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Vaste contract Het moet makkelijker worden om 
een vast contract aan te bieden.  

Lagere werkgeverslasten, zodat 
het aantrekkelijker wordt 
personeel in (vaste) dienst te 
nemen. 

D66 wil toe naar één 
arbeidsrechtelijk regime 
voor alle werknemers 
waarbij er sprake is van 
één contract, het 
contract voor 
onbepaalde tijd. 

Wij willen meer vaste 
contracten door de prijs 
van flexibel te verhogen 
en van vast te verlagen. 
Voor werkgevers is het 
belangrijk omdat loyale 
werknemers die langer 
ergens werken 
productiever zijn en het 
investeren in scholing en 
ontwikkeling effectiever 
is. 

Minder regels voor MKB 
en familiebedrijven zodat 
zij eenvoudiger 
personeel in dienst 
kunnen nemen. 

Om vast werk 
aantrekkelijker te maken 
willen de PvdA een 
werknemerskorting 
invoeren. 

Voor regulier werk geldt 
dat werken met een vast 
contract conform de CAO 
weer de norm moet 
worden. Flexibele 
dienstverbanden zijn 
alleen voor aantoonbaar 
tijdelijk werk. De 
overheid geeft daarin 
een voorbeeldfunctie. 

De obsessie met een vast 
dienstverband wordt 
ingegeven door het 
huidige economische 
systeem dat een groei- en 
schuldverslaving 
veroorzaakt terwijl we in 
een tijd leven waarin we 
met steeds minder 
menskracht alles kunnen 
produceren en 
organiseren wat we nodig 
hebben. Dit biedt een 
geweldige kans om meer 
tijd te besteden aan 
persoonlijke ontwikkeling, 
innovatie, sport, kunst et 
cetera. 

Een vast dienstverband is 
nog altijd van deze tijd.  

Een vast dienstverband is nog altijd 
van deze tijd. 

Flexibele 
contract 

Het flexibele contract moet 
zekerder worden. VVD wil 
daarom dat het weer mogelijk 
wordt om meerdere tijdelijke 
contracten, en tijdelijke 
contracten van een langere duur, 
aan te bieden. Zo kunnen 
werknemers langer bij een bedrijf 
blijven werken. 

Onwenselijk dat de overheid kan 
bepalen om nulurencontracten te 
verbieden in bepaalde sectoren, 
zoals de gezondheidszorg. Dit 
moet niet meer mogelijk zijn, 
waardoor dit weer volledig onder 
de verantwoordelijkheid valt van 
de werkgever en werknemer. 

Tijdelijke contracten bij eenzelfde 
werkgever moeten daarom in 
duur oplopen. Een tweede 
contract duurt minimaal een half 
jaar langer dan de eerste, voor 
het derde contract wordt de 
huidige wetgeving gehanteerd. 

Tweede meerjarig contract 
wordt mogelijk. 

Meer mogelijkheden 
komen voor meerjarige 
arbeidscontracten, want 
een contract voor vijf 
jaar is dan misschien wel 
geen vaste baan, maar 
wel veel beter dan dat je 
elke twee jaar weer op 
straat staat. 

Basis- 
inkomen 

D66 wil ruimte bieden 
aan gemeenten om te 
experimenteren met de 
uitvoering van de 
bijstand. De 
gemeentelijke 
experimenten leveren 
nuttige ervaringen op, 
die in combinatie met 
(internationaal) 
onderzoek in de 
komende 
kabinetsperiode 
duidelijkheid moeten 
verschaffen over de 
haalbaarheid en 
wenselijkheid van de 
invoering van een 
basisinkomen in 
Nederland. 

Onze sociale zekerheid 
moeten we versterken 
bijvoorbeeld door de 
bijstand, Wajong en 
AOW met 10% te 
verhogen. De 
werknemersverzekeringe
n zoals de WW, 
ziektewet en WIA/WAO 
zijn gekoppeld aan het 
verdiende loon. Een 
basisinkomen is dat niet 
waardoor mensen er fors 
op achteruit gaan. 
Daarbij gaat door een 
basisinkomen geld dat 
naar mensen moet gaan 
die het nodig hebben 
naar mensen die dat niet 
nodig hebben. 

