�ing: ‘publieke diensten die betaald 
worden met publiek geld nemen we ook in pu-
blieke handen’, zo stelt zij in de programma’s 
van 2017 en 2021.

Het verkiezingsprogramma van het CDA 
van 2017 sprak in traditioneel christende-
mocratische termen van een overheid als 
‘schild voor de zwakken’, en daarnaast van 
een ‘overheid die bovenal dienstbaar [is] aan 
burgers, bedrijven en organisaties’. In het 
ontwerpprogramma voor de Kamerverkie-
zingen van 2021 breekt de partij een lans voor 
‘een dienstbare en beschermende overheid’. 
Deze ‘slagvaardige en rechtvaardige over-
heid’ moest de door het CDA gewenste, op 
samenwerking gebaseerde ‘coöperatieve sa-
menleving’ bevorderen, oftewel ‘de zorg voor 
elkaar-samenleving’. 

De meest opvallende verandering is zicht-
baar bij de VVD. Demissionair premier en 
partijleider Mark Ru�e vond lange tijd dat 
de overheid ‘geen geluksmachine’ is. In haar 
programma van 2017 stond de grootste re-
geringspartij nog voor ‘een kleine, efficiënte 
overheid’. Zij had destijds weinig op met de 
opva�ing om ‘alles wat misgaat weer snel 
naar de overheid te halen’. In hun huidige 

ontwerpprogramma kijken de liberalen er 
geheel anders tegenaan. ‘In plaats van de 
rol van de overheid te verkleinen, zal de ko-
mende tijd juist een sterke, actieve overheid 
nodig zijn om ons te beschermen en onze 
economie en samenleving eerlijk en gezond 
te houden.’ 

Dit citaat suggereert dat de coronacrisis 
voor de VVD de aanleiding was om de rol van 
de overheid tegen het licht te houden, maar 
dat is niet het hele verhaal. De sterke, actieve 
overheid is ook noodzakelijk vanwege de glo-
balisering en de ‘doorgeschoten macht’ van 
sommige private partijen.6 Het ‘toeziend oog 
van een sterke overheid als marktmeester’ is 
nodig, die zal ‘de rafelranden van het kapita-
lisme actief bij moeten schaven’. 

Zowel inhoudelijk als qua toon vormt het 
huidige ontwerpprogramma van de VVD een 
trendbreuk in het liberale denken over de 
overheid. Maatschappelijke ontwikkelingen 
zullen bij deze koersverlegging een rol heb-
ben gespeeld. ‘VVD schuift wat op naar links 
nu rechts uit de mode raakt’, zo scheef de 
Volkskrant bij de presentatie van het liberale 
ontwerpprogramma in de herfst van 2020.7 Zo 
zijn de kiezers in 2020 in ruime meerderheid 
tegen de marktwerking in de publieke sector 
(in de zorg, op de woningmarkt of in het open-
baar vervoer), terwijl ze daar in 2010 meer ver-
deeld over waren.8 

Als de VVD de electorale boot niet wilde 
missen, was een heroriëntatie geboden. Die 
kondigde zich al aan met het in april 2019, 
ruim voor het uitbreken van de coronacrisis, 
verschenen ‘discussiestuk’ van Tweede Kamer-
fractievoorzi�er Klaas Dijkhoff. 

Hij beplei�e daarin een ‘liberale herwaar-
dering van de overheid’. Hij koos hierin voor 
de middenklasse, ‘voor al ons goed volk, 
de harde werkers, de doeners die ons land 
overeind houden’. De VVD moest ‘vooral hun 
vrijheid en welzijn vergroten’. Met die libe-
rale fixatie op de middenklasse is er minder 
aandacht voor de positie van bijstandsgerech-
tigden of degenen die een minimumloon 
verdienen.

