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Mensenrechten en de Tweede Kamerverkiezingen 

2021  

 
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft een overzicht gemaakt 

van de wijze waarop Nederlandse politieke partijen zich willen inzetten voor de bescherming 

van mensenrechten na de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021. Wij 

hebben ons beperkt tot een vijftal actuele thema’s op het raakvlak van mensenrechten en deze 

aangehouden tegen de verkiezingsprogramma’s voor 2021‐2025 van dertien deelnemende 

politieke partijen. Om de analyse voor een zo breed mogelijk publiek inzichtelijk te maken, 

hebben wij voorafgaand aan elk overzicht een korte uitleg gegeven over de mensenrechtelijke 

aspecten van de gekozen thema’s.  

 

De gekozen thema’s zijn:  

 het belang van de rechtsstaat 

 vrijheidsrechten 

 discriminatie en ongelijkheid 

 klimaat  

 Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

 

We hebben voor de overzichten steeds de meest recente versie van de 

verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gebruikt. Waar mogelijk wordt verwezen 

naar de pagina in het verkiezingsprogramma waar een standpunt kan worden terug gevonden. 

Alleen voor de thema’s klimaat en IMVO ontbreekt een specifieke paginaverwijzing, omdat 

deze standpunten wegens hun reikwijdte in verschillende delen van de programma’s 

terugkomen. De analyses moeten gelezen worden met de kanttekening dat deze misschien zijn 

bijgesteld in de aanloop naar de verkiezingen.  

 

De volgende partijen zijn meegenomen in de programma-analyse: Bij1, CDA, ChristenUnie, 

D66, DENK, Forum voor Democratie, GroenLinks, NIDA, Partij van de Arbeid, Partij van de 

Dieren, PVV, SGP, SP en de VVD. Er is voor gekozen om eerst de regeringspartijen te 

behandelen, gevolgd door andere partijen die in de periode 2017-2021 in de Tweede Kamer 

zaten en een aantal partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen. Elk 

verkiezingsprogramma is te vinden door de link te volgen in de naam van de partij.  

 

Het NJCM geeft geen stemadvies. Met dit stuk willen we kiezers informeren over een aantal 

mensenrechten en de desbetreffende beleidsvoornemens die partijen hebben als zij in de 

Tweede Kamer gekozen worden. 
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1. Het belang van de rechtsstaat 
 
Nederland is een representatieve democratie. Dat betekent dat bij verkiezingen 

volksvertegenwoordigers door burgers worden gekozen. Deze volksvertegenwoordigers zijn 

(mede)wetgever en zij controleren de regering. Nederland is ook een rechtsstaat. In een 

rechtsstaat is de macht van de staat beperkt door het recht, is er een scheiding der machten en 

respect voor mensenrechten en rechten van minderheden. Burgers en overheden moeten zich 

houden aan de wetten die gelden in het land. Een belangrijke taak van 

volksvertegenwoordigers is het beschermen van de Nederlandse rechtsstaat. Zij moeten 

ervoor zorgen dat wetten gelijk gelden voor iedereen en dat rechten en vrijheden van mensen 

worden beschermd. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de partijen die deelnemen aan 

de verkiezingen denken over de rechtsstaat.  

 

1.1 Toegang tot de rechter en rechtsbijstand 

 

In een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat wanneer er conflicten zijn tussen burgers 

onderling of burgers en de overheid de rechter deze conflicten kan beslechten. Alleen heeft 

niet iedere burger het geld om een advocaat in de arm te nemen of om de proceskosten te 

betalen. Al in de jaren ’70 werd duidelijk dat veel mensen hierdoor geen (effectieve) toegang 

hebben tot de rechter. Protesten en rapporten van advocaten en rechtenstudenten leidden ertoe 

dat politiek en  overheid een sociaal stelsel voor rechtsbijstand hebben opgezet. Dit betekent 

dat de overheid de kosten (of een deel ervan) vergoedt van advocaten die cliënten bijstaan die 

geen of te weinig inkomen hebben om zelf een rechtszaak te betalen. De financiering van 

rechtsbijstand staat al jaren onder druk en weer waarschuwen advocaten voor de gevolgen van 

bezuinigingen op dit vlak. Dit kan ertoe leiden dat alleen mensen met voldoende geld hun 

recht kunnen halen, waardoor de ongelijkheid verder zou toenemen. Het recht op toegang tot 

de rechter is daarnaast noodzakelijk om andere fundamentele rechten te kunnen realiseren. 

Juist daarom is het zo belangrijk dat iedereen toegang tot de rechter heeft. 

 

Niet alleen individuele burgers stappen naar de rechter. Soms vinden meerdere burgers of 

maatschappelijke organisaties dat overheidshandelen of juist nalaten van handelen zo ernstig 

is dat het de samenleving in zijn geheel raakt of mensenrechten van een grote groep mensen 

onder druk zet. Hier kan tegen opgetreden worden door bijvoorbeeld gezamenlijk naar de 

rechter te stappen. Dit heet strategisch procederen. Voorbeelden van recente rechtszaken die 

zijn gevoerd in het algemeen belang in Nederland zijn de Urgenda-zaak en de SyRI-zaak. Bij 

veel strategische procedures wordt een beroep gedaan op mensenrechtenverdragen. Zulke 

rechtszaken worden ingezet om tot een uitspraak van de rechter te komen die de samenleving 

als geheel dient doordat er een wet buiten werking wordt gesteld of de overheid beleid moet 

herzien. Ook kan het voeren van de zaak op zichzelf belangrijk zijn, doordat het aandacht 

vraagt voor een bepaalde kwestie en het bewustzijn erover vergroot. Dit soort procedures 

heeft dus vaak als doel dat de samenleving in zijn geheel beter wordt door de rechtszaak. 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie
https://www.tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/de-scheiding-der-machten/
https://www.groene.nl/artikel/een-leemte-in-de-rechtshulp
https://www.advocatenorde.nl/dossier/gefinancierde-rechtsbijstand
https://pilpnjcm.nl/strategisch-procederen/
https://njcm.nl/actueel/arrest-hoge-raad-in-zaak-urgenda-t-staat-der-nederlanden/
https://njcm.nl/actueel/zaak-gewonnen-syri-uitgeschakeld/
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VVD De gefinancierde rechtsbijstand wordt beperkt (p. 99); mogelijkheden voor 

procederen in het algemeen belang worden ingeperkt (p. 99). 

CDA  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand (p.87). 

D66 Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand en verlagen van de 

griffierechten (p. 112).  

CU  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand (p. 28). 