Een onvoorwaardelijk 
basisinkomen is ofwel te 
laag om sociaal 
acceptabel te zijn ofwel 
te hoog om economisch 
haalbaar te zijn. Het 
basisinkomen kan wel 
een uitkomst bieden 
voor mensen die 
aangewezen zijn op de 
Participatiewet en die 
regelmatig tijdelijk of 
flexibel werk verrichten. 
In steeds meer 
gemeenten worden 
experimenten gedaan 
met deze vorm van een 
basisinkomen. De PvdA 
ondersteunt dit en wil 
gemeenten hierbij actief 
stimuleren. Ook wil de 
PvdA belemmeringen 
wegnemen die mensen 
ervan weerhoudt om 
vanuit de bijstand deels 
aan het werk te kunnen 
en zo stap voor stap uit 

Een basisinkomen zou het 
mogelijk kunnen maken 
dat veel meer 
maatschappelijke 
activiteiten kunnen 
worden ontplooid die 
nuttig zijn voor de 
samenleving. 
Uitkeringsgerechtigden 
hebben nu te weinig 
mogelijkheden om naast 
een uitkering iets bij te 
verdienen, waardoor een 
parttime baan vaak niets 
oplevert. 

De SGP vindt het 
belangrijk dat voor 
iedereen een sociaal 
minimum beschikbaar is. 
Het is niet de 
verantwoordelijkheid van 
de overheid om boven 
bijstandsniveau te 
voorzien in inkomsten. 
Voorop staat dat burgers 
zelf verantwoordelijkheid 
zijn voor hun inkomen. 

Onbetaalbaar, slecht voor de 
economie en werkt demotiverend. 
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de bijstand te kunnen 
komen. 

Belonen via 
Stukloon 

Stukloon biedt de 
mogelijkheid om meer te 
verdienen bij een grotere 
productie. Daar zijn 
zowel werkgever als 
werknemer bij gebaat. 
Wel wil D66 dat 
minimaal het 
minimumloon verdiend 
wordt.   

Een werknemer kan door 
het stukloon onder het 
minimumloon worden 
betaald terwijl hij daar 
soms weinig invloed op 
kan uitoefenen. Als 
iemand bijvoorbeeld per 
geplukte kilo aardbeien 
een vergoeding krijgt 
maakt het uit of deze 
aardbeien groot of klein 
zijn. Daarbij is het 
handhaven van het 
wettelijk minimumloon 
door de inspectie in 
geval van stukloon erg 
lastig. 

Betaling op basis van 
stukloon mag wat de 
PvdA betreft mogelijk 
blijven zolang 
werknemers maar 
tenminste het wettelijk 
minimumloon verdienen. 
Op initiatief van de PvdA 
is dit in 2017 al wettelijk 
geregeld, waardoor 
betaling onder het WML 
via stukloon niet meer 
mogelijk is. 

Een basisinkomen zou dit 
punt moeten 
ondervangen. 

In Nederland moet 
belonen middels stukloon 
mogelijk zijn. 

In Nederland moet belonen middels 
stukloon mogelijk zijn. 

Werken naast 
bijstands- 
uitkering 

Gemeenten weten wat 
het allerbeste werkt. D66 
wil daarom dat 
gemeenten de vrijheid 
hebben om de duur, de 
omvang en de inhoud 
van de tegenprestatie te 
bepalen. Dat willen we 
niet vanuit Den Haag 
verplichten. De 
tegenprestatie mag niet 
voor verdringing zorgen 
en re-integratie ook niet 
in de weg staan. 

Een tegenprestatie 
bestaat vaak uit werk dat 
ook in de markt wordt 
verricht. Daardoor 
verdwijnen er banen en 
worden mensen 
uitgebuit die dit werk 
moeten doen. We 
moeten mensen aan een 
betaalde baan helpen en 
als overheid hierbij 
helpen door bijvoorbeeld 
te investeren in de zorg, 
woningbouw en 
onderwijs. 