Het VVD-programma is een 
trendbreuk in het liberale 
denken over de overheid
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Beschermende overheid

Alles overziende is de visie op de overheid van 
CDA en SP niet echt veranderd. D66, Christen-
Unie, PvdA en GroenLinks lijken sterker het 
accent te leggen op de overheid als hoeder van 
het publieke belang die de markt sterker dient 
te reguleren. De VVD heeft als enige partij haar 
overheidsopva�ing bijna in fundamentele 
zin aangepast en deze zo meer in lijn gebracht 
met die van de andere partijen. Bij de meeste 
partijen is aldus sprake van een (zekere) her-
oriëntatie in linkse richting, wat wil zeggen 
dat de overheid een grotere rol krijgt toebe-
deeld bij het verkleinen van maatschappelijke 
ongelijkheid. Dat gebeurt onder de noemer 
van de ‘beschermende overheid’, een concept 
dat zoals eerder gezegd bij vijf van de zeven 
partijen een prominente plek in het ontwerp-
programma heeft gekregen. Verrassend is dat 
niet: het adjectief ‘beschermend’ sluit immers 
aan bij het wijdverbreide crisisgevoel onder 
de kiezers, in een tijd met (gepercipieerde) 
dreigingen zoals de gevolgen van globali-
sering (flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
verdelingseffecten, migratie) en de corona-
pandemie. 

De in het algemeen te constateren grotere 
rol van de overheid komt ook tot uitdrukking 

in het feit dat in de ontwerpprogramma’s voor 
de Kamerverkiezingen van 2021 vaker de ter-
men ‘overheid’ en ‘staat’ (inclusief samenstel-
lingen) voorkomen dan in de programma’s 
van 2017, zoals tabel 1 laat zien.9 Bij VVD, CDA 
en PvdA is een toename van beide termen 
zichtbaar; bij D66 en GroenLinks alleen van 
de term ‘staat’. Het is opmerkelijk dat de VVD 
relatief het vaakst deze begrippen in haar 
ontwerpprogramma van 2021 gebruikt, met 
GroenLinks, CDA en D66 in haar kielzog. De 
PvdA komt wat achteraan. Hekkensluiter is 
uitgerekend de SP, die als meest linkse partij 
toch als het meest etatistisch zou mogen wor-
den beschouwd. 

Weelijk minimumloon en uitkeringen

Niet alleen is de overheidsvisie van de meeste 
partijen (wat) linkser geworden, in een aantal 
verkiezingsprogramma’s is ten aanzien van 
acht concrete sociaaleconomische issues ook 
in uiteenlopende mate een verschuiving in 
linkse richting zichtbaar. Het meest in het 
oog springend is de hoogte van het we�elijk 
minimumloon (nu ongeveer tien euro per 
uur).10 De enige partijen die zich in 2017 voor 
een verhoging uitspraken waren de PvdA (in 
algemene zin) en de SP (plus 10 %). In de hui-

Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink Ruk naar links?

2017 2021 Verschil

Overheid Staat Overheid Staat Overheid Staat

VVD 111 0,26 % 79 0,18 % 129 0,32 % 102 0,25 % 23,1 % 38,9 %

CDA 40 0,15 % 32 0,12 % 75 0,29 % 56 0,22 % 93,3 % 83,3 %

CU 109 0,29 % 89 0,24 % 169 0,27 % 125 0,20 % -6,9 % -16,7 %

D66 237 0,36 % 124 0,19 % 160 0,28 % 131 0,23 % -22,2 % 21,1 %

PvdA 63 0,17 % 73 0,20 % 102 0,22 % 103 0,22 % 29,4 % 10,0 %

GL 53 0,34 % 29 0,18 % 63 0,31 % 44 0,21 % -8,8 % 16,7 %

SP 17 0,12 % 11 0,08 % 8 0,08 % 1 0,01 % -33,3 % -87,5 %

Tabel 1 De termen ‘overheid’ en ‘staat’ (incl. samenstellingen) in de (ontwerp)programma’s van 2017 en 2021
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dige conceptprogramma’s zijn alle partijen 
voorstander van een verhoging, waarbij de 
mate waarin nogal verschilt.11 