GroenLinks  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand; griffierechten worden lager 

voor minderdraagkrachtige burgers en maatschappelijke organisaties (p. 83).  

PvdA  

 

Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand; verlaging van de griffiekosten 

(p. 61, 64); uitbreiding van gefinancierde rechtsbijstand voor mensen in de 

schulden (p. 19); voorstander van procederen in het algemeen belang (p. 65). 

SP  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand; verlaging van de 

inkomensgrens en eigen bijdrage wordt verlaagd (p. 22). 

PVV  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdD Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand en verlagen van de 

griffierechten (p. 89). 

DENK  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand (p. 65). 

FvD Procederen voor het algemeen belang wordt beperkt (p. 8).  

SGP  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

50PLUS  Voorstander van het verlagen van de griffiekosten (p. 11).  

BIJ1  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand (p. 82); rechtshulp wordt ook 

(gratis) beschikbaar bij ieder gemeentelijk loket (p. 103). 

NIDA  Investeren in de gefinancierde rechtsbijstand (p. 27).  

JA21  Procederen voor het algemeen belang wordt beperkt (p. 11). 
 

Wat valt ons op? 

De meeste partijen zijn voorstander van het beter financieren van de rechtsbijstand. De VVD 

is de enige partij die zegt dit juist te willen beperken. Hierdoor kunnen kwetsbare mensen 

mogelijk geen rechtsbescherming krijgen, wat indruist tegen mensenrechten en de 

democratische rechtsstaat. De VVD, FvD en JA21 willen het moeilijker maken om 

rechtszaken in het algemeen belang te voeren. De PvdA is de enige partij die expliciet zegt dit 

juist te willen stimuleren. 

1.2 Bescherming mensenrechten door Grondwet en verdragen 

 
Niet alle mensenrechten zijn vastgelegd in nationale wetten. Soms wordt daarom een beroep 

gedaan op bepalingen uit internationale en Europese mensenrechtenverdragen. Volgens 

artikel 93 van de Nederlandse Grondwet kan dat als zo’n internationale bepaling voor 

iedereen geldt en nadat het is bekendgemaakt aan het Nederlandse volk. Zo een bepaling heeft 

dan ‘rechtstreekse werking’ in de Nederlandse rechtsorde. In artikel 94 van de Grondwet is 

bovendien bepaald dat Nederlandse wetten niet in strijd mogen zijn met zo’n 

verdragsbepaling. Als dat wel zo is, dan mag de rechter de Nederlandse wet niet toepassen. 

Dit is belangrijk, want de Nederlandse rechter mag door artikel 120 van de Grondwet niet 

https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqved26w/artikel_93_rechtskracht_internationale
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqved5lc/artikel_94_voorrang_internationale
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdyczx/artikel_120_constitutionele_toetsing
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oordelen of lagere wetten in strijd zijn met de Grondwet. Dit heet het constitutioneel 

toetsingsverbod.  

VVD  Effectieve bescherming van grondrechten van burgers t.o.v. de overheid en 

elkaar moet altijd worden gewaarborgd (p. 99);  de VVD is van mening dat 

net als wetten, verdragen soms aangepast moeten worden om met de tijd mee 

te gaan. 

CDA  Voorstander van afschaffen van verbod op grondwettelijke toetsing (p. 81). 

D66 Voorstander van afschaffen van verbod op grondwettelijke toetsing (p. 125). 

CU  Voorstander van afschaffen van verbod op grondwettelijke toetsing en 

oprichten van een Constitutioneel Hof (p. 13-14). 

GroenLinks  Voorstander van afschaffen van verbod op grondwettelijke toetsing (p. 63). 

PvdA  Voorstander van afschaffen van verbod op grondwettelijke toetsing (p. 64); 

mensenrechtenverdragen zijn een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse 

rechtsorde (p. 77).  

SP  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PVV  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdD Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

DENK  Pleit voor een Constitutioneel Hof (p. 67). 

FvD  Pleit voor afschaffing van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de 

Nederlandse rechtsorde (p. 13).  

SGP  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Meer middelen inzetten voor het toepassen en in stand houden van 

mensenrechten (p.86); alle mensenrechtenverdragen krijgen rechtstreekse 

werking in de Nederlandse rechtsorde (p.96); pleit voor een Constitutioneel 

Hof (p. 98).  

NIDA  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

JA21  Stelt voor dat rechters mensenrechtenverdragen minder ruim interpreteren (p. 

11).  

 

Wat valt ons op? 
 

In vergelijking tot voorgaande jaren pleiten opvallend veel partijen voor het afschaffen van 

het toetsingsverbod en sommigen ook voor de oprichting van een Constitutioneel Hof. Ook al 

verschilt het per partij hoe invulling wordt gegeven aan constitutionele toetsing, de trend naar 

meer rechtsstatelijke waarborgen is een positieve ontwikkeling voor mensenrechten in 

Nederland. Een Constitutioneel Hof kan wetten namelijk aan de Grondwet toetsen, wat de 

rechtsbescherming van de burger ten goede kan komen. 

 

Bescherming van mensenrechten door verdragen wordt in de meeste verkiezingsprogramma’s 

niet expliciet benoemd, wat kan worden geïnterpreteerd als ondersteuning van de huidige 

rechtsbescherming door verdragen. Alleen FvD pleit expliciet voor afschaffing van de 

doorwerking van mensenrechtenverdragen in de Nederlandse rechtsorde, wat niet alleen 

burgers en inwoners van Nederland zou benadelen, maar ook internationaal een gevaarlijk 

signaal zou afgeven aan leiders die het al niet nauw nemen met fundamentele rechten. Het 

https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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standpunt van de VVD dat verdragen ‘met hun tijd mee moeten gaan’ wordt niet concreet 

gemaakt waardoor het gissen blijft wat dat betekent. Daarnaast is het de vraag of verdragen 

niet al meegaan met de tijd. Volgens ons wel. Het EVRM is een ‘living document’ dat door 

de vragen die aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden voorgelegd in het 

licht van actuele ontwikkelingen en op basis van Europese consensus wordt geïnterpreteerd. 

Ook de interpretatie van VN-mensenrechtenverdragen ontwikkelt zich mee met de tijd door 

de toezichthoudende organen die eraan toetsen en de commentaren die erover worden 

geschreven. 
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2. Vrijheidsrechten 

 

Vrijheidsrechten zijn grondrechten die van essentieel belang zijn in een democratische 

rechtsstaat, omdat ze deelname aan de democratie mogelijk maken en bescherming bieden 

tegen de macht van de overheid. In deze tekst worden de volgende vrijheidsrechten 

behandeld: vrijheid van meningsuiting, recht tot vereniging en recht van vergadering en op 

betoging.  
 