Mensen die hun uiterste 
best doen om een baan 
te vinden worden niet 
verplicht om eindeloos 
nutteloze activiteiten te 
verrichten. In plaats 
daarvan is de PvdA voor 
ondersteuning bij het 
vinden van werk of een 
passende opleiding. 

Een basisinkomen zou het 
mogelijk kunnen maken 
dat veel meer 
maatschappelijke 
activiteiten kunnen 
worden ontplooid die 
nuttig zijn voor de 
samenleving. 
Uitkeringsgerechtigden 
hebben nu te weinig 
mogelijkheden om naast 
een uitkering iets bij te 
verdienen, waardoor een 
parttime baan vaak niets 
oplevert. Werkzoekenden 
moeten vrijwilligerswerk 
en stages kunnen doen, 
ook als dat werk niet 
direct op terugkeer naar 
de arbeidsmarkt gericht is. 
Minder uitvoeringskosten, 
meer helderheid voor de 
burger. 

Het verrichten van een 
maatschappelijke 
tegenprestatie is een 
prima mogelijkheid in de 
bijstand. De voorwaarden 
moeten wel goed zijn. 
Mantelzorg kan ook een 
tegenprestatie zijn. Het 
mag geen verdringing van 
betaald werk opleveren. 

Alleen als het gaat over bijstand (niet 
WW). Daarnaast moeten chronisch 
zieken en zwaar gehandicapten 
worden uitgezonderd. 

AOW- Leeftijd D66 wil dat het 
makkelijker moet 
worden eerder of later te 
stoppen dan de AOW-
richtleeftijd. Daarmee 
maken we de overgang 
tussen werken en niet 
meer werken 
geleidelijker.. De 
koppeling met de 
levensverwachting blijft 
wat D66 betreft in stand. 
Je kunt daar een 
beperkte periode van 
afwijken. Hetzelfde geldt 
wat ons betreft voor de 
pensioenleeftijd. Als je 
eerder of later stopt met 
werken, moet een 
pensioenfonds er voor 
zorgen dat je pensioen  

Wij vinden dat iedereen 
vanaf 65 jaar met 
pensioen moet kunnen 
gaan. Daarom verlagen 
wij de AOW leeftijd naar 
65. 

Niet iedereen kan en wil 
werken tot aan de 
huidige AOW-leeftijd. En 
niet iedereen wil per se 
stoppen op 
ingangsdatum van de 
AOW. De PvdA wil 
daarom het recht op een 
flexibele AOW-leeftijd 
introduceren, waarmee 
mensen vanaf 65-jarige 
leeftijd kunnen stoppen 
met werken. Mensen 
kunnen ervoor kiezen om 
tegen een redelijke 
korting de AOW eerder 
in te laten gaan, waarbij 
niemand onder het 
sociaal minimum zakt. 

Er moet daarom een 
flexibele AOW-leeftijd 
komen, mede gebaseerd 
op het aantal gewerkte 
jaren. Wie 40 jaar gewerkt 
heeft, krijgt vanaf 65 jaar 
AOW. Wie een uitkering 
heeft op 65-jarige leeftijd, 
krijgt vanaf dan AOW. Het 
wordt mogelijk te kiezen 
voor een lagere AOW-
leeftijd in ruil voor een in 
evenredigheid aangepaste 
AOW-uitkering. 

Er zal een goede regeling 
moeten komen voor 
degenen die in 
redelijkheid niet geacht 
kunnen worden de  
vastgestelde leeftijd te 
halen. 

Niet verder laten stijgen dan 67 jaar. 
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eerder of later kan 
ingaan.  
 

Mensen die langer 
doorwerken bouwen een 
hogere AOW op. 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 

 

Ontslagrecht   Een modernisering van 
het ontslagrecht met 
kortere en minder dure 
procedures, zonder 
preventieve toets, met 
indien gewenst toetsing 
achteraf aan 
ontslaggronden die 
willekeur en dikke 
dossiers voorkomen. 
 
