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• Lagere energiebelasting voor huishoudens en kleinverbruikers.
• Verduurzaming van de eigen woning fiscaal aftrekbaar maken voor het eigenwoningforfait.
• Kernenergie laten aanmerken als duurzame energiebron. 

• Afschaffing van de gasaansluitplicht terugdraaien. 
• Terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. 
• Klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen. Lagere energielasten
• Klimaatwet intrekken. Klimaat- en Energieakkoord door de shredder halen.

• Stimuleringsprogramma voor de introductie van hybride cv-ketels.In de toekomst wordt deze ketel verplicht bij 
de vervanging van de oude ketel. Stimuleren van de productie van groen gas.

• Blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. 
• Inzetten op nieuwe energiebronnen als geothermie en warmtenetten en energiedragers als waterstof en synthetische kerosine.
• Verruimen van subsidieregelingen gericht op verduurzaming van eigen woning. 

• In nieuwe gebouwen komt geen gasketel meer. Nieuwe ketels moeten ten minste hybride zijn. 
• Er komt een gebouwgebonden financiering.
• Overschakelen op schoon gas of hybride warmtepompen beperkt toestaan. 
• Veelbelovende duurzame warmtebronnen worden ondersteund met subsidies. 

• Isoleren en aanschaf van een warmtepomp worden aantrekkelijker.
• Gemeenten werken samen met bewoners en bedrijven aan het aardgasvrij maken van wijken.
• Kerncentrales zijn geen optie voor het duurzaam opwekken van energie. 
• Er komt een Klimaatfonds van 60 miljard euro.
• Nederland wordt koploper in groene waterstof.

• Stoppen met ‘van-het-gas-af’. 
• Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet.
• Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.
• Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking. 

• Er komt een CO2-heffing om de grote vervuilers te belasten. 
• Bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. 
• Eigenaren ondersteiunen bij vervanging asbestdaken door zonnepanelen.
• Méér ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder waterstofgas.
• De energierekening moet omlaag. 

• Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing.
• Voortzetten van de salderingsregeling voor huiseigenaren. 
• Huishoudens die hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen worden geholpen. 
• Stimuleren van groene waterstof.met overheidsinvesteringen en fiscale faciliteiten. 

• In de bestaande bouw wordt jaarlijks een ambitieus maar realistisch aantal woningen verduurzamen.
• Nieuwbouw wordt niet alleen energiezuinig en gasvrij, maar ook klimaatbestendig.
• Geschiktheid van daken voor zonne-energie en aanleg laadinfrastructuur worden verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw.
• De overheid geeft het goede voorbeeld op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.

Duurzaamheid



• Huren moeten omlaag door meer aanbod. 
• Stimuleren van woningbouw via een nationaal bouwfonds.
• Aanpassing van verhuurderheffing. 
• We stimuleren gemeenten om meer bouwgrond beschikbaar te stellen. 
• Verkorten van de besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw. 

• De regie over de woningbouw terug naar het Rijk: er komt een minister van Wonen.
• Méér sociale huurwoningen bouwen en méér koopwoningen.
• Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen 
• Geen wijziging van de hypotheekrenteaftrek.

• Nationaal Woonplan voor de bouw van 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen in 10 jaar tijd.  
• Er komt een minister voor Volkshuisvesting.  
• De verhuurderheffing wordt afgeschaft.

• Vóór 2030 meer dan een miljoen huizen bouwen. 
• Sneller aanscherpen van de eisen voor energie-efficiëntie, milieu en circulariteit. 
• Financiering van duurzame huizen stimuleren. 
• Verplichte sanering loden leidingen. .

• Investeringsprogramma voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030. 
• We schaffen de verhuurderheffing af. 
• We geven meer ruimte aan zelfbouw, particuliere collectieven en wooncoöperaties. 
• Toegankelijkheid wordt standaard meegenomen bij nieuwbouw zodat alle woningen levensloopbestendig zijn. 

• Geen voorstellen.

• Een nieuw ministerie van wonen krijgt de regie over de huisvesting. 
• De energierekening moet omlaag. 
• Groene banen creëren in de energie, duurzame productie en het verduurzamen van woningen.

• Verhuurders worden gedwongen huizen op te knappen. 
• Verhuurderheffing afschaffen voor woningcorporaties die investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbare huren.
• De stikstofproblemen mogen er niet voor zorgen dat de woningnood verder oploopt. 