2.1 Vrijheid van meningsuiting  
 

Op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet) heb je in 

Nederland geen voorafgaande toestemming nodig als je iets wilt zeggen of schrijven. Het is 

echter niet toegestaan om strafbare uitingen te doen, zoals het beledigen van anderen in 

sommige gevallen, op te roepen tot geweld of haat te zaaien. Hiertegen kan uitsluitend 

achteraf, en dus niet op voorhand, worden opgetreden. Daarnaast houdt het recht op vrijheid 

van meningsuiting een verbod op censuur in. Dit betekent dat niemand van tevoren 

toestemming nodig heeft om gedachten te uiten door de drukpers of andere middelen. 

Daarnaast betekent dit dat er van tevoren geen toezicht is op de inhoud van een radio- of 

televisie-uitzendingen. De vrijheid van meningsuiting kan in het algemeen worden geplaatst 

in een publieke sfeer die de staat controleert, bekritiseert en rationaliseert. Tot slot is de 

vrijheid van meningsuiting volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een van 

de essentiële fundamenten van een democratische samenleving en een van de 

basisvoorwaarden voor haar vooruitgang en voor de zelfontplooiing van elk individu. 

 

VVD  Vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt in de strijd tegen 

radicalisering en terreur (p. 60). 

CDA  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

D66 Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

CU  Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste pijlers van de 

Nederlandse samenleving (p. 13-14) 

GroenLinks  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdA  Vrijheid van meningsuiting moet goed worden vastgelegd in grondrechten (p. 

64).   

SP  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PVV  Verbod op het verspreiden van islamitische ideologie (p. 9).  

PvdD Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

DENK  Staat pal voor de vrijheid van meningsuiting met betere handhaving van 

wettelijke beperkingen als deze worden overtreden (p. 19).  

FvD  Ruime interpretatie van het recht van vrijheid van meningsuiting en de 

toepassing ervan (p. 19, 25, 67). 

SGP  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed (p. 48, 49).  

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Staat voor betere bescherming van vrijheid van meningsuiting (p. 86). 

NIDA  Staat voor de vrijheid van meningsuiting, maar benadrukt dat het debat 

gevoerd moet worden met respect voor elkaar (p. 16). 

JA21  Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht in een democratische 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdsyww/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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rechtsstaat (p. 20). 

 

Wat valt ons op? 

Het standpunt van sommige partijen (VVD, FvD, JA21 en de PVV) dat de vrijheid van 

meningsuiting ruimer zou moeten worden geïnterpreteerd of altijd voorrang zou moeten 

krijgen t.o.v. andere mensenrechten, strookt niet met nationale wetgeving en 

mensenrechtenverdragen. Alleen een rechter kan bij botsende mensenrechten bepalen welk 

recht voorrang krijgt in een specifieke geval. De plannen van de PVV om een verbod in te 

stellen op het verspreiden van islamitische ideologie is een beperking van de vrijheid van 

meningsuiting en discrimineert islamitische groepen. De SGP, BIJ1, DENK en NIDA roepen 

op tot handhaving van de grenzen aan het recht op vrijheid van meningsuiting, maar 

beleidsvoornemens zijn niet altijd in lijn met de beginselen van het strafrecht. Om de 

mensenrechten van iedereen te kunnen waarborgen is het belangrijk dat mensen niet 

uitgesloten worden van fundamentele rechten enkel en alleen omdat zij tot een bepaalde groep 

of categorie behoren.  

 

2.2 Recht tot vereniging 
 

Naast de vrijheid van meningsuiting zijn er meer vrijheidsrechten die worden gezien als 

onmisbare voorwaarden voor het functioneren van de democratie, waaronder het recht tot 

vereniging (artikel 8 Grondwet) en de vrijheid van vergadering en betoging (artikel 9 

Grondwet). Het recht tot vereniging geeft iedereen het recht om een vereniging op te richten 

en er lid van te zijn. De vrijheid van vergadering en betoging geeft het recht om een 

vergadering of een betoging te houden of daaraan deel te nemen. Bij een vergadering gaat het 

vooral om uitwisseling van meningen, om discussie in beslotenheid of in het openbaar. Een 

betoging kenmerkt zich door een eenzijdig, meestal op de openbare weg, met twee of meer 

mensen kenbaar maken van gedachten en gevoelens op maatschappelijk of politiek gebied.  
 

Wat valt ons op? 

De meeste verkiezingsprogramma’s vermelden dit onderwerp niet. Daarom is er hier geen 

overzicht opgenomen van de standpunten per partij. Opvallend is dat de VVD vergunningen 

wil stopzetten van organisaties die democratische beginselen volgens haar ondermijnen en de 

VVD wil bepaalde kerkgenootschappen verbieden (p. 63). Voorstellen als deze kunnen leiden 

tot een vernauwing van het maatschappelijk middenveld. Het is daarnaast aan de rechter om te 

beslissen wanneer organisaties democratische beginselen ondermijnen. NIDA geeft aan dat er 

betere toetsing nodig is bij het besluiten tot het verbieden van samenkomsten en verbieden 

van organisaties (p.26).  

 

 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz95zq/artikel_8_vrijheid_van_vereniging
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy
https://www.navigator.nl/document/inod65df55507f81e5bca71a18721595a11f?ctx=WKNL_CSL_583
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/Verkiezingsprogramma-VVD-2021-2025.pdf
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
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2.3 Recht op betoging 
 

De burger wordt door de betogingsvrijheid in staat gesteld om deel te kunnen nemen aan het 

democratisch proces door uit te komen voor zijn mening en deze onder de aandacht te 

brengen van politiek en het brede publiek. Vreedzame betogingen zijn daarom belangrijk voor 

het goed functioneren van de democratische rechtsstaat. Om die reden dienen betogingen niet 

alleen veel ruimte te krijgen, de overheid moet ze ook actief beschermen en faciliteren. Dit 

geldt des te meer wanneer het onderwerp van de betoging tegenspraak oproept of slechts door 

een klein deel van de bevolking wordt onderschreven. Vrijheidsrechten als de 

betogingsvrijheid zijn er vooral voor de bescherming van minderheden, zodat ook zij hun 

stem kunnen laten horen en niet onderdrukt worden door de stem van de meerderheid. Een 

betoging mag enkel worden verboden als dit nodig is om de volksgezondheid te beschermen, 

als dit in het belang van het verkeer is, of ter bestrijding of voorkoming van 

wanordelijkheden. De overheid mag een demonstratie niet te snel beperken of verbieden, en 

nooit alleen vanwege de inhoud. Een zekere mate van (verkeers-)hinder of (geluids-)overlast 

hoort bij de demonstratie. 