Nieuwe regels bij 
collectief ontslag zodat 
per leeftijdscohort 
gekeken mag worden 
wie de beste prestaties 
laten zien, in plaats van 
alleen naar wie het 
langst in dienst is. 

WW-premie voor vast 
werk verlagen en voor 
flexibel werk verhogen. 
 
De ontslagvergoeding 
(transitievergoeding) 
treedt na één maand in 
werking en de 
vergoeding wordt 
verdubbeld, van een 
derde naar twee derde 
van het maandsalaris per 
gewerkt jaar. 
 
 

Hogere WW-premies voor 
tijdelijke contracten. 
 
Transitievergoeding ook voor 
flexwerkers vanaf de eerste 
dag dat zij werken. 
 

Meer ruimte voor de 
kantonrechter om 
arbeidscontracten te 
ontbinden, zodat 
ondernemers weer 
sneller kiezen voor een 
vast contract. Het 
verschil met een flexibel 
contract is dat bij een 
vast contract in principe 
uitgegaan wordt van een 
contract voor 
onbepaalde tijd en je 
inzet voor de werkgever 
meetelt bij de 
ontbindingsvoorwaarden
. 

Preventieve bescherming 
tegen willekeur bij 
ontslag moet blijven 
bestaan, evenals de 
plicht van werkgevers 
om 
functioneringsgesprekke
n te voeren, en 
investering door 
werkgevers in scholing 
van hun medewerkers 
 
De WW-premie voor 
werkgevers wordt 
bepaald aan de hand van 
de contractvorm.. 

   

Transitie- 
vergoeding 

 De transitievergoeding na ontslag 
wil de ChristenUnie verplicht 
inzetten voor opleiding of 
begeleiding naar een nieuwe 
baan. 

De transitievergoeding 
wordt veranderd, waarbij 
opbouw al direct start 
doordat de huidige grens 
van twee jaar en de extra 
hoge vergoeding na tien 
jaar werkverband 
verdwijnen. Er komt een 
eis dat de vergoeding 
daadwerkelijk gebruikt 
wordt voor de stap naar 
een nieuwe baan. 

   De transitievergoeding 
moet vanaf de eerste 
werkdag worden 
opgebouwd. Zodat er 
een scholingsbudget 
komt voor alle 
werknemers, terwijl 
tegelijkertijd de 
kostenverschillen tussen 
flex en vast worden 
verminderd 

   

Scholing  Scholingsbeurs voor werkenden 
die een beroepsopleiding hebben 
gevolgd voor duurzame 
inzetbaarheid. 

  Individueel scholingsbudget 
voor alle werknemers. Deze 
scholingsrechten worden door 
werkgevers gefinancierd. 
 

Een individueel leerrecht 
waar werkgevers en 
werknemers samen voor 
sparen. Het wordt 
daarbij aantrekkelijk om 
uit de sectorfondsen het 
individueel leerrecht te 
financieren en te 
beheren. Het individueel 
leerrecht geldt voor alle 
mensen in de 
beroepsgeschikte 
leeftijd, ongeacht of 
iemand werkt of 
werkzoekend is en 
ongeacht de 
contractvorm. Vanwege 
het verminderen van de 
werkgelegenheid voor 
lager- en middelbaar 
geschoolden willen wij 
binnen deze regeling hen 
een extra stimulans 
geven zich verder te 
ontwikkelen. 

De PvdA wil 
sectoroverstijgende 
opleidingsfondsen zodat 
werknemers zich kunnen 
scholen in sectoren waar 
tekorten zijn. 

   

Beloning   Loonbetaling op basis 
van prestatie en op basis 
van toegevoegde waarde 
in plaats van leeftijd. 
 

Verhoging van het 
minimumloon met 10 
procent. 
 

Wettelijk minimumloon vanaf 
18 jaar. 

