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50PLUS 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 50PLUS wil volgende generaties niet belasten met oneerlijke klimaatlasten, landschapsvervuiling 

en verouderde technologie als gevolg van te snel uitgevoerd klimaatbeleid. 
 

 Het klimaatbeleid moet volledig ingericht worden op de ontwikkeling van krachtige nieuwe 
technologieën.  
 

 De CO₂ -uitstoot moet niet alleen teruggedrongen worden, maar ook ingezet worden op andere 
milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te 
garanderen. 
 

 De partij wil het gebruik van kunstmest verminderen. 
 

 50PLUS wil de samenwerking tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven intensiveren. 
 

 Het onderwerp ‘(gevaarlijke) stoffen’ ontbreekt in het verkiezingsprogramma. 
 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Technologie: klimaatbeleid inrichten op de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie. (p.15) 

 

 Volgende generaties niet belasten: de volgende generaties niet belasten met oneerlijke  

klimaatlasten, landschapsvervuiling en verouderde technologie als gevolg van te snel uitgevoerd 

klimaatbeleid. (p.15) 

 

 Overschakelen naar een duurzame circulaire economie: de topkwaliteiten van Nederlandse 

vernieuwing en technologieën volledig gebruiken, zodat wij nog in deze eeuw op een moderne 

manier kunnen overschakelen naar een duurzame circulaire economie. (p.15) 

 

 Kunstmest verminderen: gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de 

veehouderij moet sterk verminderd worden. (p. 15) 

 

 Duurzaamheidsmaatregelen garanderen voor volgende generaties: de CO₂-uitstoot moet 

worden teruggedrongen en ingezet worden op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen 

om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen. (p.15) 

 

Human Capital 
 Aansluiting onderwijs: het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de 

maatschappij. (p. 18) 

 

 Samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs: samenwerking tussen beroepsonderwijs en 

het bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden (p. 18) 
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ChristenUnie 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 Om te grote afhankelijkheid van productie buiten Europa te voorkomen zet de ChristenUnie in op 

een stevig industrie- en topsectorenbeleid op Europese en nationale schaal.  
 

 Zet in op industriële elektrificatie en groene waterstof voor hoge temperatuur warmte.  
 

 Hervorm de energiebelasting met een minder degressieve opzet en een hogere belasting voor 
grootverbruikers.  
 

 De partij wil scherpe, concrete doelstellingen voor de circulaire economie voor verschillende 
sectoren en materiaalsoorten. 
 

 Investeer in buffercapaciteit voor grootschalige elektriciteitsopslag en CCS-infrastructuur voor 
opslag broeikasgassen op zee. 
 

 Pak PFAS-verbindingen en andere zeer zorgwekkende stoffen bij de bron aan om te voorkomen 
dat deze langdurig problemen veroorzaken in het watersysteem. Er moet een Europees verbod 
komen op deze schadelijke stoffen. 
 

 Investeer in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Het aantal meester-gezelplaatsen 
wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer 
bekostiging.  
 

 Zet de stimuleringsregeling duurzame energie en CO2- reductie (SDE++) ook na 2025 als breed 
instrument in voor CO2-reductie. 
 

 De vijf industriële regio’s waar de energie-intensieve basisindustrie is geclusterd, ziet de CU als de 
locatie waar de ontwikkeling naar een circulaire en klimaat neutrale industrie daadwerkelijk 
vorm kan en moet krijgen. 
 

 Bij het gebruik van biomassa moeten beschikbaarheid, optimaal en efficiënt gebruik (cascadering) 
en daadwerkelijke klimaatwinst leidend zijn. De inzet van biomassa is gericht op de meest 
hoogwaardige toepassing. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Groen herstel: de ChristenUnie wil investeren in de bloei van de toekomst. In groen herstel na de 

coronacrisis. We investeren in economisch en ecologisch herstel. Na de coronacrisis investeren 

we in de energietransitie, in de technologie van de toekomst en daarmee in een groene en sterke 

economie voor heel Nederland (p. 9). 
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 Investeren in de regio: de ChristenUnie investeert 10 mld in o.a. regionale industrieclusters 

(Groningen, Zeeland, Limburg, Noord-Holland), Food Valley (Gelderland, Utrecht) en hightech 

zone (Noord-Brabant). (p. 76) 

 

 Investeren in duurzaamheid: de ChristenUnie investeert buffercapaciteit voor grootschalige 

elektriciteitsopslag en CCS-infrastructuur voor opslag broeikasgassen op zee. (p. 76) 

 

 Klimaat neutrale samenleving: we willen grote stappen zetten richting een klimaat neutrale 

samenleving, en echt verantwoordelijkheid nemen voor Gods schepping. Dat betekent o.a. 

minder vervuilende industrie en veel meer duurzame energie. (p. 11) 

 

 Startpunt groene denken CU: de ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle beweging die 

gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en 

aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid. Vanuit dit startpunt kijken we naar de 

energietransitie, naar prijsprikkels die een duurzame levensstijl, mobiliteit en 

productiemethoden belonen, en naar de ruimtelijke inrichting van ons land. We zetten ons in 

voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en streven naar internationale 

afspraken over de aanpak van wereldwijde milieuproblemen. (p. 103) 

 

 CO₂-beprijzing: waar dat mogelijk en effectief is, vormt het beprijzen van CO₂ een belangrijke 

oplossing, bij voorkeur in internationaal verband en waar nodig met een stevige nationale 

minimumprijs. Maar niet alles kan met prijsprikkels en marktwerking worden bereikt. Het 

behalen van de klimaatdoelen vraagt actieve sturing door de overheid. (p. 108) 

 

 Klimaatfinanciering: de klimaattransitie vraagt grote investeringen in de kerninfrastructuur in 

Nederland. Door gerichte investeringen zoals duurzame warmteoplossingen, CO₂- 

opslaginfrastructuur en een schaalsprong van het openbaar vervoer, kunnen we de 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs waarmaken. In een tijd waarin de overheid voor weinig 

geld kan lenen, zijn grote investeringen in de infrastructuur gerechtvaardigd. Deze investeringen 

ondersteunen de economie, versterken onze exportpositie rond duurzame technologie en maken 

Nederland klaar voor de toekomst. (p. 109) 

 

 Klimaatneutraal 2050: we steunen het voorstel van de Europese Commissie voor 55% reductie 

van broeikasgasemissies in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Deze doelstellingen moeten snel 

worden omgezet in een aangescherpt emissiehandelssysteem en een scherper bronbeleid. De 

klimaatproblematiek kan alleen internationaal worden opgelost. Dit vraagt duidelijke 

doestellingen in lijn met het Akkoord van Parijs, en een geloofwaardige uitvoering, ook in ons 

land. (p. 109) 

 

 Energiebesparing industrie: hoe minder energie we gebruiken, hoe makkelijker de transitie naar 

een duurzaam energiesysteem. Besparing is bovendien het meest kostenefficiënt voor iedereen. 

Toch lijken besparingsdoelen soms ondergeschikt te zijn aan CO₂-reductie doelstellingen, alsof 
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het niet uitmaakt hoeveel energie je gebruikt als de energie maar duurzaam is. Dit is een 

misvatting. We versterken de inzet op besparende maatregelen in alle sectoren van de economie 

door duidelijke besparingsdoelen per sector neer te zetten. We verstevigen de handhaving van 

de energiebesparingsplicht onder de Wet milieubeheer en ondersteunen de industrie om het 

grote aanwezige besparingspotentieel te verzilveren. (p. 109) 

 

 CO₂-heffing voor de industrie: er komt een CO₂-heffing voor de industrie. Die heffing geldt tot het 

moment dat de door de Europese Commissie voorgestelde doelstelling van 55% reductie van 

broeikasgasemissies door de Europese lidstaten is omarmd en verwerkt in het CO₂-

emissiehandelssysteem. Er komt een lage vlakke heffing voor alle emissies, daarboven geldt een 

vrijstelling voor een emissieniveau in lijn met wat nodig is om het Akkoord van Parijs te halen. De 

opbrengsten van de heffing worden ingezet voor innovatieve verduurzaming van de industrie.  