 

VVD  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

CDA  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

D66 Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

CU  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

GroenLinks  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdA  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

SP  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PVV  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdD Afschaffen aanmeldplicht voor kleine demonstraties en verkorten 

aanmeldtermijn voor grotere demonstraties (p. 91).  

DENK  Staat pal voor het recht op betoging met betere handhaving van wettelijke 

beperkingen als deze worden overtreden (p. 67).  

FvD  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

SGP  Hecht veel waarde aan het recht op betoging (p. 48, 49).  

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Recht op betoging moet strikt worden nageleefd (p. 97).  

NIDA  Betere toetsing wanneer een demonstratie verboden wordt (p. 26).  

JA21  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

 

Wat valt ons op? 

Het recht op betoging wordt, ondanks een jaar met veel demonstraties en rechtszaken 

daaromtrent, niet genoemd door de meeste partijen. We mogen er daarom vanuit gaan dat zij 

het recht op betoging zoals dat nu geregeld is onderschrijven. De PvdD wil de aanmeldplicht 

afschaffen voor kleine demonstraties en de aanmeldtermijn voor grotere demonstraties 

verkorten, wat zou kunnen inhouden dat mensen makkelijker gebruik kunnen maken van hun 

recht op betoging. 

 

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport2007-290.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/onderzoeken/2018015-demonstreren-een-schurend-grondrecht
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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3. Discriminatie en ongelijkheid 

Artikel 1 van de Grondwet bevat het gelijkheidsbeginsel en stelt: ‘allen die zich in Nederland 

bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Verder bepaalt dit wetsartikel: 

‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel 

aangenomen om hier handicap en seksuele gerichtheid als expliciete discriminatiegronden toe 

te voegen. 

 

Het gelijkheidsbeginsel komt erop neer dat er op deze gronden geen onderscheid gemaakt 

mag worden, tenzij daar een objectieve reden voor is die dat rechtvaardigt. Het 

gelijkheidsbeginsel is uitgewerkt in een aantal andere wetten. Zo regelt de Algemene Wet 

Gelijke Behandeling (AWGB) dat instanties zoals werkgevers, scholen, ziekenhuizen en 

verzekeraars geen onderscheid mogen maken op basis van kenmerken als godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Dit geldt bijvoorbeeld in 

arbeidskwesties of bij het aanbieden van een dienst of product. Er zijn daarnaast wetten die 

specifieker ingaan op bepaalde vormen van discriminatie, zoals de Wet gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen (WGB), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 

arbeid (WGBL), en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 

(WGBH/CZ).  Verder is het discriminatieverbod terug te vinden in artikel 7:646 t/m 7:649 

van het Burgerlijk Wetboek, maar ook in het Wetboek van Strafrecht.  

 

3.1 Racisme  
 

Racisme is de overtuiging dat een bepaalde groep mensen ondergeschikt is aan een andere op 

basis van huidskleur en andere raciale kenmerken. Ondanks het discriminatieverbod bestaat 

racisme ook in Nederland. Zelfs overheidsorganen baseren zich soms op racistische 

vooroordelen bij hun handelen. Wanneer dit structureel gebeurt is er sprake van institutioneel 

racisme. Dit kan ook binnen andere sectoren plaatsvinden, zoals in het onderwijs. Mensen 

behorend tot bepaalde bevolkingsgroepen worden systematisch benadeeld door 

overheidsinstanties, maar ook op de woningmarkt en de arbeidsmarkt.  

 

Etnisch profileren door overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de Politie zijn vormen 

van institutioneel racisme. Dat blijkt bijvoorbeeld door de kinderopvangtoeslagaffaire  

waarbij door de Belastingdienst werd aangenomen dat een tweede nationaliteit kon duiden op 

een verhoogd risico op fraude of wanneer de politie zonder objectieve reden kijkt naar 

iemands ras, nationaliteit, taal of godsdienst. Dit soort vooringenomen verdenkingen door 

overheidsinstanties hebben een schadelijke impact op individuen, groepen en daarmee de 

samenleving en leiden tot uitsluiting en verlies van vertrouwen in de overheid. Etnisch 

profileren is een vorm van institutioneel racisme en een aantasting van mensenrechten.  

 

VVD Erkent institutioneel racisme niet; arbeidsmarktdiscriminatie is onacceptabel; 

actiever opgetreden tegen computermodellen die mogelijk discrimineren (p. 

64).   

CDA  Geen plek voor discriminatie en racisme in de samenleving (p. 89); 

voorstander van anoniem solliciteren (p. 53); discriminatie wordt een 

strafverzwaringsgrond (p. 105). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vlg7ddevzqxn/nieuws/eerste_kamer_steunt_wijziging_artikel_1?ctx=vkmtkfug24y4
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vlg7ddevzqxn/nieuws/eerste_kamer_steunt_wijziging_artikel_1?ctx=vkmtkfug24y4
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006502
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003299
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016185/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014915
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&z=2018-09-19&g=2018-09-19
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=V&artikel=137c
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5117616/belastingdienst-toeslagen-profileren-nationaliteit
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/etnisch-profileren
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
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D66 Hard optreden tegen discriminatie en racisme; instellen Nationaal Coördinator 

Discriminatiebestrijding (p. 137); Autoriteit Persoonsgegevens controleert op 

discriminerende werking van algoritmes (p. 121).  

CU  Brede coalitie tegen racisme instellen (p. 15); discriminatie wordt een 

strafverzwaringsgrond (p. 29); actief tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie 

(p. 80). 

GroenLinks  Erkent dat institutioneel racisme bestaat; overheid moet actief 

antiracismebeleid voeren; voor instellen Nationaal Coördinator 

Discriminatiebestrijding; aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie (p. 57). 

PvdA  Erkent dat institutioneel racisme bestaat; premier wordt verantwoordelijk voor 

naleving van art. 1 van de Grondwet; staatscommissie doet onderzoek naar 

institutioneel racisme en naleving van discriminatieverboden uit internationale 

verdragen (p. 71); vergroten aangiftebereidheid bij discriminatie; actief 

tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie (p. 72).  

SP  Racisme is onacceptabel (p. 9, 10); aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie 

(p. 25). 

PVV  Nederland laat zich racisme en discriminatie aanpraten (p. 12).  