De VVD wil het minimumloon ‘verhogen’, 
zonder een bedrag of percentage aan te geven. 
Het CDA beplei�e een verhoging met 10 %. 
D66 voegt aan dat percentage ‘ten minste’ toe 
en wil — als het werkgelegenheidseffect het 
toelaat — een verhoging met 20 %. De Chris-
tenUnie zit ongeveer op dezelfde lijn met een 
verhoging van ‘ten minste 10 % tot maximaal 
ruim 21 %’ van het we�elijk minimumloon. De 
drie linkse partijen stellen een verhoging naar 
veertien euro per uur voor — waarvoor de FNV 
sinds begin 2019 ijvert en wat neerkomt op 
een toename van zo’n 40 %.

Bij de vaststelling van het verkiezingspro-
gramma van het CDA maakte overigens op 
instigatie van de nieuwe partijleider Wopke 
Hoekstra de verhoging van het minimumloon 
plaats voor een ‘gerichte lastenverlaging’. 
Hoekstra wilde wel een hoger ne�ominimum-
loon, wat volgens hem zou kunnen door een 
verhoging, maar ook door een belastingverla-
ging. ‘Het zou best én én kunnen worden’, zei 
hij daarover.12 

In de programma’s van 2017 van VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie werd niet over de 
verhoging van de uitkeringen gesproken. 
De vier regeringspartijen stellen zich in hun 
huidige ontwerpprogramma’s anders op. De 
VVD wil dat de stijging van het we�elijk mini-
mumloon doorwerkt in de AOW en arbeids-
ongeschiktheidsuitkering — de zogeheten 
‘koppeling’. Zij wil niet dat de verhoging van 
het minimumloon automatisch leidt tot een 
verhoging van de bijstandsuitkering, omdat 

dit werken minder aantrekkelijk zou maken. 
Om diezelfde reden wil D66 de uitkeringen 
‘deels’ laten meestijgen. De ChristenUnie lijkt 
dat echter volledig te willen. Het CDA stelt 
voor om elke twee jaar het sociaal minimum 
te herijken om na te gaan of de uitkeringen 
nog voldoende bestaanszekerheid bieden. 
PvdA en SP stellen nadrukkelijk (net als in 
2017) dat de uitkeringen de ‘gemiddelde loon-
stijging’ respectievelijk de ‘verhoging van het 
minimumloon volgen’. GroenLinks beplei�e 
in 2017 een ‘forse’ verhoging van de AOW en 
noemde andere uitkeringen niet. In het hui-
dige ontwerpprogramma wordt niet alleen 
een verhoging van de AOW maar ook van de 
bijstand en de Wajong genoemd.

Zorgstelsel en eigen risico

Ten aanzien van het zorgstelsel lopen de opvat-
tingen ook uiteen. De regeringspartijen VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie houden vast aan 
het eigen risico, terwijl PvdA, GroenLinks en SP 
daarvan af willen, net als in hun programma’s 
van 2017. VVD, CDA en ChristenUnie willen de 
hoogte van het eigen risico van € 385 bevrie-
zen — in 2017 wilden CDA en ChristenUnie het 
nog aanzienlijk verlagen. D66 wenst een lichte 
stijging tot maximaal € 400, waarbij de partij 
voorstelt dat er per behandeling slechts € 100 
verhaald mag worden op de verzekerde. Ook 
de VVD spreekt haar voorkeur uit voor een 
eigen bijdrage per behandeling, met als maxi-
mum de hoogte van het huidige eigen risico. 
De standpunten van CDA en ChristenUnie 
komen daarbij in de buurt. De linkse partijen 
zijn gedrieën voor het al dan niet geleidelijk 
afschaffen van het eigen risico.