• Er komen 100.000 woningen per jaar bij.
• Afschaffen van de verhuurderheffing. 
• € 1 miljard extra voor ouderenwoningen. 
• Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

Wonen



• Verlengen steunmaatregelen corona. 
• Opheffing verpandingsverbod en uitbreiden garantieregeling voor MKB-kredieten.
• Lagere lasten voor het mkb via een middenstandskorting waarmee  werkgeverslasten voor kleine bedrijven worden verlaagd.
• Uitbreiding verduurzamingsregelingen voor ondernemers zoals de Energie-investeringsaftrek en ISDE.
• Boetes voor het overtreden van Europese mededingingsregels moeten omhoog.

• Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen.

• Omvangrijk herstel- en innovatiepakket voor investeringen in woningbouw, infrastructuur, maatschappelijk vastgoed, digitalisering,innovatie en duurzaamheid.
• Gerichte ondersteuning familiebedrijven. 
• Versoepeling Europese aanbestedingsregels zodat investeringen met belastinggeld ten goede komen aan bedrijven in Nederland of Europa.
• Introductie van fiscale aftrekmogelijkheid van het eigen vermogen van bedrijven.
• Investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor MKB en kansrijke start- en scale ups.

• Recht op thuiswerken en recht op onbereikbaarheid werknemer buiten werktijden.
• Versnellen van besluitvormingsprocedures van de overheid zonder dat dit ten koste van duurzaamheid en kwaliteit gaat.
• In het jaarverslag van bedrijven verlangen we ook informatie over circulaire prestaties.
• Invoer van een materialenpaspoort voor elk gebouw en het grondstoffenkadaster.
• Structurele toepassing van circulaire principes bij aanbesteding door gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

• Verhogen van de afvalstoffenbelasting.
• Steun- en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap.
• Verhogen winstbelasting grote bedrijven, verlagen aantal aftrekposten.
• Meer zeggenschap van werknemers bij grote beslissingen. 

• Fiscale maatregelen: verlagen btw-tarieven naar 19% en 6% en afschaffen van de recentelijk ingevoerde DGA-taks.
• Afschaffen bijdragen aan Buma Stemra, reprorecht en Kamer van Koophandel.
• Verhoging MKB-borgstellingskrediet naar € 250.000,- en invoering coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKBbedrijven.
• Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf andere afschaffen. 
• Goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven.

• Vergroting zeggenschap werknemers. 
• MKB-vriendelijke aanbestedingen en ondersteuning bij huren en ziekte personeel voor MKB.
• Verhoging kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor MKB
• Verhogen winstbelasting grote bedrijven

• Verplichte bonus werknemers bij dividenduitkeringen.
• Beslissingsrecht werknemers bij grote beslissingen.
• Europees minimum vennootschapsbelasting.
• Uitbreiden kredietregelingen MKB.
• Afschaffen overheid als preferente schuldeiser.

• Ruimte Box 2 (aanmerkelijk belang) gaat omlaag. 
• Zoveel mogelijk naar 1 btw-tarief, en verlaagd btw-tarief naar 5%.
• Overheid moet 90% van de facturen binnen 30 dagen betalen
• Nieuwe BV-vorm voor maatschappelijke bedrijven.
• Europees minimumtarief vennootschapsbelasting van 15%.

Bedrijfsleven



Mobiliteit
• Kilometerheffing voor emissieloze auto’s met vaste vrijstelling. 

• Geen rekeningrijden.
• Maximum snelheid op snelwegen naar 140 km/uur.

• Hervorming autobelastingen, zodat eigenaren van elektrische auto’s ook betalen.

• Vervangen motorrijtuigenbelasting voor kilometerheffing.
• Afschaffing vrijstelling bpm voor bedrijven.

• Geen nieuwe snelwegen.
• Van wegenbelasting naar rekeningrijden. 
• Afbouw fiscale voordelen van leasen.
• Landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht-) auto’s.

• Afschaffen subsidie op elektrische auto’s. 
• Accijns en wegenbelasting omlaag.
• Maximum snelheid op snelwegen naar 130 km/uur en harder waar kan (naar Duits model).

• Investeren in het OV, ten koste van asfalt.

• Invoereren van een kilometerheffing.

• Kilometerheffing met extra fileheffing.
• Geen nieuwe of bredere snelwegen.