PvdD Erkent dat institutioneel racisme bestaat; voor verbod op etnisch profileren (p. 

88); pleit voor een overheidsplan tegen institutioneel racisme en optreden 

tegen alle vormen van discriminatie; daadkrachtige aanpakken van 

arbeidsmarktdiscriminatie. 

DENK  Erkent dat institutioneel racisme bestaat; voor instellen Nationaal Coördinator 

Discriminatiebestrijding; discriminatie wordt een strafverzwaringsgrond (p. 

67); voor het invoeren van diversiteitsquota’s bij overheid en bedrijven voor 

minderheden; ambtenaren volgen een verplichte bewustwordingscursus over 

discriminatie (p. 16).   

FvD  Staat voor volledige gelijkheid voor de wet; tegen diversiteitsbeleid en quota’s 

(p. 22).  

SGP  Burgers zouden niet met racisme en discriminatie te maken moeten krijgen (p. 

9); Het samenleven met veel verschillende en ook niet-Westerse culturen is 

geen rooskleurig verhaal. Met name de ‘islamisering’ van bepaalde wijken 

leidt tot spanningen (p. 76). 

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Erkent dat institutioneel racisme bestaat; speciaal ministerie voor de aanpak 

van discriminatie en racisme; meer aandacht voor (anti-zwart) racisme; 

antisemitisme en moslimhaat (p.14-17); strafrechtelijke vervolging van 

organisaties die etnisch profileren; strengere handhaving op anti-

discriminatiewetgeving (p. 103-104).   

NIDA  Erkent institutioneel racisme; etnisch profileren moet stoppen (p. 27); strenge 

aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie (p. 34); instellen van staatsecretaris 

voor de aanpak van institutioneel racisme en discriminatie en bevordering van 

inclusie (p. 43).  

JA21  Het discriminatieverbod geldt alleen voor de overheid (p. 19).  

 

 

 

https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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Wat valt ons op? 

Een vijftal partijen erkent expliciet institutioneel racisme en wil daartegen optreden. De VVD 

erkent institutioneel racisme niet, de PVV lijkt racisme in het geheel niet te erkennen. Enkele 

partijen stellen naast een gerichte aanpak tegen arbeidsmarktdiscriminatie ook voor om een 

nationaal coördinator discriminatie (of een staatsecretaris) aan te stellen om dit probleem aan 

te pakken. Het standpunt van de SGP dat burgers niet met discriminatie en racisme te maken 

mogen krijgen, valt op doordat de partij tegelijkertijd harde uitspraken doet over de belijdenis 

van de Islam en het samenleven met verschillende en vooral niet-Westerse culturen. We 

hebben ook onze twijfels over de standpunten van de partijen die stellen voor gelijke 

behandeling te zijn, maar het nut van quota’s niet inzien (FvD) of vinden dat het 

discriminatieverbod alleen voor de overheid geldt (JA21).  

 

3.2 Positie van vrouwen  
 

Vrouwen hebben nog steeds een zwakkere positie dan mannen op de arbeidsmarkt, ondanks 

de vele nationale wetten, bijvoorbeeld de AWGB en de WGB, en internationale verdragen 

zoals het VN-Vrouwenverdrag, die hun positie beschermen. In de praktijk blijkt dat vrouwen 

nog steeds lagere lonen ontvangen en minder snel promotie krijgen dan mannen. Bovendien 

vindt nog steeds zwangerschapsdiscriminatie plaats en krijgen vrouwen in het geval van 

zwangerschap soms geen contractverlenging of vast contract, of ze worden zelfs ontslagen. 

Daarnaast ervaren vrouwen discriminatie/seksisme in situaties op en buiten hun werk. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld te maken met stereotypering, intimidatie en geweld (soms met fatale 

afloop). Als partij bij het VN-Vrouwenverdrag is Nederland verplicht om discriminatie tegen 

vrouwen op al deze punten aan te pakken. 

 

VVD  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

CDA  Betere naleving van het VN-Vrouwenverdrag en gendergelijkheid (p.92); 

aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie (p. 47). 

D66 Aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie; instellen van quota’s voor 

topfuncties; gratis kinderopvang; langer partnerschapsverlof (p. 135).  

CU  Actief tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie (p. 80); structureel inzetten 

op dichten van de loonkloof; verbeteren van arbeidsvoorwaarden voor 

sectoren waarin relatief veel vrouwen werken (p. 83).   

GroenLinks  Aanpakken arbeidsmarktdiscriminatie (p.67); bij wetswijziging een verlichte 

toets op het effect voor vrouwen (p. 69).  

PvdA  Actief tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie; strengere aanpak van 

zwangerschapsdiscriminatie; uitbreiding betaald ouderschapsverlof voor 

meemoeders en vaders (p. 21); actief beleid voeren voor gelijke beloning; 

quota’s voor de top van het bedrijfsleven (p. 67).  

SP  Zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen beschermen; meer aandacht voor geweld 

tegen vrouwen (p. 26). 

PVV  Hardere aanpak van geweld tegen vrouwen (p. 19).  

PvdD Versterken positie van vrouwen (p. 99-100). 

DENK  Quota voor vrouwen bij arbeid (p. 16); actief beleid voeren voor gelijke 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006502
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003299
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/verdrag/
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/verdrag/
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
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beloning (p. 19).  

FvD  Tegen quota voor vrouwen bij overheid en in het bedrijfsleven (p. 23).  

SGP  Hardere aanpak van geweld tegen vrouwen (p. 63, 166); geen overheidssteun 

meer voor organisaties die abortussen uitvoeren; geen recht op abortus (p. 45-

49); betere nazorg na abortus; huisvesting voor moeders na geboorte kind als 

zij geen woonruimte kunnen vinden (p. 50).   

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Gratis kinderopvang; gelijktrekking van partnerverlof voor kraam- en 

bevallingsverlof en 100 % doorbetaling (p. 21).  

NIDA  Gratis aanbieden van menstruatieproducten (p. 21); actief beleid voeren voor 

gelijke beloning (p. 33).  

JA21  Vrouwen hebben zelfbeschikkingsrecht; betere begeleiding voor ongewenst 

zwangere vrouwen; abortus moet zo veel mogelijk worden voorkomen (p. 22). 

 

Wat valt ons op? 