(p. 109) 

 

 CCS: de opslag van CO₂ is een tijdelijke transitiemaatregel op weg naar een emissievrije economie, 

maar waarschijnlijk wel nodig om de doelstellingen op tijd te halen. CO₂-afvang bij de industrie 

kan worden gefaciliteerd door hiervoor een beperkte infrastructuur aan te leggen, gericht op de 

basisindustrie waar CO₂-emissies in het primaire proces vrijkomen. (p. 109) 

 

 Subsidies duurzame energie: de stimuleringsregeling duurzame energie en CO₂- reductie (SDE++) 

wordt ook na 2025 als breed instrument voor CO₂-reductie ingezet. CO₂-beprijzing maakt de 

noodzaak voor exploitatiesubsidies kleiner, maar vooralsnog niet overbodig. Projecten die 

vertraagd van start gaan, bijvoorbeeld door de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet, 

houden recht op de volledige subsidieperiode. Onbenut budget blijft beschikbaar. (p. 109) 

 

 Energiebelasting: de energiebelasting is oneerlijk verdeeld over verschillende verbruikers en kent 

geen directe CO₂-component. We zetten in op een structurele hervorming met een minder 

degressieve opzet en daarmee een hogere belasting voor grootverbruikers. Daarnaast wordt er 

een expliciete CO₂-component geïntroduceerd. Dubbele belasting voor energieopslag moet 

worden voorkomen. (p. 114) 

 RES: via de regionale energiestrategieën (RES) wordt ingezet op 35 TWh productie aan 

windenergie en zonne-energie op land. De Gedragscode zon op land helpt om zorgvuldig met 

zonne-energie projecten om te gaan. Omdat in de praktijk niet alle projecten worden 

gerealiseerd, is er een voldoende grote veiligheidsmarge nodig, bijvoorbeeld door parallel 

grootschalige opwek op Rijksareaal voor te bereiden. Bij te weinig voortgang stuurt de 

Rijksoverheid bij met een concrete taakstelling. (p. 112) 

 

 Energieopslag: met een toenemend aandeel duurzame energie is regie nodig op de benodigde 

opslagcapaciteit in een stabiel elektriciteitssysteem. Onderdeel hiervan is de koppeling van 

grootschalige hernieuwbare opwek aan de grootschalige industriële energievraag. (p. 114) 
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 Biomassa: bij het gebruik van biomassa moeten beschikbaarheid, optimaal en efficiënt gebruik 

(cascadering) en daadwerkelijke klimaatwinst leidend zijn. De inzet van biomassa is gericht op de 

meest hoogwaardige toepassing. (p. 109) 

 

 Wind op zee: wind op zee is de afgelopen jaren flink goedkoper geworden. We blijven inzetten op 

wind op zee, in lijn met de 49 TWh doelstelling in het Klimaatakkoord, maar wel met als inzet dat 

de ruimte dubbel kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door vissers en voor zeewierteelt. We 

onderzoeken hoe wind op zee een rol kan spelen in de energieopslag, bijvoorbeeld door 

conversie naar groene waterstof. (p. 114) 

 

 Groene waterstof: we zetten in op industriële elektrificatie en groene waterstof voor hoge 

temperatuur warmte. Er komt een routekaart naar grootschalige elektrificatie van de 

Nederlandse industrie, waarbij we de balans zoeken tussen grootschalige opwek van duurzame 

elektriciteit en de energievraag van de grote industriële clusters. (p. 114) 

 

 Investeringen in de industrie: de transformatie van de (basis) industrie vraagt fundamenteel 

andere productieprocessen. Naast investeringen in fundamenteel onderzoek, investeren we 

daarom ook in (onderzoek naar) het toepassen van nieuwe technologie en snelle opschaling 

daarvan. De stimuleringsmogelijkheden worden uitgebreid en gericht op maatschappelijke 

missies als circulaire productietechnieken en grootschalige elektrificatie. (p. 90) 

 

 Regionale clusters: ons land kent vijf industriële regio’s waar de energie-intensieve basisindustrie 

is geclusterd. We zien deze regio’s als de plek waar de ontwikkeling naar een circulaire en 

klimaat neutrale industrie daadwerkelijk vorm kan en moet krijgen. De regionale samenwerking 

tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs wordt versterkt. 

Bijvoorbeeld door via het Nationale Programma Regionale Energiestrategieën (RES) de rol die 

deze industriële clusters kunnen hebben in de energietransitie te coördineren. (p. 90) 

 

 Grensheffing CO₂: we willen internationale samenwerking binnen de klimaatconventie van de 

Verenigde Naties om koolstoflekkage te voorkomen, bijvoorbeeld door het verder verkennen van 

een grensheffing op CO₂ in Europa, om zo een gelijk speelveld te waarborgen. (p. 90) 

 Het topsectoren- en innovatiebeleid: het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid wordt 

verder versterkt door scherper te focussen en daarbij in te zetten op publiek-private 

samenwerking in de hele keten, van innovatie, naar start-up, naar scale-up 

 

 Green Deal: we steunen de doelstelling en oplossingsrichting van de Europese Green Deal, 

waarmee de Europese Commissie toewerkt naar een klimaat neutrale Europese Unie in 2050. 

We zijn voor aanscherping van het Europese CO₂-emissiehandelssysteem als leidend instrument 

voor grote uitstoters van broeikasgassen en voor uitbreiding van dit systeem naar de 

scheepvaart en naar alle luchtvaart binnen Europa. (p. 109) 
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Schone lucht: het Rijk zet zich extra in om ervoor te zorgen dat veel meer gemeenten en de 

resterende provincies het Schone Lucht Akkoord meeondertekenen, zodat de ambitie van 50% 

gezondheidswinst ruimschoots wordt gehaald. (p. 105) 

 

 PFAS: PFAS-verbindingen en andere zeer zorgwekkende stoffen worden bij de bron aangepakt om 

te voorkomen dat deze langdurig problemen veroorzaken in ons watersysteem. Er moet een 

Europees verbod komen op deze schadelijke stoffen. (p. 108) 

 

 Doelstellingen circulaire economie: er komen scherpe, concrete doelstellingen voor de circulaire 

economie voor verschillende sectoren en materiaalsoorten. De huidige doelstellingen voor 

vermindering van primair materiaalgebruik geven te weinig houvast. (p. 112) 

 

 Verbod op het gebruik van wegwerpplastic: met het verbieden of beperken van de 10 plastic 

wegwerpproducten die het meest bijdragen aan de plastic soep, heeft de EU een goede stap 

gezet. We werken toe naar een volledig verbod op het gebruik van wegwerpplastic wanneer er 

voor het gebruik alternatieven voorhanden zijn. (p. 111) 

 

 Recyclen: we zetten in op maximale kwantiteit en kwaliteit van recycling. Bij de verbranding van 

de uiteindelijk niet-recyclebare afvalstromen zetten we in op maximale energieterugwinning, op 

recycling van de overblijvende metalen en mineralen en waar mogelijk op CO₂-afvang en 

hergebruik. (p. 111) 

 

 Materialenpaspoort: er komt een materialenpaspoort voor de bouw en infrasector om circulair 

gebruik van materiaal te stimuleren. De overheid houdt de regie over het platform, met 

aandacht voor de uitvoerbaarheid en voor de vertrouwelijkheid van bepaalde data. (p. 112) 

 

 Stikstof: de depositie van stikstof moet omlaag door het nationaal terugdringen van 

stikstofemissies. Een verlaging van 26% van de stikstofemissies is een cruciale eerste stap, maar 

het terugdringen van emissies kan en moet nog ambitieuzer voor het herstel van biodiversiteit. 

Uitgangspunt is dat alle grote uitstotende sectoren (landbouw, verkeer en industrie) hier een 

bijdrage aan leveren. (p. 106) 

 Kunstmest: de productie en het gebruik van kunstmest dragen bij aan de stikstof-disbalans in de 

agrarische sector. Het produceren van kunstmest kost ook nog eens veel energie. Daarom 

streven we ernaar het gebruik van kunstmest in de akkerbouw te vervangen door 

groenbemesters, dierlijke mest en reststromen als maaisel. Hiermee bevorderen we de 

samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers rond mest. Daarnaast werken we aan 

aanpassingen van nationale en Europese mestregels, zodat deze dienstbaar worden aan de 

kringlooplandbouw en betere zorg voor de bodem mogelijk maken. (p. 123) 

 

 Zoutwinning: veiligheid moet altijd voorop staan bij het toestaan van mijnbouw. Dit vraagt meer 

onderzoek naar de gevolgen van zoutwinning en andere vormen van (gestapelde) mijnbouw, 
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voordat er vergunningen kunnen worden verleend voor het gebruik van leeggekomen 

cavernes/holtes voor opslag van waterstof, perslucht of CO₂. (p. 115) 

 

 NOVI: we kunnen veel ruimte besparen door de ruimte op een praktische manier dubbel te 

gebruiken. In de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie naar bijvoorbeeld 

omgevingsagenda’s moet meervoudig ruimtegebruik de norm zijn. (p. 105) 

 

Human Capital 
 Vakmensen: de beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers en vakmensen op alle niveaus 

is bepalend voor de omzetgroei van een onderneming. De overheid draagt eraan bij dat 

onderwijs en arbeidsmarkt elkaar op alle niveaus vinden, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de 

routekaart voor ‘menselijk kapitaal’ die door de gezamenlijke topsectoren is opgesteld. (p. 90) 

 

 Investeren in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs: het aantal meester-gezelplaatsen 

wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer 

bekostiging.  