De linkse partijen zijn ook het meest kri-
tisch over de marktwerking in de zorg. De SP is 
hier altijd tegen geweest. GroenLinks plei�e 
in 2017 voor ‘strengere regulering’, maar wil 
er nu helemaal vanaf. De PvdA wees marktwer-
king in haar ontwerpverkiezingsprogram van 
2017 eveneens af maar is in het huidige ont-
werp minder expliciet, alhoewel het er onge-
veer wel op neerkomt. De sociaal-democraten 
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De claim dat ‘rechts linkser 
is geworden’ gaat maar voor 
enkele onderwerpen op
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stellen dat ‘de belofte van marktwerking in de 
zorg — hogere kwaliteit tegen een lagere prijs 
— niet is waargemaakt’. Zij bepleiten meer sa-
menwerking, ‘in combinatie met stevige regie 
van de overheid’.

CDA en ChristenUnie willen in de zorg net 
als in 2017 minder marktwerking en meer 
samenwerking. D66 waardeert het dat in 
het huidige zorgstelsel mensen de mogelijk-
heid hebben om voor hen passende zorg te 

kiezen, maar meent tegelijk dat het stelsel 
verbeterd moet worden ‘door de overheids-
regie te versterken’ en is daarmee kritischer 
dan in 2017. Niet verrassend is de VVD nog het 
meest positief over de marktwerking in de 
zorg. De partij vindt dat ‘concurrentie tussen 

aanbieders… de zorg [kan] verbeteren’ en 
betaalbaar kan houden. Zij erkent ook dat 
‘doorgeschoten marktwerking’ ertoe kan 
leiden dat ‘we de menselijke maat uit het oog 
verliezen’.

Leenstelsel hoger onderwijs

Begin 2015 stemde een meerderheid in de 
Eerste Kamer van VVD, PvdA, GroenLinks en 
D66 in met de invoering van een leenstelsel 
voor studenten in het hoger onderwijs, ook 
wel het studievoorschot genoemd. Daarmee 
kwam aan de basisbeurs een einde. Studenten 
zouden voortaan zelf in hun toekomst dienen 
te investeren. Door hun opleiding zouden ze 
hun lening later kunnen terugverdienen. Het 
leenstelsel kreeg veel kritiek, maar in 2017 
steunden de genoemde vier partijen het in 
hun programma’s nog steeds. 

In de aanloop naar de komende Tweede Ka-
merverkiezingen is echter alleen de VVD nog 
voorstander van het leenstelsel. D66, PvdA en 
GroenLinks hebben allen een draai gemaakt 
en willen terug naar een basisbeurs. CDA, SP 

Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink Ruk naar links?

VVD en CDA richten zich 
vooral op de middenklasse

Tabel 2 Verschuivingen naar links, per issue en per partij, 2017 en 2020

VVD CDA CU D66 PvdA GL SP Totaal

Minimumloon + + + + + + + 7

Uitkeringen +  + * + + 0 + 0 5

Eigen risico zorg 0  – ***  – *** 0 0 0 0 0

Marktwerking zorgstelsel 0 0 0 + 0 + 0 2

Leenstelsel 0 0 0 + + + 0 3

Hypotheekrente-aftrek  0 **  0 ** + + + 0 0 3

Begrotingstekort + + + + + + 0 6

Vermogensbelasting  0 **  0 ** 0 + + + 0 3

Totaal 3 3 4 7 5 6 1 x

* Zij het niet expliciet.
**  Niet vermeld in 2017 en 2021, waarmee aangenomen mag worden dat het (onbekende) standpunt niet is 

gewijzigd.
***  Deze partijen willen het eigen risico bevriezen, in 2017 plei�en zij nog voor een verlaging.
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en ChristenUnie waren in 2015 in de Eerste 
Kamer en in 2017 in hun programma’s tegen-
stander van het leenstelsel en zijn dat in hun 
huidige ontwerpprogramma’s nog steeds. 
Over hoe hoog de basisbeurs zou moeten wor-
den lopen de meningen uiteen.13

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek — oftewel de belasting-
korting voor huiseigenaren met een hypotheek 
— staat in een aantal programma’s ter discus-
sie. Maar niet bij de VVD en het CDA, want die 
zwijgen in hun verkiezingsprogramma’s over 
deze belastingmaatregel, zowel in 2017 als in 
2021. De SP houdt het in 2021 bij haar standpunt 
van 2017: zij wil de hypotheekrenteaftrek voor 
woningen met een hypotheek tot € 350.000 
handhaven: ‘daarboven beperken we de aftrek’. 