 Minimumloon moet 
worden verhoogd door 
de introductie van een 
minimum uurloon op 
basis van een werkweek 

Het minimumjeugdloon 
moet wel in het kader van 
gelijk loon voor gelijk werk 
gelijkgetrokken worden 

Het minimumloon is goed 
zoals het is 

Het minimumloon is goed zoals het is 
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Verhoging 
minimumjeugdloon. 
 
Het moet normaler 
worden dat een oudere 
werknemer een stapje 
terug doet in werklast en 
beloning. Soms is het 
beter voor werknemer 
en werkgever om een 
takenpakket te herijken 
wanneer bijvoorbeeld de 
fysieke vermogens van 
een werknemer 
achteruitgaan. Dit moet 
meer bespreekbaar 
worden en een integraal 
onderdeel uitmaken van 
het HR-beleid van 
werkgevers. 

Minimumloon vanaf 18 
jaar. 
 
Loon- en 
Investeringsakkoord met 
de vakbonden en 
werkgevers om de 
structurele 
loonachterstand voor 
werknemers in te halen. 
 
In cao’s wordt 
afgesproken dat de 
salarissen en overige 
beloningen van 
bestuurders nooit meer 
mag zijn dan tien keer de 
beloning van de 
laagstbetaalde 
werknemer. Hiermee wil 
SP de bonuscultuur 
bestrijden. 

van 36 uur. Zo krijgt 
iedereen met een 
fulltimecontract of een 
0-urencontract de 
mogelijkheid om het 
minimumloon te 
verdienen en 
tegelijkertijd 4 x 9 uur te 
werken. 

met het minimumloon, 
dus in feite afgeschaft 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 

 

Bonussen   D66 is tegen 
buitensporige 
beloningen in de 
publieke sector. De 
beloning moet passen bij 
de functie en de 
verantwoordelijkheid. Bij 
banken willen we dat 
bonussen gekoppeld zijn 
aan prestaties op de 
langere termijn (en niet 
aan korte termijn 
winsten) en aan bredere 
doelstellingen zoals 
klanttevredenheid. 
Ontvangt een bank 
staatssteun, dan moeten 
strengere regels gelden.  
 

Bonussen kunnen voor 
risicovolle korte termijn 
handelen zorgen en 
daarmee het bedrijf en 
het belang van de 
werknemers en de 
samenleving schade 
toebrengen. 
 

  De PvdA is voor het 
stellen van 
maximumbedragen aan 
bonussen in de ( 
semi)publieke sector en 
de financiële sector 
(banken). Op initiatief 
van de PvdA is dit de 
afgelopen periode al 
geregeld en is in 
Nederland de strengste 
bonuswetgeving in 
Europa van kracht 
geworden. In de 
(semi)publieke sector  
zijn bonussen op voorstel 
van de PvdA zelfs 
helemaal verboden. Om 
in het bedrijfsleven een 
redelijke verhouding 
tussen beloningen aan 
de top en lagere 
loongroepen te 
herstellen heeft de PvdA 
ervoor gezorgd dat 
werknemers via de 
ondernemingsraad 
adviesrecht krijgen over 
beloningen en dat 
bedrijven verplicht 
worden om de 
beloningsverhouding 
tussen de top en de 
laagste inkomens te 
publiceren. 
 

Bonussen in de (semi) 
publieke sector passen 
niet bij de 
maatschappelijke functie. 
 

Er zijn al regels over 
bonussen op basis van de 
Wet normering 
topinkomens. De overheid 
moet niet de illusie 
hebben dat alles precies in 
een systeem te vangen is. 
 

Er moet een jaarlijks vast te stellen 
maximumbedrag komen voor 
bonussen in de (semi) publieke 
sector. 

cao’s  Cao’s moeten niet meer 
algemeen verbindend worden 
verklaard, zodat werkgevers en 
werknemers ruimte krijgen om 
zelf afspraken te maken over een 
contract. 

 Cao’s zijn een goede 
manier om ongewenste 
concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden 
tegen te gaan. Wel ziet 
D66 graag dat de inhoud 
van veel cao’s wordt 

CAO's geven werknemers 
gelijke rechten en 
beschermen werkgevers 
tegen concurrentie op 
loonkosten tussen 
werkgevers. 
 