• Meer bekostiging voor technische studies op universiteiten, hogescholen en het mbo. 
• Bekostiging van bedrijfsscholen deels vanuit de overheid. 
• Een persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer om scholing mee te betalen. 
• Openstelling van meer Leven Lang Ontwikkelen-budgetten.
• Verruimen van de werkkostenregeling.

• Geen samensmelting van hbo en wetenschappelijk onderwijs.

• Samenwerken aan tekort aan stageplaatsen. 
• Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen komen gezamenlijk tot een stelsel van leerrechten voor de beroepsbevolking.

• Regionaal afgestemd en dekkend aanbod van vmbo-mbo-trajecten. 
• Kwalificatie voor mbo docent mogelijk voor zij-instromers en hybride docenten.
• Stimuleren regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven. 
• Versterken het imago van vakopleidingen.
• Uitbreiding tegemoetkoming deeltijdonderwijs, levenlangleren-krediet en mogelijkheden voor ontwikkeladviezen.

• Mbo-docenten krijgen meer tijd voor begeleiden van stages en opzetten praktijkgerichte opdrachten. 
• Stimuleren van ambachtsscholen, onder andere in de tekortsectoren.

• Binnen het (V)MBO praktische leerlijnen voor specifieke vakgerichte opleidingen. 
• In de praktische leerweg onderwijsprogramma’s mede laten bepalen door leermeesters en ervaren vakmensen . 
• Opzetten van een validatiesysteem voor vakmanschap en vaardigheden.
• Bestaande instituten beoordelen op hun toegevoegde waarde.
• Ruimte geven voor innovatie zoals binnen de Ambachtsacademie.

• Ruimte voor goede beroepsopleidingen, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. 
• Van startkwalifcatie naar arbeidsmarktkwalificatie. 
• Aantrekkelijk maken om een leven lang bijscholingen te volgen.

• Elke onderwijsinstelling richt een stagebemiddelingspunt in.
• Extra investeren extra in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
• Investeren in werkscholen, vakscholen en bedrijfsscholen.
• Iedere werkende krijgt scholingsrecht.

• Praktijkonderwijs is een volwaardige schoolsoort die rechtstreeks wordt bekostigd. 
• Investeren in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. 
• Uitbreiding stagemogelijkheden voor mbo-studenten door een ‘stagepact’. 
• Iedere werknemer krijgt een leerrekening. 
• Leer-werktrajecten voor ondernemers aantrekkelijk maken om aan te bieden.

Onderwijs



Ontslag en contracten
• Modernisering van het ontslagrecht.

• Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt.  
• Het huidige ontslagrecht handhaven. Geen aantasting van de ontslagvergoeding.

• Bevorderen vast contract en verminderen voordelen flexcontracten.

• De wildgroei aan flexcontracten bestijden. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om mensen weer in vaste dienst te nemen.

• Vast contract is de norm. Flex duurder maken. Afschaffing flexcontracten.

• Versoepelen ontslagrecht MKB, zodat ondernemers weer meer mensen aannemen.

• Einde maken aan onzekere flexcontracten.

• Voordelen invoeren om vaste contracten aan te bieden. Wildgroei van contracten stopzetten.

• Vast contract aantrekkelijk maken, flex duurder maken. 
• Ontslagrecht beschermend houden maar wel eenvoudiger maken.



• Verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers naar 1 jaar.

• Geen voorstellen

• Beperking van de loondoorbetalingsverplichting.

• Verkorten loondoorbetaling MKB naar 1 jaar. 

• Geen wijziging van de huidige regels omtrent loondoorbetaling.

• Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.

• Geen voorstellen

• Tweede loondoorbetalingsjaar collectief verzekeren voor bedrijven tot 25 werknemers.

• Loondoorbetaling kleine en middelgrote bedrijven naar 1 jaar.

Loondoorbetaling



• Lagere lasten sociale zekerheid MKB. Minder risico’s voor kleine bedrijven die mensen in dienst nemen.
• Jongeren tot 21 jaar worden uitgezonderd van de hoge WW-premie voor flexibele en tijdelijke contracten
• Meer hulp voor kleine ondernemingen die moeten stoppen door pensionering, ziekte of overlijden.
• De opzegtermijn van werknemers van kleine bedrijven contractueel verlengen naar drie maanden.

• Geen wijziging van de WW.