De meeste partijen willen arbeidsmarktdiscriminatie tegen vrouwen aanpakken met o.a. 

quota’s, de verruiming van verlofregelingen en door de loonkloof te dichten. D66 en BIJ1 

pleiten daarnaast voor gratis kinderopvang. Alleen de PvdA noemt het tegengaan van 

zwangerschapsdiscriminatie als streven. Een enkele partij benoemt dat geweld tegen vrouwen 

harder moet worden aangepakt. Opvallend zijn de standpunten van de SGP en JA21 ten 

aanzien van het zelfbeschikkingsrecht, die dit recht niet perse ondersteunen doordat ze het 

recht op abortus willen afzwakken dan wel verbieden. De grootste partij van Nederland, de 

VVD, gaat in het geheel niet in op vrouwenrechten.  

 

3.3 Mensen met een beperking 
 

Mensen met een beperking ervaren nog steeds moeilijkheden bij het meekomen in de 

samenleving. Er is bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare aangepaste woningen, mensen met 

een beperking zijn vaker werkloos en leven vaker in armoede,  er zijn wachtlijsten in het 

speciaal onderwijs. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de 

samenleving.  

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het VN-verdrag Handicap waardoor 

zij de verplichtingen die voortvloeien uit dit verdrag moet nakomen. Het VN-verdrag 

Handicap bevat regelgeving over hoe de persoonlijke autonomie van mensen met een 

beperking beschermd moet worden en hoe het maatschappelijk leven voor hen toegankelijk 

moet worden gemaakt. De Nederlandse overheid dient rekening te houden met de 

grondbeginselen uit het verdrag bij het maken van nieuwe wetgeving en beleid. De wet 

gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekten (WGBH/CZ) is een 

uitwerking van dat verdrag en bepaalt dat werkgevers, bedrijven en andere instanties zoals 

onderwijsinstellingen mensen niet anders mogen behandelen op basis van hun beperking. 

Verder treedt in 2022 een wet in werking die gemeenten verplicht tot het toegankelijk maken 

van gebruiksruimten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de toegankelijkheid van het stemproces, 

zoals in de Kieswet geregeld wordt. Daaronder vallen ook stemlokalen. 

 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
https://iederin.nl/positie-van-mensen-met-een-beperking-gaat-achteruit-ondanks-vn-verdrag-handicap/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014915
https://vng.nl/nieuws/toegankelijkheid-belangrijk-in-nationale-omgevingsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-is-er-geregeld-voor-kiezers-met-een-beperking
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VVD  Betere huisvesting; optreden tegen arbeidsmarktdiscriminatie (p.68).   

CDA  Toevoegen van de grond handicap aan art. 1 van de Grondwet (p.89); goede 

implementatie van het VN-verdrag handicap (p. 15); belonen van werkgevers 

die arbeidsgehandicapten aannemen (p. 46). 

D66 Toevoegen van de grond handicap aan art. 1 van de Grondwet; goede 

implementatie van het VN-verdrag handicap (p. 138) 

CU  Toevoegen van de grond handicap aan art. 1 van de Grondwet (p. 14); 

volledige implementatie van het VN-verdrag Handicap (p. 56).  

GroenLinks  Toevoegen van de grond handicap aan art. 1 van de Grondwet; 

toegankelijkheid o.b.v. het VN-verdrag Handicap wordt de norm (p. 58); bij 

wetswijziging een verlichte toets op het effect voor mensen met een beperking 

(p. 69).  

PvdA  Volledige implementatie van het VN-verdrag Handicap (p. 29); aanpakken 

van arbeidsmarktdiscriminatie; vergroten aangiftebereidheid bij discriminatie; 

vergroten van de capaciteit van inspectiediensten (p. 72).  

SP  Sneller implementeren van het VN-verdrag Handicap (p. 25); meer 

mogelijkheden voor de arbeidsinspectie om arbeidsmarktdiscriminatie aan te 

pakken; stagediscriminatie wordt vervolgd(p. 25-26).  

PVV  Zorg voor mensen met een beperking effectiever regelen (p. 16).  

PvdD Strikte naleving van het VN-verdrag Handicap; vergroten toegankelijkheid 

van overheidsgebouwen en publieke voorzieningen (p. 88-89).  

DENK  Quota voor mensen met een beperking bij arbeid (p. 16).  

FvD  Niet voor verplichten van inclusief onderwijs (p. 90).   

SGP  Toegankelijkheid tot openbare gebouwen vergroten (p. 48).  

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Strikte naleving van het VN-verdrag Handicap; niet naleving moet worden 

bestraft (p. 56).  

NIDA  Inclusief onderwijs bevorderen (p. 30); sporten toegankelijk maken (p. 32). 

JA21  Aanpakken van tekorten in de gehandicaptenzorg (p. 22). 

 

Wat valt ons op? 

Een behoorlijk aantal partijen geeft aan een betere implementatie van het VN-verdrag 

Handicap te willen, waarbij arbeidsmarktdiscriminatie en toegankelijkheid het vaakst 

expliciet worden genoemd. Hoewel de daad nog bij het woord moet worden gevoegd is de 

aandacht voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking in de 

programma’s een positief signaal.  

 

 

 

 

 

https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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4. Klimaat 

De huidige wereldwijde CO2-uitstoot dreigt te leiden tot een opwarming van de aarde met 

meer dan 2 graden Celsius en daarmee tot een gevaarlijke klimaatverandering met zeer 

ernstige gevolgen voor mens en milieu. Klimaatverandering zet mensenrechten onder druk, 

waaronder het recht op leven (artikel 2 EVRM, artikel 3 UVRM) en het recht op een privé, 

familie- en gezinsleven (artikel 8 EVRM). Andere mensenrechten die bij klimaatverandering 

in het gedrang kunnen komen, zijn onder andere het recht op gezondheid, het recht op 

huisvesting en het recht op water en sanitaire voorzieningen. 

 

Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is het eerste universele en juridisch bindende 

klimaatverdrag. Het is bekrachtigd door de Europese Unie en alle EU- lidstaten en op 4 

november 2016 in werking getreden. Doel van het akkoord is de opwarming van de aarde 

beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. 

Nederland is verplicht het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Hiertoe heeft Nederland een 

Klimaatwet en een Klimaatakkoord opgesteld. De Nederlandse CO2-reductiedoelstelling 

bedraagt 49% in 2030. Dat betekent dat Nederland dan 49% minder broeikasgassen mag 

uitstoten dan in 1990 het geval was. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en dus niet 

meer bijdragen aan klimaatverandering. 
 

4.1 Klimaatbeleid 
 

Het klimaat komt in de verkiezingsprogramma’s en standpunten van alle aan de Tweede 

Kamerverkiezingen deelnemende partijen (uitgebreid) aan de orde. De voorgestelde 

maatregelen hebben betrekking op thema’s als energiemobiliteit, bebouwde omgeving, 

industrie, landbouw en natuur.  