 

 MBO-niveau 5: er komt ruimte voor pilots met niveau 5 opleidingen binnen het MBO waarin 

specialisatie en verdieping vakmanschap centraal staat, specifiek in domeinen waar geen 

vervolgopleiding in het hbo beschikbaar is. 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 MKB: de regelgeving moet simpeler gemaakt, en meer toegespitst worden op baanbrekende 

innovaties in het mkb. We herintroduceren kleine innovatieregelingen, zoals de Innovatie 

Prestatie Contracten (IPC’s) en vouchers. Om de toegang tot kapitaal voor het mkb te 

verbeteren, investeren we in het mkb-innovatiekrediet (p. 88) 

 

 MVO: het uitgangspunt is dat bedrijven die van overheidssteun gebruikmaken, de OESO-

normen rond internationaal maatschappelijk verantwoorde ondernemen onderschrijven en 

naleven. Bedrijven kunnen worden uitgesloten van overheidssteun en aanbestedingen, als zij 

geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de 

productieketen te voorkomen. (p. 90) 
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 Industriebeleid: de coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt hoezeer we, ook voor 

vitale sectoren als de zorg, afhankelijk zijn van internationale industriële productieketens. 

Om te grote afhankelijkheid van productie buiten Europa te voorkomen, zetten we in op een 

stevig industrie- en topsectorenbeleid op Europese en nationale schaal. Nederland is een 

goede plek voor een duurzame industriële productie, qua ligging, infrastructuur en 

beroepsbevolking. We zetten daarom vol in op een duurzame maakindustrie in Nederland. 

De komende jaren zijn cruciaal voor de vraag of het lukt om voortvarend toe groeien naar 

een klimaat neutrale en volledige circulaire industriële sector in Nederland, in balans met de 

natuur. Innovatie door onderzoekers en ondernemers levert ons land veel kansen op. De 

visie op de verduurzaming van de maakindustrie in 2050, zoals ingezet in de afgelopen 

kabinetsperiode, wordt geconcretiseerd naar routekaarten en bijbehorende 

investeringsplannen en prestatieafspraken. (p. 89) 

 

 Exportkredietverzekering fossiele industrie: geen exportkredietverzekering fossiele industrie. 

Bedrijven die een exportkredietverzekering willen afsluiten, moeten voldoen aan IMVO-

normen. De beschikbaarheid van exportkredietverzekeringen voor de fossiele energie 

worden beperkt. (p. 138)  
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CDA 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 Grote bedrijven en multinationals zijn onmisbaar voor onze welvaart en werkgelegenheid. Zij 

versterken de internationale uitstraling van onze economie en fungeren als aanjager in een hele 
keten van mkb-bedrijven en innovatieve start ups. 
 

 Het CDA ziet kansen in grensoverschrijdende infrastructuur en projecten om energie-intensieve 
industrieclusters gezamenlijk te verduurzamen. 
 

 Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk 
speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese markt. 
 

 Zodra Europa haar reductiedoelstelling verhoogt naar 55%, kunnen we de Nederlandse CO₂-
heffing schrappen. 
 

 Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, 
brancheorganisaties en het mkb. 
 

 Het CDA streeft naar een beroepsgerichte variant van de HAVO, gericht op sectoren met 
voorzienbare tekorten als de zorg, onderwijs en techniek. 
 

 De partij wil graag dat er een omvangrijk crisis- en herstelpakket komt voor investeringen in de 
woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Protected by Europe-strategie: om te voorkomen dat vitale sectoren en diensten als havens, 

landbouwgrond of de productie van medicijnen in buitenlandse handen vallen, ontwikkelen we 

in Europees verband ook een Protected by Europe-strategie. De strategie ziet er op toe dat we 

voor vitale technologieën, energie en grondstoffen niet te afhankelijk worden van andere landen. 

(p.38) 

 

 Verduurzaming industrieclusters: grensregio’s hebben een enorme potentie in de verbinding met 

Duitsland, België en de rest van Europa. Wij geven een nieuwe impuls aan de EU-regionale 

samenwerking, waarbij knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt, regionale ontwikkeling en 

openbaar vervoer worden weggenomen. Nieuwe kansen liggen in grensoverschrijdende 

infrastructuur en projecten om energie-intensieve industrieclusters gezamenlijk te 

verduurzamen. (p.57) 

 

 Klimaatbeleid en industriebeleid: het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met een 

industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese 

markt. Waar nodig worden aanbestedings- en mededingingsregels aangepast en worden de 

staatsteunregels ook van toepassing op bedrijven van buiten Europa. (p.60) 
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 Eerlijk speelveld en 55%: een eerlijk speelveld vraagt ook om Europese afspraken over gelijke 

beprijzing van de CO₂-uitstoot door bedrijven. Zodra Europa haar reductiedoelstelling verhoogt 

naar 55%, kunnen we de Nederlandse CO₂-heffing schrappen. (p. 60) 

 Grootste tien uitstoters: de beperking van de uitstoot van CO₂ en stikstof vraagt in eigen land om 

een evenredige bijdrage van alle sectoren. Met de tien bedrijven die de grootste uitstoot van 

broeikasgassen veroorzaken maken we stevige afspraken over de reductiedoelstellingen en de 

ondersteuning die zij hierbij ontvangen. (p. 60) 

 

 Biomassa en CCS: we blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en 

energiebesparing. Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO₂ onder de Noordzee. (p.60) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Nieuwe nota Ruimte: het begin van de grote omslag is een nieuwe visie op de ruimtelijke indeling 

van ons land. In een nieuwe Nota Ruimte leggen we voor de lange termijn vast waar we ruimte 

bestemmen om te wonen en werken of voor natuur en landbouw. (p. 56) 

 

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: voor belangrijke geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn van een paar grote farmaceuten en verre 

landen als China en India. Waar nodig halen we de productie terug naar Europa en in eigen land 

leggen we een strategische voorraad aan van de belangrijkste medicijnen, grondstoffen en 

hulpmiddelen. Ook in Europa maken we afspraken over samenwerking op het terrein van 

productie en voorraden van vitale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. (p.23) 

 

Human Capital 
 Technische vaardigheden jongeren: het vakmanschap en de technische vaardigheden die 

jongeren leren op het VMBO en MBO zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan 

stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het 

MKB. 

 

 Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt: we kijken strenger naar het aanbod van opleidingen waar 

weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt. Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de 

HAVO, gericht op sectoren met voorzienbare tekorten als de zorg, onderwijs en techniek. (p.29) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Crisis- en herstelpakket: we komen met een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor 

investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. 

Cofinanciering vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan gezonde bedrijven - groot en 

klein, start ups en scale ups - helpen in de overstap naar nieuwe verdienmodellen. (p.37) 

  

 De economie van morgen: kennis, vakmanschap en innovatie zijn de sleutels voor de economie 

van morgen. Daarom bouwen wij verder aan een innovatieve, lerende economie en investeren 
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we in onderzoek en in een ambitieuze aanpak voor leerrechten voor iedere werknemer. In het 

topsectorenbeleid komt de nadruk te liggen op nieuwe ‘sleuteltechnologieën’ voor onze 

economie. (p. 37) 

 

 Aandacht voor de regio: wij hebben een ambitieuze agenda voor de (door)ontwikkeling van 

nieuwe en bestaande regionale ecosystemen in het hele land. Dit vraagt om nauwe 

samenwerking in de ‘gouden driehoek’ van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. We 

investeren in de infrastructuur en bereikbaarheid en geven impulsen aan innovatie en 

onderzoek. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor goede randvoorwaarden voor (digitale) 

start ups en scale ups in deze clusters. (p.37) 

 

 Made in Europe-strategie: wij ontwikkelen in Europees verband een Made in Europe-strategie 

om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en 

(defensie) technologie veilig te stellen. Waar nodig halen we de productie en maakindustrie 

terug om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van derde landen te 

beperken. (p.38) 

 

 Europese aanbestedingsregels: wij willen een versoepeling van Europese aanbestedingsregels, 

zodat investeringen met belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan bedrijven in Nederland 

of Europa. De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor het 

midden en kleinbedrijf en kansrijke start ups en scale ups (p.39) 