Bij GroenLinks is er evenmin wat veran-
derd, de partij wil net als in 2017 dat de aftrek-
post versneld wordt afgebouwd. Bij de overige 
drie partijen is een aanscherping van hun 
standpunt zichtbaar. D66 en ChristenUnie 
spraken in 2017 nog over het terugbrengen 
van de hypotheekrenteaftrek, maar willen 
die nu ‘volledig afbouwen’ respectievelijk 
‘geleidelijk afschaffen’. De PvdA wilde in 2017 
het maximale bedrag waarover hypotheek-
rente kan worden afgetrokken ‘aftoppen op € 
500.000 per huishouden’. In haar huidige ont-
werpprogramma is zij voorstander geworden 
van het ‘langzaam afbouwen’.

Rijksbegroting en belastingdruk

De coronacrisis heeft voor de meeste partijen 
wat betreft de rijksbegroting de bakens ver-
zet: zij willen het tekort laten oplopen om te 
investeren in economisch herstel om zo uit 
de crisis te komen. De SP wilde in 2017 de be-
grotingsregels vervangen ‘voor een beleid dat 
meer investeringen in de samenleving moge-
lijk maakt’. Afgezien van GroenLinks, die zich 
daarover niet uitsprak, hech�en de andere 
partijen in hun toenmalige programma’s aan 
begrotingsevenwicht. Het CDA toonde zich in 

2017 voorstander van ‘trendmatig begroten’ 
en D66 gaf aan dat in economisch slechte 
tijden er tekorten mochten zijn — en dat is in 
2021 zeker het geval.

Ten slo�e plei�en de meeste partijen in hun 
ontwerpprogramma’s voor een verschuiving 
van de belastingdruk van arbeid naar vermo-
gen. D66, SP, GroenLinks en PvdA willen meer 
dan in 2017 de belasting verhogen op respectie-
velijk ‘vermogen en vervuiling’, voor ‘de grote 
bedrijven en de hoge vermogens’, ‘superrijken, 
renteniers en grote bedrijven’ en ‘multinatio-
nals, vermogenden, topinkomens en grote ver-
vuilers’. Nadrukkelijk vermeldt GroenLinks dat 
miljonairs zwaarder belast moeten worden — 
wat de SP in 2017 en 2021 ook (heeft) bepleit. 

Verder stellen GroenLinks en PvdA voor dat 
‘pandjesbazen’ meer belasting gaan betalen 
(in het sociaal-democratische programma de 
‘Prins Bernard-belasting’ genoemd). De Chris-
tenUnie wil zowel in 2017 als in haar huidige 
ontwerpprogram een hogere belasting op 
vermogen; VVD en CDA zwijgen daarover in 
hun (ontwerp)programma’s. Wel menen de li-
beralen in 2021 dat ‘de vaak gehoorde roep om 
meer belasting op vermogen en minder op 
arbeid… geen volledige oplossing’ zou bieden.

Verschuivingen naar links

Tabel 2 laat de verschuivingen naar links zien 
in de ontwerpprogramma’s op de geselec-
teerde items. Een nul geeft aan dat een partij 
op het betreffende issue in haar huidige 
ontwerpprogram niet van opva�ing is veran-
derd vergeleken met haar program van 2017. 
Het plusteken geeft weer dat het standpunt 
(wat) linkser is geworden — dus in de richting 
van verkleining van ongelijkheid.14 Zo zijn 
alle partijen wat betreft hun opva�ingen 
over het minimumloon naar links opgescho-
ven, wat overigens niet wil zeggen dat ze daar 
nu identiek over denken. Vijf van de zeven 
partijen lieten zich in 2017 niet uit over het 
minimumloon, maar bepleiten nu een verho-
ging. PvdA en SP wilden dat al in 2017, maar 
gaan in hun huidige ontwerpprogramma’s 
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een stap verder — vandaar overal het pluste-
ken. Slechts in twee gevallen is een minteken 
toegekend: in hun ontwerpprogramma’s 
hebben CDA en ChristenUnie hun voorstel 
van 2017 losgelaten om het eigen risico 
aanzienlijk te verlagen. De overige partijen 
hielden vast aan hun opva�ing van 2017, en 
dat kan zijn handhaven (in een andere vorm) 
of afschaffen.