 

Omdat de plannen omtrent het klimaat erg uiteenlopend zijn, is een selectie gemaakt van de 

zaken die het meest urgent zijn of in de verkiezingsprogramma’s het meest naar voren komen: 

 De reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. 

 De voorgestelde klimaatmaatregelen gericht op energie, zoals CO2-heffing, CO2-

belasting, investeringen duurzame energie en het stoppen van fossiele subsidies. 

 Het instellen van een klimaatautoriteit, de klimaattoets en de Klimaatwet. 

 Een rechtvaardig klimaatbeleid, inhoudende dat de lusten en lasten van het 

klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld tussen burgers en bedrijven en/of tussen 

ontwikkelde landen en ontwikkelende landen en/of tussen huidige en toekomstige 

generaties.  

 

VVD  Voor naleving van het Klimaatakkoord van Parijs; geen extra regels (en 

subsidies) boven op al gemaakte afspraken; vermindering van CO2-uitstoot 

via innovatie; keuzevrijheid voor burgers.  

CDA  Verhoging van CO2-reductie naar 55%; zorg voor een eerlijk speelveld voor 

bedrijven in Nederland en op de Europese markt; afspraken met de tien 

grootste vervuilers over reductiedoelstellingen; burgerberaad dat de politiek 

adviseert over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs.  

D66 Verhoging van CO2-reductie naar 55% in 2030; verruiming van CO2-

https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord
https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
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heffingen; energiebelasting voor vervuiling; Klimaatautoriteit die toeziet op 

de uitvoering van klimaatbeleid en –verdragen; doelstelling om in 2050 

klimaatneutraal en circulair te zijn; staat voor klimaatrechtvaardigheid. 

CU  Voor naleving van het Klimaatakkoord van Parijs en versnelling 

energietransitie; investeren in innovatie en realiseren van een klimaatneutrale 

samenleving.  

GroenLinks  Voor naleving van het Klimaatakkoord van Parijs; verhoging van CO2-

reductie naar 60% in 2030; Nederland is klimaatneutraal in 2045; stop op 

fossiele subsidies; invoering extra CO2-belasting; voor 

klimaatrechtvaardigheid.  

PvdA  Snellere en hogere CO2-reductie; stop op fossiele subsidies; inzetten op 

innovatie; klimaattoets voor nieuwe wetgeving; voor klimaatrechtvaardigheid.  

SP  Nederland is CO2-neutraal in 2050; CO2-heffing voor grote vervuilers; 

investeren in innovatie en werkgelegenheid; voor klimaatrechtvaardigheid.  

PVV  Ontkent de menselijke bijdrage aan klimaatverandering.  

PvdD Nederland is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal; voor Klimaatwet met jaarlijkse 

bindende en afdwingbare reductieverplichtingen; voor een burgerraad 

klimaatcrisis; voor klimaatrechtvaardigheid.  

DENK  Internationale samenwerking en mechanismen voor behalen CO2-

reductiedoelstellingen; investeren in ‘groene’ energie; voor 

klimaatrechtvaardigheid.  

FvD  Wil internationale akkoorden opzeggen en de klimaatwet intrekken; stoppen 

met ‘groene’ energie; doorgaan met gasgebruik en investeren in kernenergie; 

inzetten op aanpassing aan klimaatverandering.  

SGP  Huidige doelstellingen van 49% CO2-reductie is onhaalbaar; geen Europese 

doelstellingen; Klimaatakkoord is wel de basis voor verdere plannen; staat 

voor klimaatrechtvaardigheid.  

50PLUS  Inzetten op terugdringen van CO2-reductie en milieu- en 

verduurzamingsmaatregelen en innovatie.  

BIJ1  Ambitieus inzetten op CO2-reductie; stop op fossiele subsidies; 

duurzaamheidstoets op overheidsbeleid; voor klimaatrechtvaardigheid.  

NIDA  Voor een duurzaamheidstransitie; Nederland wordt fossielvrij; voor 

klimaatrechtvaardigheid. 

JA21  JA21 wil klimaatadaptatie, dus aanpassing aan het klimaat, om de gevolgen 

van klimaatverandering te ondervangen (door innovatie en onderzoek) in 

plaats van vruchteloos strijd voeren tegen het klimaat zelf (subsidies voor te 

dure en inefficiënte energiebronnen zijn weggegooid geld (p. 40/42). 

 

Wat valt ons op? 

 

Er is over het algemeen bij de meeste partijen consensus over het opvolgen van het 

Klimaatakkoord van Parijs en dat er werk gemaakt moet worden van in eerste plaats de CO2-

reductie. De meeste partijen pleiten ook voor inzetten op innovatie voor de overstap naar een 

klimaatneutrale samenleving. Slechts vier partijen (PVV, FvD, SGP, JA21) zien niets of 

weinig in de klimaatakkoorden en -doelstellingen. 

https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
https://nida.nl/wp-content/uploads/2020/12/NIDA-partijprogramma-2021-2025-prints.pdf
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
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5. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(IMVO) 
 

IMVO houdt in dat bedrijven die internationaal opereren rekening houden met alle 

mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Staten hebben de plicht om mensenrechten 

na te leven en te beschermen, ook tegen nadelige effecten van bedrijfsactiviteiten (state duty 

to protect) en bedrijven hebben de verantwoordelijkheid mensenrechten te respecteren 

(responsibility to respect). Staten en bedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om 

toegang tot herstel te verschaffen aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen (access to 

remedy). Het gaat hier om alle internationaal erkende mensenrechten. Voor ondernemingen is 

het normenkader voor IMVO soft law. Soft law verwijst naar juridische instrumenten die niet 

of moeilijk wettelijk afgedwongen kunnen worden, maar toch een zekere regulerende werking 

hebben.   

 

Hieronder worden de belangrijkste normen en actieplannen besproken die van belang zijn 

voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat het thema in de 

verkiezingsprogramma’s niet of niet éénduidig aan bod komt, zullen onderstaande elementen 

gezamenlijk behandeld worden bij de bespreking van de verkiezingsprogramma’s.  

 

5.1 Normen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bestrijken het gehele IMVO-gebied 

met hoofdstukken over onder meer mensenrechten, gebaseerd op de UN Guiding Principes on 

Business and Human Rights (UNGP) en milieu. Ook de UN Sustainable Development Goals 

2015-2030 bevatten IMVO-aspecten van belang voor klimaat (nr. 13) en mensenrechten (nr. 

