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De voorzitter van de SP-fractie verwees naar haar brief aan de informateur en heeft aandacht 

gevraagd voor de volgende onderwerpen: 

Herstel- en transitiebeleid: (i) sociaal beleid, (ii) invoering van een coronaheffing, ook om de 

solidariteit, onder meer van bedrijven die goed verdiend hebben tijdens de pandemie, inhoud te 

geven, en (iii) onderwerpen die deels ook onder de grote thema’s zijn opgenomen 

(Andere) urgente, grote thema’s: (i) regulering van wonen en arbeidsverhoudingen, (ii) solidariteit 

tussen generaties, waaronder beurzen voor studenten en een fatsoenlijke AOW, (iii) het tegengaan 

van ongelijkheid, waaronder zeggenschap, kinderopvang, toeslagen, minimumloon, belasting op 

arbeid, fiscale bekostiging gezamenlijke en publieke voorzieningen, het tegengaan van marktwerking 

in de zorg, en (iv) een eerlijke overheid, waaronder een bindend referendum, versterking van de 

Tweede Kamer en van de positie van klokkenluiders en van slachtoffers van de toeslagenaffaire en in 

Groningen.  

Herstellen en versterken democratische rechtsorde: (i) het eindverslag van de vorige informateur, (ii) 

deels onderwerpen genoemd bij grote thema’s. Zij merkt voorts op dat de verhouding tussen kennis, 

macht en recht en de rol van de overheid in relatie tot burgers ook vragen een politieke herbezinning 

op fundamentele grondslagen en de fouten daarin.  

Welke partijen o.b.v. onderzochte contouren met elkaar onderhandelingen over een coalitieakkoord: 

(i) de voorzitter van de SP-fractie acht deelname aan een coalitie of kabinet niet voor de hand liggend 

en verwijst naar haar inbreng hierover bij de vorige informateur, (ii) zij sluit samenwerking met de 

VVD-fractie niet uit maar zal de demissionaire minister-president niet aan een meerderheid voor een 

nieuw kabinet helpen, en (iii)  als VVD en D66 niet slagen in de vorming van een kabinet, merkt de 

voorzitter van de SP-fractie, in reactie op een vraag hierover, op dat zij dan bereid is tot overleg over 

een coalitie die bestaat uit zeven partijen, met inbegrip van de linkse partijen.  