 

 Onmisbare multinationals: grote bedrijven en multinationals zijn onmisbaar voor onze welvaart 

en werkgelegenheid. Zij versterken de internationale uitstraling van onze economie en fungeren 

als aanjager in een hele keten van MKB-bedrijven en innovatieve start ups. Daarom willen wij de 

nationale binding en de netwerkfunctie van deze bedrijven versterken en een goed 

vestigingsklimaat voor deze bedrijven behouden. (p.39) 

 

 Gelijk speelveld voor bedrijven: als open economie met een sterke export hebben wij groot 

belang bij eerlijke afspraken over een gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in Europa 

en in de onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen met andere landen (p.39) 

 

 Belasting internationaal opererende bedrijven: voor internationaal opererende bedrijven wordt 

de winst belast in het land waar die winst behaald is. Binnen de OESO maken we stevige 

afspraken over een eerlijker belasting voor internationaal opererende bedrijven en als dit te lang 

duurt zijn Europese afspraken mogelijk. (p.43) 
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D66 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 D66 wil het CO₂-reductiedoel voor 2030 naar 60%. De partij wil het Europese reductiedoel voor 

2040 ophogen naar 75%.  
 

 De partij wil graag de nationale CO₂-belasting aanscherpen, ook wil het een generieke heffing 
invoeren voor de industrie. Ze willen de uitstoot van andere luchtvervuiling belasten. Met de 
opbrengst verlaagt D66 de belasting op werk. 
 

 In Brussel zet de partij in op het afschaffen van gratis emissierechten. 
 

 Ze investeren in pionierende projecten, zoals voor het opwekken van groene waterstof, 
elektrificatie van industriële processen en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO₂. 
 

 De industrie moet van D66 samenwerken om de omslag naar elektriciteit, waterstof en CO₂-
afvang te maken. Subsidies voor energiebesparende innovaties moeten ook voor consortia van 
samenwerkende bedrijven beschikbaar worden. Volgens de partij liggen er kansen voor de grote 
industriegebieden in Zeeland, Chemelot in Limburg, Eemshaven-Delfzijl-Emmen, Rotterdam-
Moerdijk en het Noordzee-kanaalgebied in Noord-Holland, maar ook voor kleinere clusters.  

 D66 wil biomassa benutten als grondstof. 
 

 De partij is bereid om waar nodig de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen 
om woningbouw mogelijk te maken. 
 

 Nederland moet inzetten op een Europees verbod op het toepassen van onafbreekbare stoffen 
zoals PFAS. Ook moet er een Europese bodemrichtlijn voor gevaarlijke stoffen komen.  
 

 D66 wil inzetten op fiscale vergroening. 
 

 Algemene innovatiesubsidies, zoals de Innovatiebox en WBSO, moeten effectiever worden 
ingezet, zodat niet de grote winstgevende bedrijven maar het innovatieve mkb, start-ups en 
scale-ups hiervan profiteren. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Green Deal: we hebben met de Europese Green Deal ruimte voor aanvullend klimaatbeleid. Wij 

willen dat in Nederland en de hele EU de CO₂-uitstoot in 2030 met tenminste 60 procent is 

verminderd ten opzichte van 1990. Verder willen we ook een Europees doel voor 2040: 75 

procent CO₂-reductie. (p.57) 

 

 Toets politieke beslissing fysieke leefomgeving: elke politieke beslissing over de fysieke 

leefomgeving moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaat-neutraal en circulair 

te zijn. Daarom zetten we groene aanbestedingsprocedures bij de overheid door. (p.58) 
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 CO₂-heffing: we scherpen de nationale CO₂-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor 

de industrie. We belasten ook de uitstoot van andere luchtvervuiling. Met de opbrengst verlagen 

we de belasting op werk. We willen weglek naar het buitenland voorkomen en ondersteunen het 

bedrijfsleven bij het investeren in technieken om uitstoot te verminderen. (p.58) 

 

 Energiebelastingen: we bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de energiebelasting af, net 

als subsidies op fossiele projecten. De belasting op aardgas gaat verder omhoog ten opzichte van 

elektriciteit, zodat de energiebelasting meer in lijn komt met de veroorzaakte klimaat- en 

milieuschade. (p.58) 

 

 Eerlijke verdeling: het mag niet zo zijn dat de rekening van verduurzaming onevenredig bij de 

armste mensen komt te liggen, of dat zij blijven zitten met de laatste fossiele problemen. (p.59) 

 

 EU ETS: in Brussel zetten we in op het afschaffen van gratis emissierechten. Meer sectoren gaan 

onder het emissiehandelssysteem vallen. Verder willen we een jaarlijks oplopende minimumprijs 

voor CO₂ om bedrijven zekerheid te geven hoeveel ze besparen door te verduurzamen. De 

boetes op overschrijding van uitstootrechten moeten omhoog. (p.58) 

 

 Waterstof, elektrificatie en CCS: we investeren in pionierende projecten, zoals voor het 

opwekken van groene waterstof, elektrificatie van industriële processen en het afvangen, 

opslaan en hergebruiken van CO₂. (p.59) 

 

 Clusters: de industrie moet samenwerken om de omslag naar elektriciteit, waterstof en CO₂-

afvang te maken. Subsidies voor energiebesparende innovaties moeten ook voor consortia van 

samenwerkende bedrijven beschikbaar worden. Hier liggen kansen voor de grote 

industriegebieden in Zeeland, Chemelot in Limburg, Eemshaven-Delfzijl-Emmen, Rotterdam-

Moerdijk en het Noordzee-kanaalgebied in Noord-Holland, maar ook voor kleinere clusters. 

(p.59)  

 

 Klimaatimpact: bedrijven moeten in hun jaarverslag volgens een standaard inzicht geven in hun 

klimaatimpact. (p.59) 

 

 Tijdelijk benodigde energiebronnen: als we investeren in tijdelijk benodigde energiebronnen, 

zorgen we dat dit de ontwikkeling van echt schone alternatieven niet in de weg staat. Bovendien 

voorkomen we zogenaamde lock-in-situaties, waarbij we nog jaren vastzitten aan een 

transitiebrandstof. (p.77) 

 

 Biomassa: we stoppen zo snel mogelijk met de subsidie voor nieuwe centrales die houtige 

biomassa verbranden voor warmte. We kunnen biomassa beter benutten als grondstof. (p.77) 
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 Windmolens: de komende tien jaar willen we vergunningen afgeven om 6.000 windturbines van 

10 megawatt te plaatsen. Daarmee worden we de grootste producent van windenergie in de 

Europese Unie. (p.78) 

 

 Windmolenparken: daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van grote windmolenparken. (p.78) 

 

 Waterstof: we willen onderzoek doen naar energie-eilanden op de Noordzee voor de productie 

en opslag van waterstof. (p.78) 

 

 Delen van de kosten, pieken en dalen van de energieproductie: we werken samen met onze 

buurlanden aan de Noordzee om kosten te delen en pieken in energieproductie samen te 

verdelen. (p.78) 

 

 Groene methanol: voor zware transportmiddelen als vliegtuigen, schepen, vrachtwagens en 

landbouwmachines komt een verplichting om schone brandstoffen bij te mengen, zoals 

synthetische kerosine, groene methanol en bio-LNG. In 2030 moet in deze sectoren 15 procent 

schone brandstoffen bijgemengd worden. (p.80) 

 

 Zoutwinning: Nederlanders verdienen bescherming bij mijnbouw, zoutwinning of opslag onder de 

grond. Omwonenden hebben het recht op transparante informatie, nulmetingen van woningen, 

onafhankelijk advies over mogelijke schadelijke gevolgen en ruimhartige vergoeding van 

eventuele schade door de exploitant. (p.80) 

 

 Waterstof en windmolens: we schalen de productie van groene waterstof snel op. We 

bestemmen nieuwe windmolenparken op zee voor waterstof en subsidiëren meer onrendabele 

draaiuren. (p.81) 

 

 Waterstofnetwerk in ARRRA-context: we verbinden het waterstofnetwerk met Vlaanderen en 

het Ruhrgebied. Daarmee kan waterstof worden geëxporteerd en CO₂ worden vervoerd voor 

opslag in lege gasvelden onder de Noordzee. (p.81)  

 

 Bevoorrading waterstof: waterstof kan met schepen worden vervoerd. Nederlandse havens 

worden de spil van de bevoorrading van waterstof aan West-Europa. (p.81) 

 

 Waterstof in Groningen: Groningen wordt het Europees kenniscentrum voor waterstof. Zo kan 

Groningen Nederland voorzien van duurzame warmte en elektriciteit en krijgt Noord-Nederland 

een duurzaam economisch perspectief. (p.81) 

 

 Circulaire economie: we scherpen de tussentijdse doelstellingen aan. In 2025 willen we al 30 

procent minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Nu ligt het tussentijdse doel pas op 2030. 