  De CAO zorgt voor 
arbeidsrust, een 
evenwichtige 
loonontwikkeling, 
fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden 
en een gelijk speelveld. 

Niet iedereen heeft de 
kennis om tot een eerlijk 
individueel 
arbeidscontract te komen 
met de werkgever. Zij 
hebben veel baat bij 

Er is een flinke 
moderniseringsslag nodig 
in het systeem, maar de 
CAO blijft een 
toegevoegde waarde 
houden. 

Aanvullende afspraken kunnen 
tussen werkgever en werknemer 
worden gemaakt. 
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gemoderniseerd. Door 
rigide cao-afspraken over 
aanvullende uitkeringen 
en ontziemaatregelen, 
zoals seniorendagen, is 
het nu vaak 
onaantrekkelijk om 
mensen in dienst te 
nemen. Vooral oudere 
werklozen hebben daar 
last van omdat zij 
hierdoor geen baan 
krijgen. D66 wil dat cao’s 
veel meer worden 
gericht op scholing, 
ontwikkeling en 
preventie.  
 

De PvdA wil het systeem 
van het Algemeen 
Verbindend verklaren 
van CAO’s handhaven. 
Daarnaast vinden wij dat 
buitenlandse 
werknemers volgens 
Nederlandse normen 
betaald dienen te 
worden. De premies 
betalen zij wat ons 
betreft ook in Nederland. 
 

collectieve afspraken en 
dat moet zo blijven. 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 

 

Loondoor-
betaling bij 
ziekte 

Loondoorbetaling bij ziekte voor 
kleine bedrijven (tot 25 
werknemers) wordt verkort naar 
één jaar. Het tweede jaar wordt 
door de overheid betaald. 
 
Minder administratieve 
rompslomp bij ziekte. De VVD wil 
verplichte rapportages, bijhouden 
van onnodige documenten en 
loonsancties met aanvullende 
doorbetalingstermijnen 
verminderen 

Kleinere werkgevers zijn niet 
langer twee, maar één jaar 
verantwoordelijk voor de 
loondoorbetaling bij ziekte. Het 
tweede jaar neemt de overheid 
voor haar rekening. Grote 
bedrijven wil de ChristenUnie 
tegemoet komen door het 
verkorten van de 
premiedoorbetaling voor grotere 
bedrijven van tien jaar (BeZaVa). 

Kleine werkgevers 
moeten het tweede jaar 
loondoorbetaling bij 
ziekte collectief kunnen 
verzekeren. 
 
Meer duidelijkheid en 
betere ondersteuning 
over re-integratiebeleid. 
Idee moet worden 
ingevuld met de sociale 
partners. 

De lasten van het 
doorbetalen van ziek 
personeel worden 
eerlijker verdeeld, 
zonder dat dit ten koste 
gaat van zieke 
werknemers. 

Collectieve verzekering voor 
loondoorbetaling bij ziekte 
voor werkgevers met weinig 
werknemers. Zo wordt het 
loon bij ziekte in het tweede 
jaar betaald. Hiermee helpen 
we kleine en startende 
ondernemers. 

Introductie van één 
basisverzekering voor 
ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 
voor alle werkenden. 
 
Verplichting tot 
loondoorbetaling bij 
ziekte voor de 
werkgevers fors 
terugbrengen. Voor 
langere ziekteperiodes 
komt er een private 
regeling met publieke 
waarborgen. Op die 
manier blijven alle 
werkenden beschermd 
en wordt het voor 
werkgevers 
aantrekkelijker om 
mensen in vaste dienst 
te nemen. 

De PvdA wil een 
collectieve verzekering 
invoeren voor een deel 
van de risico’s voor 
kleine werkgevers bij de 
loondoorbetaling bij 
ziekte in het tweede jaar. 
Zo worden de risico’s 
gedeeld als een 
werknemer onverhoopt 
ziek wordt. 
 