• Snel aan de slag met de aanbevelingen van de Commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt. 
• Basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
• De deeltijd-WW uitwerken tot een volwaardig instrument.
• Belonen en ondersteunen van ondernemers die mensen met een beperking in dienst nemen.

• Investeren in scholing en begeleiding voor mensen in de WW. Daarnaast verhogen we de WW-uitkering in de eerste maanden na ontslag.

• Basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

• Geen voorstellen

• De arbeidsongeschikt-heidsverzekering (WIA) maken we beter.

• Kortdurende WW van 3 naar 6 maanden.

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.

Sociale zekerheid/WW



• Eén samengevoegde en meer overdraagbare verlofregeling voor zaken als geboorte, ouderschap, kortdurende zorg en calamiteiten.

• Geen voorstellen

• Verruiming van de kindregelingen en extra ondersteuning in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders.
• Werkgevers en werknemers gaan afspraken maken over ruimere mogelijkheden voor calamiteitenverlof en rouwverlof.
• In meer CAO’s afspraken maken over mantelzorgverlof.

• Geen voorstellen

• Uitbreiding kort en langdurig zorgverlof. Extra geboorteverlof en ouderschapsverlof.

• Geen voorstellen

• Geen voorstellen

• Drie maanden betaald ouderschapsverlof.
• Partner- en vaderschapsverlof uitbreiden naar 3 maanden.
• Iedere werkende krijgt recht op vakbondsverlof om zich in te kunnen zetten voor de vakbond.
• Uitbreiden van de periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers.

• Er komt een langer durend betaald zorgverlof en een wettelijk recht op scholingsverlof. Uitbreiding van ouderschapsverlof tot de leeftijd van 12 jaar.
• De overheid werkt er samen met de sociale partners aan het recht op rouwverlof.

Verlof



• Voor zelfstandigen vrijstelling van de vermogenstoetst in het eerste jaar in de bijstand.
• Er komt voor zzp’ers een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek, naast werknemers.
• Een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
• Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen.
• Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de belastingdienst.

• Betaalbare vrijwillige regeling voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.

• Regeling voor arbeidsongeschiktheid en vrijwillige regeling voor pensioen.
• Er moet duidelijkheid komen over de rechtspositie van zzp-ers.
• Beperken van de fiscale voordelen van het zzp’erschap.

• Zelfstandigen verdienen een plek aan tafel in de Sociaal Economische Raad (SER).
• Gerichte lastenverlichting, een verhoging van het minimumloon of een combinatie van ingrepen.

• Er komt een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
• Zelfstandigen krijgen recht op een fatsoenlijk minimumtarief. 
• Zzp’ers en flexwerkers die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering krijgen 1.050 euro per maand.

• Stoppen met Wet DBA en terug naar de regeling VAR.
• Geen verplicht pensioen voor zzp-ers.
• Behouden heffingskorting voor zzp-ers en verhogen van belastingvrije voet.

• Verplichte regeling arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zelfstandigen.

• Aanpassing mededingingswet zodat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarieven. 
• Alle werkenden bouwen verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op, vanaf de eerste werkdag.

• In cao’s afspraken maken over minimumtarieven voor zzp’ers, om oneigenlijke concurrentie te voorkomen.
• Fiscale voordelen voor zelfstandigen worden in een verstandig tempo afgebouwd.
• Een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden - dus ook voor zzp’ers.
• Zzp-ers krijgen het recht om pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

ZZP-ers



• Verlagen inkomstenbelasting middeninkomens.
• Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont.

• Verhoging van het minimumloon

• Geen belasting op spaargeld.
• Gerichte lastenverlichting, een verhoging van het minimumloon of een combinatie van ingrepen.
• De belastingdruk op arbeid minder afhankelijk maken van de contractvorm waarin het werk wordt verricht.

• Verlagen werkgeverspremies laagste inkomens.
• Invoeren van een verzilverbare heffingskorting, verlagen van de inkomstenbelasting en hogere belasting op vervuiling en vermogen.
• Verhogen tarieven erf- en schenkbelasting.
• Verhoging van het minimumloon met minimaal 10% en streven is 20%.
• Invoeren van een opslag op het minimumloon voor felxwerkers,zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract.

• Verlagen inkomstenbelasting lage en middeninkomens. Extra belasting inkomens boven 500.000,-
• Verhogen erfbelasting grote erfenissen.
• Verplichte winstdeling met werknemers voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. 
• Verhoging van het minumloon naar € 14 per uur.