16). In het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten 2013 zet de Nederlandse  

overheid haar visie en beleid uiteen over de wijze waarop bedrijven mensenrechten dienen te 

betrekken in hun activiteiten, in Nederland en in het buitenland. Dit plan wordt in 2021 

herzien.  

 

De Nederlandse overheid verwacht van Nederlandse bedrijven dat ze het normenkader voor 

IMVO naleven. Dit gebeurt nog onvoldoende. De Nederlandse overheid is op dit moment het 

IMVO-beleid aan het herzien. In Nederland is er, naast de sinds 2016 tot stand gekomen elf 

Sectorale SER IMVO convenanten en de Wet zorgplicht kinderarbeid 2019, een 

initiatiefwetsvoorstel  voor een Wet verantwoord en duurzaam internationaal 

ondernemen ingediend door CU, PvdA, SP en GL. Het is nu nog onduidelijk of er in 

Nederland een IMVO-wet komt of dat enkel wordt ingezet op Europese IMVO-regelgeving.  

Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) heeft 

aangegeven in te zetten op Europese IMVO-regelgeving, maar als er in de zomer geen 

voorstel van de Europese Commissie voor dergelijke regelgeving ligt waar de Nederlandse 

overheid zich in kan vinden, dan wordt er ingezet op een Nederlandse IMVO-wet.  

 

Op VN-niveau is er een initiatief voor een IMVO-verdrag, omdat het normenkader nu nog 

soft law is. De EU heeft al IMVO-transparantie regels en werkt aan bindende IMVO-

regelgeving. Ook diverse landen hebben al nationale IMVO-wetgeving of werken daaraan.  

 

https://www.oesorichtlijnen.nl/binaries/oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen/oeso-richtlijnen-nlse-vertaling-def-webversie.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://sdgs.un.org/goals
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04465&dossier=35761
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/28/kamerbrief-inzake-kabinetsreactie-op-het-aiv-advies-duurzame-ontwikkelingsdoelen-en-mensenrechten-een-noodzakelijk-verbond
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/28/kamerbrief-inzake-kabinetsreactie-op-het-aiv-advies-duurzame-ontwikkelingsdoelen-en-mensenrechten-een-noodzakelijk-verbond
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VVD  Europese handelsverdragen moeten de standaarden rond 

arbeidsomstandigheden, mensenrechten en productveiligheid verhogen. 

CDA  Inzetten op nationaal en Europees beleid dat IMVO wereldwijd de norm 

maakt.  

D66 Eén duidelijk Europees IMVO-kader o.b.v. bestaande internationale 

richtlijnen, controle op naleving van afspraken; geen overheidssteun voor 

bedrijven die zich niet aan IMVO-kaders houden.  

CU  Wil nationale en Europese wetgeving op het gebied van IMVO; 

internationale normen zijn leidinggevend; transparantie over de gehele 

productieketen; geen overheidssteun voor bedrijven die zich niet aan IMVO-

kaders houden; rechtsbijstandsfond voor slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen.  

GroenLinks  Nederland moet koploper worden in IMVO; handelsverdragen moeten 

voldoen aan internationale standaarden; transparantie over de gehele 

productieketen; Nederlandse bedrijven die mensenrechten schenden moeten 

hard worden aangepakt. 

PvdA  Bindende maatregelen in aanvulling op vrijwillige IMVO-convenanten.  

SP  Hardmaken voor IMVO wereldwijd; Nederlandse bedrijven en bedrijven die 

zijn gevestigd in Nederland moeten beboet worden voor schending van 

IMVO-normen. 

PVV  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

PvdD Pleit voor bindende Nederlandse IMVO-wetgeving; transparantie over de 

gehele productieketen; hulp aan producenten in ontwikkelingslanden bij het 

respecteren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

DENK  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

FvD  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

SGP  IMVO stimuleren door hulp en handel te combineren; stroomlijnen van 

IMVO-beleid op Europees niveau; stimuleren van zorgplicht voor bedrijven 

en beboeten van ernstige nalatigheid.  

50PLUS  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

BIJ1  Nederland moet zich actief inzetten voor nationale en internationale 

wetgeving om bedrijven aansprakelijk te kunnen stellen voor 

mensenrechtenschendingen; Nederland moet protocollen opstellen voor 

bedrijven en overtredingen hiervan beboeten of deze bedrijven weren uit 

Nederland.  

NIDA  Transparantie over de gehele productieketen; maatregelen tegen bedrijven 

die zich niet houden aan IMVO-regels.   

JA21  Geen vermelding in verkiezingsprogramma. 

 

Wat valt ons op? 

Partijen die in hun verkiezingsprogramma’s ingaan op dit thema, en dat zijn de meeste, 

pleiten veelal voor (bindende) regels die zien op naleving van IMVO-normen. Daarbij valt op 

dat er ook voorstellen zijn om niet-naleving te beboeten of anderszins aan te pakken (SP, 

SGP, GroenLinks, BIJ1, NIDA). Andere partijen willen geen overheidssteun meer voor 

https://www.vvd.nl/content/uploads/2021/02/VKP-VVD-2021-2025.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2020/TK2021/CDA-verkiezingsprogramma%5B2021-2025%5D.pdf
https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf
https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:43e1946c-a793-41ac-a80a-fddb045f8408/verkiezingsprogramma+2021-2025+-+christenunie.pdf
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-02/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202021_2.pdf
https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf
https://www.sp.nl/sites/default/files/verkiezingsprogramma_2021-2025.pdf
https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://50pluspartij.nl/images/2021/Jan_Feb/Publieksversie_programma_50PLUS_versie_13012021.pdf
https://bij1.org/programma/
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bedrijven die IMVO niet op orde hebben (D66, CU). Allemaal goede voornemens, waardoor 

regels minder vrijblijvend zouden worden. De eis van veel partijen om productieketens 

volledig transparant te maken, is tevens een goede manier om het toezicht op de naleving van 

IMVO-normen te bevorderen en bij te dragen aan handhaving.  

Regeringspartijen VVD en D66 lijken in hun verkiezingsprogramma’s vooral in te zetten op 

Europese IMVO-wetgeving, terwijl de Minister van BHOS heeft aangegeven dat er nationale 

wetgeving komt als de Europese plannen niet blijken te voldoen. In de week van de afronding 

van deze analyse (10-03-2021) is een wetsvoorstel ingediend voor nationale IMVO-

wetgeving door de CU, PvdA, GroenLinks en de SP.   