No risk polissen en 
minder administratieve 
verantwoordelijkheden 
op het gebied van 
arbeidsongeschiktheid 
en ziekte. 

   

Arbeidsmarkt-
discriminatie 

 Arbeidsmarktdiscriminatie tegen 
gaan, onder meer door anoniem 
solliciteren mogelijk te maken, 
maar niet door het opleggen van 
quota. 

   Meer banen voor 
mensen met een 
arbeidsbeperking. 

    

Verlof  Zwangerschaps- en 
bevallingsverlof voor de moeder 
verruimen van 16 naar 20 weken. 
 
10 dagen vaderschapsverlof 

D66 wil dat vaders, 
meemoeders en 
adoptieouders twaalf 
weken 
ouderschapsverlof 
kunnen opnemen tegen 
70% loon, als dit 
opgenomen wordt in de 
eerste zes maanden na 
de geboorte of 
toekenning van een 
adoptiekind (dat jonger 
is dan 12 jaar). 

Verlenging van het 
vader- of 
partnerschapsverlof. 

Het kraamverlof voor vaders 
en verzorgende meeouder(s) 
gaat van twee dagen naar vier 
weken. Elke werknemer krijgt 
twee maanden betaald 
ouderschapsverlof, op te 
nemen in de eerste negen 
maanden bovenop het 
bestaande ouderschapsverlof. 
Zo kunnen twee ouders elk 
een periode thuis zijn en 
samen het eerste half jaar de 
zorg voor hun kind delen. 

Drie maanden extra 
ouderschapsverlof voor 
de ouders samen na de 
geboorte van het kind. 

De PvdA wil het betaald 
ouderschapsverlof voor 
vaders en partners 
verruimen naar drie 
maanden. 

Het gaat niet om 
verlofregelingen wel of 
niet. We leven in een tijd 
waarin we met steeds 
minder menskracht alles 
kunnen produceren en 
organiseren wat we nodig 
hebben. Dit biedt een 
geweldige kans om meer 
tijd te besteden aan zorg 
voor elkaar persoonlijke 
ontwikkeling, innovatie, 
sport, kunst et cetera. Op 
de manier waarop we nu 
de economie hebben 
ingericht moet iedereen 
wel werken en dus 
betaald verlof hebben. 
Mbv een basisinkomen 
kan de verlofdiscussie 

Voldoende mogelijkheden 
tot het nemen van verlof.  

Mogelijkheden moeten soepeler. 
Primair afspraken tussen werkgever 
en werknemer. 

http://www.allesoverhr.nl/
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(deels) komen te 
vervallen. 

Arbeidstijden  flexibilisering van arbeidstijden 
wordt vergroot door het 
stimuleren van thuiswerken, 
daarvoor is deregulering nodig. 
Daarnaast wil ChristenUnie 
flexibilisering stimuleren door 
schooltijdbanen, sociale partners 
moeten dit in cao’s mogelijk 
maken 

  Recht op flexibel en 
thuiswerken en in deeltijd 
werken. 

     

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 

 

Slechte  
Arbeidsomstand
igheden 

  D66 wil dat problemen 
bij de bron worden 
aangepakt. Het is 
effectiever om de 
arbeidsomstandigheden 
beter rechtstreeks te 
handhaven, waarbij de 
productie kan worden 
stilgelegd, dan om de 
verkoop te verbieden. 
Daarom willen wij de 
Inspectie SZW 
uitbreiden, zodat er 
meer en beter 
gecontroleerd wordt op 
naleving. Voor producten 
die in het buitenland 
worden geproduceerd, 
wil D66 een zorgplicht 
voor de afnemers. 
Afnemers kunnen ook 
worden beboet als deze 
zorgplicht niet wordt 
nagekomen. 
 

We moeten slechte 
arbeidsomstandigheden 
verbieden. 
 