In tabel 2 wordt ook zichtbaar dat naast 
de verhoging van het minimumloon de 
meeste beweging naar links zich voltrekt bij 
de uitkeringen (wat een verhoging betekent, 
zij het dat de partijen verschillen over welke 
uitkeringen verhoogd moeten worden), en 
het begrotingstekort (dat mag oplopen om 
de economische crisis en coronacrisis te be-
strijden). Geen ontwikkeling is vast te stellen 
bij het al vermelde eigen risico, terwijl weinig 
beweging waar te nemen valt bij de items 
marktwerking in de zorg, leenstelsel, hypo-
theekrenteaftrek en vermogensbelasting.

Het zijn vooral D66, PvdA en GroenLinks die 
naar links zijn opgeschoven — in de richting 
van de SP, die vergeleken met 2017 inhoudelijk 
nauwelijks heeft bewogen.15 De dynamiek zit 
dan ook vooral bij D66 en op links, en niet op 
rechts. Zo blijken VVD en CDA ten aanzien van 
maar drie van de acht geselecteerde thema’s 
(wat) naar links te zijn opgeschoven. ‘Een 
stapje naar het midden’ noemde Tweede Ka-
merfractievoorzi�er Klaas Dijkhoff het bij de 
presentatie van het ontwerpprogramma, en 
veel meer is het inderdaad niet.16 

Dat in sociaaleconomische zin ‘rechts naar 
links schuift’ en dat er sprake zou zijn van een 
‘schouder-aan-schouder shuffle naar links’, zo-
als kranten hebben geschreven, gaat dan ook te 
ver.17 Zoveel andere voorbeelden van ‘verlinks-
ing’ naast de drie die hierboven zijn genoemd, 
vermelden zij ook niet; het blijft eigenlijk bij de 
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zzp’ers en de terugkeer van de sociale 
werkplaats (beschu�e werkplekken).

Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink Ruk naar links?

Tabel 3 Inhoudelijke standpunten, per issue en per partij, 2021

VVD CDA CU D66 PvdA GL SP

Verhoging minimumloon ja ja ja ja ja ja ja

Verhoging uitkeringen
AOW

WIA/WAO
 ja* ja ja ja ja ja

Afschaffen eigen risico nee nee nee nee ja ja ja

Marktwerking zorg voor beperken beperken beperken tegen tegen tegen

Invoering basisbeurs tegen voor voor voor voor voor voor

Afschaffen hypotheekrente-
aftrek

 nee **  nee ** ja ja ja ja deels

Oplopen begrotingstekort ja ja ja ja ja ja ja

Verhogen belasting op 
 vermogen

 nee **  nee ** ja ja ja ja ja

* Zij het niet expliciet.
**  Niet vermeld in 2017 en 2021, waarmee aangenomen mag worden dat het (onbekende) standpunt niet is 

gewijzigd. Overigens waren VVD en CDA in hun verkiezingsprogramma’s van 2012 tegen de afschaffing van 
hypotheekrenteaftrek. Over de vermogensbelasting lieten beide partijen zich in dat programma (en het 
voorgaande van 2010) niet uit.