(p.105) 
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 Financiering circulaire projecten: we maken financiering voor circulaire projecten makkelijker. 

InvestNL moet bijvoorbeeld ook in circulaire projecten kunnen investeren. (p.106) 

 

 Versnellingshuis: het Versnellingshuis wordt hét kennisknooppunt over circulaire economie. Het 

Versnellingshuis heeft nu vooral de taak om bedrijven bij elkaar te brengen. Het kan ook als 

vraagbaak voor initiatiefnemers en bedrijven dienen. (p.106) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 SLA: we zetten in op een Schoon Water Akkoord en Geluidshinder Akkoord met provincies en 

gemeenten. Net als met het Schone Lucht Akkoord wil D66 de gezondheidsschade en vervuiling 

halveren per 2030. (p.60) 

 

 PFAS: D66 wil dat Nederland inzet op een Europees verbod op toepassen van onafbreekbare 

stoffen zoals PFAS. Ook moet er een Europese bodemrichtlijn voor gevaarlijke stoffen komen. 

(p.60) 

 

 Milieu-inspecties: D66 staat voor stevige en onafhankelijke milieu-inspecties. De 

onafhankelijkheid van de milieu- inspecties (Omgevingsdiensten) wordt wettelijk vastgelegd en 

handhaving versterkt. Het KNMI en het RIVM zijn belangrijke adviseurs over onze leefomgeving 

en krijgen daarom als zelfstandig bestuursorganen (ZBO) een onafhankelijkere positie. De 

commissie voor de milieueffectrapportage wordt versterkt en hun advies wordt voor meer 

projecten verplicht. (p.61) 

 

 Milieuschade: risicovolle en afvalverwerkende bedrijven moeten zelf maatregelen nemen tegen 

milieuschade bij faillissement. (p.61) 

 

 Recycling: we sturen ook op hergebruik van producten. Op dit moment gaan de wetten en 

convenanten vooral over recycling bij het einde van het product. We pleiten om bij het 

ontwerpen van het product al aandacht te besteden aan hoe het hergebruikt kan worden. 

(p.105) 

 

 Afvalheffing: in een circulaire economie wordt afval een grondstof. De afvalheffing gaat omhoog 

voor bedrijven die veel afval produceren. We gebruiken de inkomsten om meer afval te 

hergebruiken en minder te verbranden. (p.105) 

 

 Recycling: we pleiten in Europa voor een vast aandeel gerecycled materiaal, om de markt 

hiervoor te ontwikkelen. (p.106) 

 

 Digitaal productpaspoort: elk product krijgt een digitaal productpaspoort dat de hele 

levenscyclus meegaat. Dat vermeldt de materialen, onderdelen, herkomst van materialen, hoe 

het product kan worden gedemonteerd, welke onderdelen hergebruikt of gerepareerd kunnen 

worden en hoe het product het beste gerecycled kan worden. Dit is onderdeel van het 
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impactregister: de digitale bijsluiter van elk product met basale informatie over de impact op de 

maatschappij en het milieu. (p.107) 

 

 Stikstofvervuiling: stikstofvervuiling dreigt een rem op de woningbouw te zetten. D66 is bereid 

om waar nodig de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen om woningbouw 

mogelijk te maken. Daartegenover staat wel dat de bouw emissie loos moet plaatsvinden. (p.52) 

 

Human Capital 
 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: bedrijven, scholen, onderzoeksinstellingen en overheid 

zijn samen verantwoordelijk voor de juiste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Werknemers moeten gemakkelijk kunnen bijleren, zodat hun kennis en vaardigheden blijven 

aansluiten op de snel veranderende (technologische) eisen op de werkvloer. (p.32) 

 

 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: we stimuleren samenwerking tussen mbo-instellingen en 

bedrijven om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen en studenten een duurzaam 

arbeidsperspectief te geven. (p.32) 

 

 Leerwerktrajecten: gemeenten en provincies gaan meer leerwerktrajecten stimuleren met 

onderwijsinstellingen en bedrijven, zorginstellingen en andere relevante organisaties. (p.32) 

 

 Levenlangleren: we breiden de tegemoetkoming van deeltijdonderwijs, het levenlangleren-

krediet en de mogelijkheden voor ontwikkel-adviezen uit. (p.33) 

 

 STAP / omscholing: we onderzoeken de mogelijkheid voor een individueel ontwikkelbudget. Het 

zogenaamde STAP- budget is een belangrijk instrument voor omscholing. Dit zijn eigen middelen 

waarmee je je uit vrije keuze en buiten je werkgever kunt omscholen naar een ander beroep.  

(p. 33) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Handelssysteem: D66 staat voor een op regels gebaseerd handelssysteem. Hiermee geldt niet het 

recht van de sterkste, maar worden problemen opgelost naar eerlijkheid en redelijkheid. Wat 

D66 betreft is versterking en hervorming van de WHO noodzakelijk om dit te bereiken. (p.192) 

 

 Onderhandelingspositie in EU: de Nederlandse regering spant zich in voor een optimale Europese 

onderhandelingspositie. (p.192) 

 

 Handelsregels: behalve het vastleggen van kwaliteits- en veiligheidseisen zijn het verbeteren van 

mensenrechten, arbeidsomstandigheden, de positie van vrouwen en het milieu leidend in de 

manier waarop wij met andere landen handel drijven. We geloven in heldere handelsregels, 

afgesproken binnen internationale organisaties zoals de WHO en de OESO, om dit te bereiken. 

(p.192) 
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 Handelsakkoorden: de EU sluit alleen handelsakkoorden met landen die het Klimaatakkoord van 

Parijs hebben ondertekend. (p.192) 

 

 Environmental Goods Agreement: D66 zet zich in voor uitbreiding van het handelsverdrag voor 

groene goederen (“Environmental Goods Agreement”). De handel in producten voor duurzame 

ontwikkeling wordt hiermee bevorderd, door bijvoorbeeld de afschaffing van invoerheffingen 

voor deze producten. (p.193) 

 

 Belastingontwijking- en ontduiking: de oorzaken van belastingontwijking en -ontduiking moeten 

worden aangepakt. Zo pakken verschillen tussen belastingstelsels nu vooral goed uit voor de 

grootste vervuilers en superbedrijven met grote overwinsten. (p.46) 

 

 Adviescommissie belastingheffing: D66 neemt de adviezen van de Adviescommissie 

belastingheffing multinationals over. Daarmee gaan grote internationale bedrijven eerlijker 

bijdragen. (p.46) 

 

 Fiscale vergroening: D66 wil verder inzetten op fiscale vergroening. (p.46) 

 

 Stimuleringsfondsen: we zetten stimuleringsfondsen effectiever in. Er komt meer geld, 

bijvoorbeeld van InvestNL, voor gerichte innovatie en digitalisering. Ook venture capital, start-

ups, scale-ups en innovatief mkb krijgen makkelijker toegang tot deze fondsen. (p. 91) 

 

 Vestigingsklimaat: we investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Niet door al maar 

lagere belastingen voor bedrijven, maar via goede opleidingen, een prettig land om te wonen en 

werken, goede infrastructuur en een overheid die over de grenzen kan kijken. We stimuleren de 

ontwikkeling van regionale ecosystemen, zoals bijvoorbeeld het hi-tech cluster rond Eindhoven, 

de food valley in Wageningen en de energy valley in Groningen, Friesland en Drenthe. Plaatsen 

waar grote bedrijven, mkb, start-ups, universiteiten, financiers en overheid elkaar inspireren en 

versterken. (p. 91) 

 

 Innovatiesubsidies: algemene innovatiesubsidies, zoals de Innovatiebox en WBSO, worden 

effectiever ingezet, zodat niet de grote winstgevende bedrijven maar juist het innovatieve mkb, 

start-ups en scale-ups hiervan profiteren. (p. 99) 
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DENK 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 DENK wil inzetten op de circulaire economie door het stimuleren van groene innovatie en het 

faciliteren van greentech clusters. 
 

 De partij pleit voor een internationaal mechanisme om landen te dwingen om inspanning te 
leveren voor verduurzaming en vergroening. Een Europese klimaatwet of handelstarieven zijn 
hierbij mogelijkheden. 
 