  De PvdA vindt dat 
bedrijven hun 
verantwoordelijkheden 
dienen te nemen om 
uitbuiting zoals 
kinderarbeid in hun 
productieketens te 
voorkomen en tegen te 
gaan. In dit licht is in 
februari 2017 de 
initiatiefwet Zorgplicht 
Kinderarbeid van de 
PvdA door de Tweede 
Kamer aangenomen. Een 
algemeen verbod is 
helaas onmogelijk in de 
huidige internationale 
(handels)regels. 
 

De verkoop van producten 
waarvan  bekend  is dat ze 
onder slechte 
arbeidsomstandigheden 
worden geproduceerd 
moet worden verboden. 

De SGP vindt het 
belangrijk dat 
ondernemers bij de 
inkoop een zorgplicht 
hebben voor fatsoenlijk 
geproduceerde 
producten, dat betekent 
echter niet direct een 
verbod op deze 
producten. 
 
 

Er moet wat gebeuren aan de 
arbeidsomstandigheden. Stoppen 
met de verkoop zorgt alleen maar 
voor meer werkloosheid daar. Is men 
nog verder van huis. 
 

Belasting op 
arbeid 

Belasting op arbeid verlagen 
zodat het voor ondernemers 
aantrekkelijk wordt om mensen 
in dienst te nemen. 
 
Belastingvoordelen en no-risk 
polissen om werkgevers te 
stimuleren om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten in dienst te 
nemen. 
 
Belastingvoordelen en no-risk 
polissen om werkgevers te 
stimuleren om oudere 
werkzoekenden in dienst te 
nemen. 

Loonkostenvoordelen om 
werkgevers te stimuleren om 
ouderen in dienst te nemen. 
 
Loonkostenvoordelen om 
werkgevers te stimuleren om 
mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te 
nemen. 
 
Instellen mantelzorgfonds zodat 
werkgevers overmatige kosten 
van mantelzorgverlof bij de 
overheid in rekening kunnen 
brengen. 

Aantrekkelijker maken 
om ouderen en 
arbeidsbeperkten in 
dienst te nemen. 

 De loonkosten voor 
werkgevers voor laagbetaalde 
arbeid worden verlaagd, 
zodat bedrijven meer mensen 
in dienst nemen. 
 
Bedrijven en organisaties 
krijgen een quotum voor het 
in dienst nemen van mensen 
met een beperking. 

Belastingvoordelen 
(loonkostensubsidie en 
loondispensatie) om 
werkgevers te stimuleren 
om arbeidsongeschikten 
in dienst te nemen 
versterken en 
vereenvoudigen. 
Afschaffen quotum voor 
arbeidsgehandicapten. 

De Lage 
Inkomensvoorziening 
verhogen en uitbreiden. 
Werkgevers hebben zo 
een grote stimulans om 
banen te creëren voor 
mensen die een 
bescheiden inkomen 
verdienen. 

   

Volledig 
verkiezings-
programma 

https://vvd.nl/verkiezingsprogra
mma_s/  

https://www.christenunie.nl/ver
kiezingsprogramma  

https://verkiezingsprogra
mma.d66.nl/programma
/  

https://www.sp.nl/sites/
default/files/pak_de_ma
cht.pdf  

https://groenlinks.nl/sites/gro
enlinks.nl/files/Verkiezingspro
gramma-digitaal-2017-
2021.pdf  

https://d2vry01uvf8h31.
cloudfront.net/CDA/Doc
umenten/2017/TK2017/
Verkiezingsprogramma/C
DAverkiezingsprogramm
a%5B2017-2021%5D.pdf  

https://www.pvda.nl/wp
-
content/uploads/2017/0
2/PvdAVerkiezingsprogra
mma2017EenVerbonden
Samenleving.pdf  

https://www.partijvoorde
dieren.nl/data/files/2016/
12/PvdDVerkiezingsprogra
maTweedeKamerverkiezin
gen2017_def-
0cd09fe5.pdf  

https://www.sgp.nl/downl
oad.php?docID=690  

http://vnl.nu/wp-
content/uploads/2014/01/VNL-
Verkiezingsprogramma-2017-
2021.pdf  
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