S &   D Jaargang 78 Nummer 1 Februari 2021

1313

Overeenstemming op links

De inhoudelijke stellingnames van de partijen 
ten aanzien van de hierboven genoemde soci-
aaleconomische issues voor de komende Ka-
merverkiezingen overziende, springt de grote 
mate van overeenstemming tussen de linkse 
partijen in het oog — wat gezien de program-
matische bestendigheid van de SP betekent 
dat PvdA en GroenLinks op deze thema’s wat 
linkser zijn geworden. De standpunten van de 
ChristenUnie en vooral D66 zijn daarbij dicht 
in de buurt van de SP, PvdA en GroenLinks 
gekomen. Het geschilpunt met de linkse par-
tijen is de zorg.18 Verder loopt er een breuklijn 
tussen deze vijf partijen enerzijds en CDA en 
VVD anderzijds, al is die mede gebaseerd op 
onze plausibele interpretatie dat de laatste 
twee tegen afschaffing van de hypotheekrente 
en verhoging van de vermogensbelasting 
zijn — waarover zij niets in hun programma’s 
zeggen.

Van de zeven potentiële regeringspartijen 
die hier zijn geanalyseerd, is de VVD nog altijd 
duidelijk het meest rechts gepositioneerd, 
ook al heeft zij zich in beginsel uitgesproken 
voor een verhoging van minimumloon, AOW 
en arbeidsongeschiktheidsuitkering. De 
bijstandsuitkering zonderden de liberalen 
daarvan uit, omdat een verhoging daarvan de 
prikkel om te gaan werken zou verminderen. 
De voorkeur van de VVD voor marktwerking is 
ook zichtbaar in haar waardering van het leen-
stelsel en het zorgstelsel. Al met al is de VVD op 
sociaaleconomisch terrein nog altijd de meest 
rechtse partij, met het CDA het dichtst in de 
buurt.

Vooruitkijken naar kabinetsformatie

Dat er in tijden van crisis zoals nu een grotere 
behoefte is aan een overheid die behoedt 
en bewaakt, ligt voor de hand. Het begrip 
‘beschermende overheid’, dat in de ontwerp-
programma’s van ChristenUnie, CDA, D66, 
PvdA en VVD een prominente plaats kreeg, 
speelt daarop in. Afgezien van het CDA (en 

Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink Ruk naar links?

de SP) veranderde daarmee tevens hun visie 
op de overheid. ChristenUnie, D66, PvdA en 
ook GroenLinks leggen sterker dan in 2017 
het accent op de overheid als hoeder van het 
publieke belang, die de markt strikter dient te 
reguleren. De VVD gaat in deze ideologische 
heroriëntatie niet zo ver, maar omdat deze 
partij verder van rechts kwam was voor haar 
de stap groter. ‘Deze eeuw vraagt om oude 
dogma’s los te laten. En om meer overheids-
ingrijpen dan we als liberalen gewend zijn te 
erkennen’, zo erkent zij ruiterlijk in haar ont-
werpprogramma. 

Heeft die gewijzigde opva�ing van de rol 
van de overheid, vergeleken met 2017, tot een 
aanpassing geleid van de partijstandpunten 
op sociaaleconomisch terrein? Bij de VVD en 
het CDA is dat slechts in beperkte mate het ge-
val. Dat ‘rechts linkser is geworden’ gaat dan 
ook maar voor enkele issues op. Deze twee par-
tijen zijn elkaars grootste electorale concur-
renten en richten zich beide nadrukkelijk en 
in het bijzonder op de middenklasse. Met de 
opvolging van Hugo de Jonge door Hoekstra 
als partijleider schuift het CDA weer wat meer 
in de richting van de VVD.19 

De verlinksing deed zich dan ook vooral 
voor in het politieke centrum en op links; daar 
zijn de partijen dichter bij elkaar komen te 
staan. Deze beweging weerspiegelt de trend 
onder de kiezers; uit onderzoek blijkt dat het 
geloof in marktwerking in de publieke sec-
tor (met name de zorg) sterk is afgenomen. 
Kiezersonderzoeker Peter Kanne constateert 
dat in de periode 2010-2020 de sociaalecono-
mische verschillen tussen het electoraat van 
de partijen ‘niet toenamen (allemaal schui-

Alle partijen willen nu een 
hoger minimumloon in 
enigerlei vorm 
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overheid’ (p. 4), die kan worden 
beschouwd als de opmaat naar 
het ontwerpverkiezingspro-
gramma van de VVD in 2020.