 Het klimaat- en energiebeleid moet rechtvaardig zijn. De kosten moeten vooral terechtkomen bij 
de bedrijven. 
 

 Denk wil een eerlijke ODE. Bedrijven gaan 80% betalen, burgers 20%. 
 

 Een verhoging van de belasting op gas en elektriciteit voor bedrijven die grootgebruiker zijn. 
 

 Ook verhoogt DENK de winstbelasting voor grote bedrijven en de dividendbelasting. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Circulaire economie: inzetten op de circulaire economie door het stimuleren van groene 

innovatie en het faciliteren van greentech clusters (p.79) 

 

 Klimaatbeleid: pleiten voor een internationaal mechanisme om landen te dwingen om inspanning 

te leveren voor verduurzaming en vergroening. Een Europese klimaatwet of handelstarieven zijn 

hierbij mogelijkheden (p.78). 

 

 CO₂: het klimaat- en energiebeleid moet rechtvaardig zijn. De kosten moeten vooral 

terechtkomen bij de bedrijven, die 78% van de uitstoot veroorzaken. Tien grote bedrijven zorgen 

voor ongeveer de helft van de CO₂ uitstoot: energiecentrales, Tata Steel, Chemelot, Yara en de 

raffinaderij van Shell. Samen stoten zij drie keer zo veel uit als alle huishoudens. De burger moet 

worden ontzien, want die betaalt al te veel (p.77) 

 

 Internationaal klimaatbeleid: het probleem alleen in Nederland (0,4% van de wereldwijde CO₂-

uitstoot) aanpakken is dweilen met de kraan open. Er moet daarom een geloofwaardig 

mechanisme komen om alle landen hierin te betrekken (p.77) 

 

 Duurzame energie: in 2030 moet in NL 40% en in 2050 100% van de energie uit duurzame 

bronnen worden opgewekt (p.77) 

 

 ODE: een tarievenverdeling bij de Opslag Duurzame Energie heffing die recht doet aan de mate 

van vervuiling. Bedrijven gaan bij DENK 80% betalen, burgers 20% (p.78) 
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 Minimumpercentage duurzame energieopwekking: de invoering van een wettelijk 

minimumpercentage dat energiebedrijven moeten hanteren als aandeel van de duurzame 

energieopwekking (p.78) 

 

 Zon en wind: investeren in duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie en windenergie 

(p.78). 

 

 Verhoging belasting op elektriciteit en gast voor grootgebruiker: een verhoging van de belasting 

op gas en elektriciteit voor bedrijven die grootgebruiker zijn (p.78) 

 

Human Capital 
 Omscholing: omscholing is van groot belang om mensen vanuit een positie van werkloosheid snel 

naar werk te begeleiden. DENK wil daarom dat er meer middelen vrijgemaakt worden voor 

omscholing. Tevens wordt omscholing een dwingende verplichting voor bedrijven die in een 

situatie komen waar ontslagen vallen (p.84) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Belastingverlaging MKB: belastingverlaging voor het MKB (p.72) 

 

 Nationale Ondernemers Kredietbank: een Nationale Ondernemers Kredietbank, om de 

kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf te stimuleren (p.72) 

 

 Regeldruk MKB: snijden in de regeldruk voor ondernemers én een MBK-regeldrukcheck bij alle 

nieuwe wet- en regelgeving (p.72). 

 

 Loondoorbetaling MKB: de loondoorbetaling bij ziekte voor met name het kleinbedrijf 

collectiviseren, zodat personeel aannemen minder risico’s heeft voor kleine ondernemers (p.72) 

 

 Landelijk geld voor MKB: landelijk geld voor bedrijven met nadruk toekennen aan het MKB (p.72) 

 

 Belasting en multinationals: een eerlijke bijdrage van multinationals. DENK verhoogt de 

winstbelasting voor grote bedrijven en de dividendbelasting (p.46) 

 

 Expatregeling: de snoepregeling voor expats, de 30%-regeling, afschaffen (p.46) 
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Forum voor Democratie 

Relevante punten voor de chemische industrie 

- Forum voor Democratie wil het Klimaatakkoord opzeggen, de Klimaatwet intrekken, stoppen 

met ‘van-het-gas-af’ en blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas en fossiele 

brandstoffen. Ook is de partij van mening dat energiebeleid losgekoppeld moet worden van 

het klimaatbeleid. 

 
Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Klimaatakkoord: opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet 

(p.66) 

 

 CO₂: daarnaast is CO₂ een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor 

planten en bomen. De uitstoot van CO₂ leidt daardoor tot een aarde met meer bomen en 

planten en tot hogere landbouwopbrengsten (p.66). 

 

 Energiebeleid loskoppelen van klimaatbeleid: we moeten het energiebeleid loskoppelen van het 

klimaatbeleid en daarmee vervalt CO₂-reductie als uitgangspunt (p.66) 

 

 Stoppen met CO₂ reductiedoelen: stoppen met nastreven van CO₂-reductiedoelen bij 

energieopwekking. (p. 68) 

 

 Afschaffen ODE: energiebelastingen sterk verlagen; ODE wordt afgeschaft (p.48). 

 

 Aardgas en fossiele brandstoffen: blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas en fossiele 

brandstoffen (p.66). 

 

 Green Deal: geen ‘Green Deal’ (p.36). 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen 

(p.50). 

 

 Staatssecretaris MKB: staatssecretaris voor het MKB die werkt aan minder regeldruk, oplossingen 

en verbeteringen (p.50). 

 

 Fiscale maatregelen mkb: gevestigde partijen luisteren te veel naar de multinationals en de grote 

lobby’s – niet naar de MKB-ers en ZZP’ers. Het MKB wordt onevenredig zwaar getroffen door 

regulering. Terwijl deze sector het hart vormt van onze economie: het MKB zorgt voor innovatie 

en creëert 70% van de werkgelegenheid. Dikwijls gaat het hierbij om familiebedrijven. Fiscale 

maatregelen zijn daarom geboden om hun stabiliteit te verzekeren, zoals het afschaffen van de 
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erf- en schenkbelastingen en het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) (p.51). 

 

 Ontslagbescherming en administratieve lasten mkb: ook pakt te starre ontslagbescherming 

ongunstig uit voor het MKB. MKB ondernemingen beschikken dikwijls niet over een HR-afdeling. 

Om een gelijk speelveld te creëren met multinationals is het van belang dat de overheid MKB-

bedrijven niet overlaadt met regels en administratieve lasten. (p. 51) 

 

 Versoepeling ontslagbescherming: we willen dat het MKB weer mensen durft aan te nemen. 

Regels omtrent ziekte en ontslag moeten daarom worden versoepeld. Natuurlijk moeten mensen 

die toch ontslagen worden een fatsoenlijke uitkering krijgen en snel weer elders aan de slag 

kunnen. Dat lukt echter alleen als andere bedrijven óók mensen durven aan te nemen. Hoe 

paradoxaal het ook klinkt: een soepeler ontslagrecht voor het MKB is de meest effectieve 

oplossing om de werkloosheid snel terug te dringen. 

 

 Anti-MKB EU-wetgeving: stoppen anti-MKB EU-wetgeving, zoals de General Data Protection 

Regulation 2018 (p.100). 

 

 Nexit: intelligente uittreding uit EU (NEXIT), na een bindend referendum (p.34). 

 

 Vrijhandel: vrijhandel zonder politieke superstructuur, zoals de EVA (EFTA) (p.34). 

 

 Vrijhandelsassociatie: geen EU, maar toetreding tot de Europese Vrijhandelsassociatie (p. 35) 
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GroenLinks 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 GroenLinks wil in 2030 60% minder CO₂ en andere broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In 2045 

is de hele samenleving klimaatneutraal. In 2040 is de elektriciteitsopwekking en de industrie 
klimaatneutraal. 
 

 De partij wil een CO₂-belasting invoeren die bovenop de huidige Europese heffing komt. 
 

 Ze geeft aan dat het biomassa als een waardevolle grondstof ziet voor onder andere papier en 
plastic en voor toepassingen in de circulaire chemie. 
 

 GroenLinks wil investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en wil bedrijven stimuleren om te 
elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof. 
 

 De uitstoot van vervuilende stoffen door de industrie, het verkeer en de landbouw moet volgens 
de partij fors naar beneden. 
 

 De partij wil strengere normen invoeren voor chemische stoffen. Het gebruik van persistente, 
giftige stoffen, zoals PFAS en GenX, wil GroenLinks uitfaseren. 
 