• Afschaffen erf- en schenkbelasting.
• Belastingvrije voet van € 20.000,- in combinatie met lage vlaktaks.

• Invoeren van een miljonairsbelasting.
• Minimumloon verhogen naar €14,- per uur.

• 60% belasting van inkomens boven €150.000,- .
• Afschaffing box 3 (belasting op vermogen), wel nieuwe progressieve belasting op grote vermogens.
• Minimumloon stapsgewijs verhogen naar €14,- per uur en geen minumum jeugdloon meer. 

• Verlagen inkomstenbelasting tot €70.000,-, daarboven verhogen van inkomstenbelasting. 
• Verhogen van tarieven voor erf- en schenkbelasting. 
• Forse fiscale vrijstelling bij bedrijfsoverdracht.
• Minumumloon verhogen met 10%.

Inkomen en vermogen



• Uitvoering van het pensioenakoord.
• Meer flexibiliteit voor mensen die langer willen doorwerken.
• Afschaffen van het verplichte leeftijdsontslag in cao’s. Werkgever en werknemer stellen in overleg de pensioenleeftijd vast.

• Geen nieuw pensioenstelsel maar het huidige behouden en verbeteren waar nodig is.
• De pensioenleeftijd gaat terug naar 65 jaar en mensen met een zwaar beroep kunnen na 40 jaar werken met pensioen.

• Uitvoering pensioenakkoord en in de transitieperiode pensioenkortingen zoveel als mogelijk voorkomen. 

• Uitvoeren van het pensioenakkoord onverkort uit en verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven.
• Verhogen van de AOW-uitkering in combinatie met het afschaffen van de toeslagen en de invoering van de verzilverbare heffingskorting.
• Het moet normaler en gemakkelijker wordt om na de AOW-leeftijd te blijven doorwerken.
• Vergroten van de invloed van deelnemers binnen het pensioenfonds, ook op het beleggingsbeleid.

• Verhoging van de AOW voor mensen zonder pensioen. Verder uitvoering van het pensioenakkoord.
• Werkgevers en opdrachtgevers betalen pensioen ook voor uitzendkrachten en zzp-ers.

• De AOW leeftijd gaat terug naar 65 jaar en mensen met een zwaar beroep kunen na 40 jaar met pensioen.
• Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW.
• Keuzevrijheid en stimuleren van ouderen die aan het werk willen blijven na hun 65e.

• AOW leeftijd terug naar 65 jaar en AOW bedragen verhogen. 
• Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen 

kunnen meestijgen met de prijzen.

• Uitvoering van het pensioenakkoord en tot er een nieuw stelsel is onnodige pensioenkortingen voorkomen. 
• Zware beroepen na 45 werkjaren met pensioen.

• UItvoering van het pensioenakkoord en voorkomen van pensioenkortingen.

Pensioen en AOW



• Dominante platformbedrijven aanvullende eisen opleggen op om concurrentie en interoperabiliteit te versterken.
• In Europees verband paal en perk stellen aan oneerlijke Chinese concurrentie

• Geen voorstellen

• Halveren wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen. 
• Betere bescherming van klanten en werknemers in de platformeconomie. 
• ‘Recht op reparatie’ voor gebruiksproducten als huishoudelijke apparatuur en mobiele telefoons.

• Recht op reparatie.
• Verlengen garantietermijnen.

• Geen voorstellen

• Gelijk speelveld creëren, optreden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.

• Geen voorstellen

• Geen voorstellen

• Weren van producten waarvan de productie in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid of milieu.

Retail



Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de VVD te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de PVV te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van het CDA te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de D66 te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van Groenlinks te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de SP te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA te lezen.

Klik hier om het volledige verkiezingsprogramma van de Christen Unie te lezen.

Volledige verkiezingsprogramma’s

www.technieknederland.nl/stream/verkiezingsprogramma-vvd-2021-2025
www.technieknederland.nl/stream/verkiezingsprogramma2021-pvv
www.technieknederland.nl/stream/cda-verkiezingsprogramma2021-2025
www.technieknederland.nl/stream/verkiezingsprogramma-d66
www.technieknederland.nl/stream/groenlinks-verkiezingsprogramma-2021
www.technieknederland.nl/stream/verkiezingsprogrammafvd2021
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