7 Hendrickx, F. (2020, 7 novem-
ber). VVD schuift wat op naar 
links nu rechts uit de mode 
raakt. De Volkskrant.

8 Kanne, P. (2021. Januari). Neder-
landse kiezer wil het socialer, 
duurzamer en progressiever. 
Opva�ingen over sociaalecono-
mische en sociaal-culturele 
kwesties. Amsterdam: I&O 
Research. pp. 14-19.

9 Door op ‘overheid’ en ‘staat’ te 
zoeken in de pdf-(concept)
verkiezingsprogramma’s telt 
de pdf-reader hoe vaak het 
woord in een programma 
voorkomt (zowel exact als 
samenstellingen).

10 Op 1 januari 2020 bedroeg het 
minimumloon voor werkne-
mers van 21 jaar en ouder, 
ongeveer 10 euro per uur (uit-
gaande van een 38-urige werk-
week). Zie: CPB. (2020, april). 
Kansrijk arbeidsmarktbeleid. 
Update minimumloonbeleid.

11 Herderscheê, G. & De Ruiter, 
M. (2020, 11 november). Hoe 
links en rechts het eens wer-
den over een hoger mini-
mumloon. De Volkskrant.

12 Herderscheê, G (2021, 25 janu-
ari). Ru�e onder vuur bij af-
trap van verkiezingscampag-
ne. De Volkskrant; zie ook: Kies-
kamp, W. (2021, 11 januari). 
CDA onder Hoekstra meer 
naar rechts. Trouw.

13 Meijer, R. (2020, 29 oktober). 
CDA: basisbeurs moet terug, 
leenstelsel is ‘dure vergissing’. 
De Volkskrant.

14 Het plusteken is ook toege-
kend in het (enkele) geval dat 
een partij in haar program 
van 2017 geen standpunt in-
nam, maar wel in haar ont-
werpprogram — mits dat nieu-
we standpunt een verkleining 
van een vorm van ongelijk-
heid beoogt.

15 ‘Zeker bij sociaal-economische 
thema’s zijn er inmiddels 
amper nog verschillen te ont-
dekken met GroenLinks en de 
SP’; zie Hendrickx, F. (2020, 1 
november). PvdA neemt defi-
nitief afscheid van eigen be-
leid onder Ru�e II. De Volks-
krant.

16 De Koning, P. (2020, 7 novem-
ber). VVD schuift op naar links 
in programma voor de verkie-
zingen. NRC Handelsblad. Ove-
rigens wil de VVD nu wel een 

ven ze — iets — naar links)’.20 Overigens is de 
sociaal-culturele kloof tussen de verschillende 
kiezersachterbannen in het afgelopen decen-
nium groter geworden. 

Wat zegt dit nu over de aanstaande kabi-
netsformatie? Als het uitsluitend om deze 
sociaaleconomische punten gaat, is de kans 
groot dat de huidige coalitie, die volgens de 
Peilingwijzer van 29 januari 2021 op zo’n 80 
zetels kan rekenen, wordt voortgezet. Maar er 
zijn in de formatie vanzelfsprekend veel meer 
kwesties waarover overeenstemming nodig 

is. Vooral op sociaal-cultureel vlak (migratie, 
integratie) en wat betreft het klimaatbeleid 
zal dat niet eenvoudig zijn tussen VVD en CDA 
enerzijds en ChristenUnie en D66 anderzijds 
(die onderling ook weer verschillen). In 2017 
is het deze partijen echter ook gelukt, waar 
bijkomt dat de opva�ingen van PvdA, Groen-
Links en SP nog verder linkswaarts liggen. 
Om ook een meerderheid in de Eerste Kamer 
te hebben, moet er nog wel een partij bij — en 
dan komt de PvdA in beeld. Maar of die daar 
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