 GroenLinks wil dat grote organisaties een verplicht minimumpercentage aan stageplaatsen 
afgeven. Groene bedrijven en organisaties in vitale sectoren krijgen extra ondersteuning om 
stageplekken te creëren. 
 

 De partij wil startups die bijdragen aan een groene en eerlijke economie stimuleren. 
 

 GroenLinks is van plan om bedrijven met meer dan honderd werknemers te verplichten om een 
winstdelingsregeling in te voeren. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 CO₂-uitstoot: we stoten in 2030 60 procent minder CO₂ en andere broeikasgassen uit dan in 1990 

en in 2045 is de hele samenleving klimaatneutraal. In 2040 zijn onze elektriciteitsopwekking en 

de industrie klimaatneutraal. Daarbij gaan de grootste vervuilers de rekening betalen; de rest van 

de samenleving profiteert. (p.11) 

 

 Klimaatfonds: we richten een Klimaatfonds op van 60 miljard euro. Daarmee investeren we in 

een groene en eerlijke samenleving. O.a. in groene energie, in scholing, onderzoek en innovatie. 

(p.11) 

 

 CO₂-taks: we voeren een CO₂-belasting in die bovenop de huidige Europese heffing komt. We 

introduceren de CO₂-belasting bij de grote vervuilende bedrijven en breiden deze daarna uit naar 

andere sectoren. (p.11) 
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 Topsectorenbeleid: het topsectorenbeleid wordt uitsluitend ingezet voor groene en digitale 

innovaties. (p.12) 

 

 Circulaire economie: met onze infrastructuur, havens, industrie en technologische kennis heeft 

Nederland de kans om Europese koploper te worden in de circulaire economie. Daar horen 

ambitieuze doelen bij: de overheid koopt in 2030 volledig circulair in en Nederlandse bedrijven 

en buitenlandse bedrijven die hun producten hier verkopen, gebruiken in 2030 de helft minder 

grondstoffen en zijn uiterlijk in 2050 circulair. Om de circulaire economie te stimuleren, verhogen 

we de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval. (p.12) 

 

 Gerecycled plastic: in 2030 bestaan alle plastic producten en verpakkingen voor 50 procent uit 

gerecycled plastic. (p.18) 

 

 Grondstoffenbelasting: fabrikanten gaan een grondstoffenbelasting betalen en worden verplicht 

een oplopend percentage gerecyclede materialen te gebruiken. Het wordt eenvoudiger om afval 

op een veilige manier weer te gebruiken als grondstof. (p.12) 

 

 Restwarmte: restwarmte uit de industrie mag worden gebruikt om huizen te verwarmen, maar 

dit mag nooit verduurzaming van de industrie in de weg staan. (p. 14) 

 

 Wind: de komende kabinetsperiode verlenen we de vergunningen voor 60 gigawatt extra schone 

elektriciteit van windmolens op de Noordzee. Die windmolens moeten er uiterlijk in 2040 staan. 

(p.15) 

 

 Elektriciteit: we investeren in meer capaciteit van het elektriciteitsnet. (p.15) 

 

 Groene Waterstof: we maken Nederland koploper in groene waterstof. Groene waterstof is een 

vorm van schone energie voor zaken die moeilijk op elektriciteit kunnen draaien, zoals de 

industrie en lang en zwaar transport. Groene waterstof is daarnaast hard nodig voor transport en 

opslag van duurzame energie. We investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en stimuleren 

bedrijven te elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof. We gebruiken 

de oude gasleidingen voor het transport van waterstof en leggen een waterstofeiland op zee 

aan. (p.16) 

 

 Biomassa: GroenLinks is tegenstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van 

elektriciteit en warmte. We gebruiken biomassa als een waardevolle grondstof voor onder 

andere papier en plastic en voor toepassingen in de circulaire chemie en bouw. (p.16) 

 

 Exit-strategie fossiele brandstof: Nederland heeft een snelle en eerlijke exit-strategie nodig voor 

aardgas, olie en steenkolen. We stoppen met de winning, handel, opslag, overslag en 

subsidiëring van fossiele brandstoffen. Grootgebruikers krijgen geen korting meer op hun 

Energierekening. (p.16) 
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Reshoring: producten met een groot publiek belang, zoals vaccins, medicijnen en mondkapjes, 

maken we in Nederland of Europa zelf. (p.12) 

 

 Stikstof: daarnaast beschermen we de natuur beter door de uitstoot van stikstof terug te brengen 

met 50 procent in 2030 en dat wettelijk vast te leggen. (p.18) 

 

 Schone lucht: schone lucht is van levensbelang. De normen voor luchtkwaliteit van de 

Wereldgezondheidsorganisatie worden leidend. De uitstoot van vervuilende stoffen voor door de 

industrie, het verkeer en de landbouw moeten fors naar beneden. (p.18) 

 

 Chemische stoffen: we voeren strengere normen in voor chemische stoffen. Vergunningen voor 

het gebruik van die stoffen zijn altijd tijdelijk, met de verplichting om aan te tonen dat uitstoot 

en lozingen niet schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu. Chemische stoffen moeten in 

de hele productieketen te traceren zijn. Het gebruik van persistente, giftige stoffen, zoals PFAS 

en GenX, faseren we uit. Naast het invoeren van strenge normen verbeteren we de handhaving 

en verhogen we de straffen. Te veel veelplegers van milieucriminaliteit komen nu weg met een 

kleine boete. (p.19) 

 

 Drinkwater: industriële grootgebruikers van drinkwater gaan daar belasting over betalen. (p.19) 

 

 Brandstof: er komt een verplichting voor vliegtuigen, schepen, vrachtwagens en 

landbouwmachines om schone brandstoffen bij te mengen, zoals synthetische kerosine, groene 

methanol en bio-LNG. (p.21) 

 

Human Capital 
 Stageplekken: we voeren voor grote organisaties een verplicht minimumpercentage aan 

stageplaatsen in. Groene bedrijven en organisaties in vitale sectoren krijgen extra ondersteuning 

om stageplekken te creëren. (p.35)  

 

 Onderzoek: we beperken de invloed van het bedrijfsleven op de besteding van onderzoeksgeld. 

(p.36) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Groene industriepolitiek: we kiezen voor groene industriepolitiek en stappen af van de 

mainportstrategie die vooral is gericht op fossiele (lucht-)havens. We herwaarderen de 

maakindustrie in Nederland en Europa, waardoor we producten niet meer de hele wereld over 

hoeven te slepen en in een crisis minder afhankelijk zijn van het buitenland. (p.12) 

 

 Regio’s: we kiezen voor de economische en sociale kracht van regio’s. Van groene waterstof in 

Groningen tot duurzame chemie in Zuid-Limburg. (p.14) 
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 Startups: startups zijn aanjagers van de nieuwe economie. We stimuleren startups die bijdragen 

aan een groene en eerlijke economie. Dat doen we door het Klimaatfonds voor hen open te 

stellen en (Europese) netwerken tussen startups, kennisinstellingen en grotere bedrijven te 

versterken (p.15). 

 

 Belasting: we verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven en verlagen het aantal 

aftrekposten waarvan grote bedrijven gebruik kunnen maken. Fiscale subsidies en 

belastingkortingen die vooral ten goede komen aan multinationals en consultants schaffen we af. 

Er komt een exitheffing in de dividendbelasting voor multinationals bij vertrek uit Nederland 

(p.44). 

 

 Belasting in de EU: grote bedrijven gaan in Europa eerlijk belasting betalen. De basis voor het 

betalen van winstbelasting wordt overal in de EU hetzelfde. Hierdoor gaan landen niet meer 

onderling concurreren met te lage belastingtarieven en voordeeltjes voor grote bedrijven. Grote 

bedrijven worden verplicht om in ieder land waar ze actief zijn publiekelijk te rapporteren over 

de belasting die ze betalen en de subsidies die ze krijgen. (p.77) 

 

 Maatschappelijke rol: bedrijven spelen een sleutelrol in de overgang naar een solidaire en 

duurzame samenleving. Daarom krijgen bedrijven een wettelijke plicht om zich maatschappelijk 

verantwoord te gedragen en de mogelijkheid om hun maatschappelijke missie vast te leggen in 

hun statuten. (p.49) 

 

 Winstuitkering medewerkers: we verplichten bedrijven met meer dan honderd werknemers om 

een winstdelingsregeling in te voeren waarbij alle werknemers hetzelfde bedrag krijgen. (p.49) 

 

 Eerlijke en duurzame handel: handelsakkoorden moeten gaan voldoen aan internationale 

standaarden waar Nederland en Europa voor hebben getekend, zoals de duurzame 

ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties en de OECD-richtlijnen voor eerlijke handel. De 

verplichting om onderzoek te doen naar risico’s op milieuschade en mensenrechtenschendingen 

worden verplicht. (p. 84) 
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PvdA 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 PvdA wil alle wetgeving toetsen op de gevolgen voor het klimaat. 

 

 De partij zet in op 55% reductiedoel. Dit doel kan worden opgehoogd als technologische 
ontwikkelingen, internationale stappen en/of wetenschappelijke inzichten daar aanleiding toe 
geven. 
 

 Met een Europese CO₂-belasting zorgt de partij ervoor dat grote industriële vervuilers gaan 
betalen. Met de opbrengsten worden de huishoudens ontlast. Bedrijven die door de CO₂-
belasting geraakt worden ondersteunt de partij met investeringen in banen en het ontwikkelen 
van schonere energie. 
 

 Grote vervuilers krijgen grenzen aan de hoeveelheid CO₂-uitstoot. PvdA verhoogt de 
reductiefactor, zodat het aantal ETS-rechten afneemt en bedrijven minder mogen uitstoten. 

 PvdA is voorstander van een grensheffing voor CO₂. 
 

 De industrie moet haar restwarmte zo veel mogelijk inzetten voor warmtenetten. Verspilling van 
restwarmte moet worden beprijst. 
 

 De partij ziet CCS als een tijdelijke oplossing en stelt de SDE++ open voor groene waterstof met 
prijsafspraken. 
 

 De partij is voorstander van een stagegarantie voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 
 

 Werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van het bedrijf. Ook delen ze in de winst. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Investeringen overheid: de overheid investeert zelf in baanbrekend fundamenteel onderzoek. Die 

investeringen richten we o.a. op schone energie en kunstmatige intelligentie. Dat doen we in alle 

regio’s van Nederland. (p. 17) 

 

 Groen investeren: de economie van de toekomst is duurzaam. Banken en pensioenfondsen 

stoppen met het financieren van vervuilende activiteiten. De vereisten gaan stapsgewijs 

omhoog. DNB en de ECB houden toezicht op de risico’s van de fossiele industrie. (p. 16) 

 

 Klimaat Europa: de European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend voor de duurzame 

agenda van Nederland. We willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan, meer duurzame 

energie, minder vervuiling door plastic en meer bomen. Europese regelgeving dwingt lidstaten 

klimaatbeleid op elkaar af te stemmen. Alle wetgeving toetsen we op de gevolgen voor het 

klimaat. (p. 51) 
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 Reductiedoel naar 55%: ons doel is om zo snel mogelijk, liefst in Europees verband, te besluiten 

tot een reductie van tenminste 55 procent in 2030 en dit om te zetten in verbeterde plannen 

voor duurzame energie. Dit doel kan worden opgehoogd als technologische ontwikkelingen, 

internationale stappen en/of wetenschappelijke inzichten daar aanleiding toe geven. (p. 52) 

 

 ETS: met een ambitieuze Europese CO₂-belasting zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie 

gaan betalen. De opbrengsten willen we gebruiken om huishoudens te ontlasten en om 

bedrijven die door de CO₂-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen 

en het ontwikkelen van schonere energie. (p. 52) 

 

 ETS: grote vervuilers krijgen grenzen aan de hoeveelheid CO₂-uitstoot. We willen de 

reductiefactor verhogen, zodat het aantal ETS-rechten afneemt en bedrijven minder mogen 

uitstoten. (p. 53) 

 

 Grensheffingen voor CO₂: we zijn voorstander van een grensheffing voor CO₂. Deze maatregel 

bevordert zowel CO₂-reductie, als een gelijk speelveld. (p. 53) 

 

 Klimaattoets: we ontwikkelen een klimaattoets waarmee de effecten van alle nieuwe wetgeving 

op het klimaat worden bekeken. (p. 53) 

 

 Energiebelasting: met een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting 

voor normale huishoudens stimuleren we vergroening en houden tegelijkertijd de kosten voor 

gewone gezinnen in de hand. (p. 52) 

 

 Restwarmte en heffing op de lozing van restwarmte: de industrie zet haar restwarmte zo veel 

mogelijk in voor warmtenetten. Het beprijzen van verspilling van restwarmte stimuleert een 

nuttige aanwending van warmte. (p. 54) 

 

 Stimuleren groene waterstof: dit is een schone vervanging van aardgas, wanneer de bestaande 

gasinfrastructuur wordt aangepast. Daarom maken wij meer overheidsinvesteringen en fiscale 

faciliteiten vrij voor duurzaam opgewekte waterstof. (p. 53) 

 

 Subsidie fossiele brandstoffen: we stoppen met alle subsidiëring van fossiele brandstoffen.  

(p. 53) 

 

 Biomassa: we zijn voor hoogwaardig gebruik van biomassa. Dat betekent als grondstof voor 

biochemie en als tweede en derde generatie brandstof. (p. 54) 

 

 SDE++: er komt meer subsidie voor de meest duurzame vormen van energieopwekking. CCS is 

slechts een tijdelijke oplossing voor de industrie. We stellen de SDE++ open voor groene 

waterstof met prijsafspraken. (p. 54) 
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 Circulaire economie: we willen productie zonder vervuiling, met hergebruik van grondstoffen en 

zonder afval. (p.54) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Plastics en verpakkingen: we willen een verbod op wegwerpplastic. Verpakkingen worden 

duurzamer en op termijn biologisch afbreekbaar. Producten worden voorzien van een label met 

de sociale en ecologische belasting die nodig is om het product te maken. (p. 54) 

 

 Ecodesign-richtlijn: er komen nieuw Europese eisen volgens de Ecodesign-richtlijn: producten 

worden niet alleen energiezuiniger, maar zijn ook opnieuw te gebruiken en te herstellen. (p. 55) 

 

 Rijksbreed programma circulaire economie: deze aanpak zetten we voort met meer 

investeringen, in samenwerking met provincies, lokale overheden, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties. De overheid loopt voorop bij het duurzaam, circulair en sociaal 

inkopen van diensten en producten. (p. 55) 

 

Human Capital 
 Stagegarantie voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs: elke jongere heeft recht op een 

goede stageplaats. Opleidingen zijn verantwoordelijk voor voldoende stageplaatsen en maken 

daarover goede afspraken met bedrijven. Er moeten meer stageplaatsen voor mbo-studenten 

worden aangeboden bij overheidsinstanties en bedrijven waarmee de overheid samenwerkt. (p. 

37) 

 

 Stagebemiddeling: een stagebemiddelingspunt zorgt voor een goede match tussen leerlingen en 

bedrijven. Elke onderwijsinstelling richt een stagebemiddelingspunt in, een brug tussen scholen 

en bedrijven. (p.37-38) 

 

 Investeren in beroepsbegeleidende leerweg: leerbanen bieden nu plek aan ruim 100.000 

mbo’ers. We investeren extra in deze beroepsbegeleidende leerweg (BBL). (p.38) 

 

 Vakscholen: wij streven naar werkscholen, vakscholen en bedrijfsscholen waarin de opleiding tot 

vakman of vakvrouw centraal staat. Het mkb staat om deze mensen te springen. (p.38) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Werknemers: met de Wet Eerlijk Delen geven bedrijven bij dividenduitkeringen werknemers 

verplicht een bonus. (p. 15) 

 

 Meer zeggenschap werknemers: werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van het 

bedrijf. Ze krijgen instemmingsrecht bij grote beslissingen, zoals bij overnames, diversiteit aan de 

top, dividenduitkeringen en maximale loonverschillen tussen de top en gewone werknemers.  

(p. 15) 
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 Maatschappelijke missie: bedrijven leggen hun maatschappelijke missie vast. Helpen ze mensen 

en planeet en maken ze daarbij winst, dan krijgen ze extra hulp en bescherming. Bedrijven die 

winst maken ten koste van mens en planeet hebben geen bestaansrecht. (p. 17) 

 

 MKB: het mkb betaalt meer belasting dan multinationals. Wij willen echte ondernemers in het 

mkb ondersteunen. (p. 17) 

 

 Belasting algemeen: bij het verdelen van de rekening van de crisis beschermen we mensen zoveel 

mogelijk en leggen we de rekening neer bij hen die deze het beste kunnen dragen: de 

multinationals, vermogenden, topinkomens en grote vervuilers. (p. 15) 

 

 Brexit: goede handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk is in het Nederlands belang. Dat 

betekent dus geen concessies op het terrein van arbeidsvoorwaarden, belastingen en 

duurzaamheid. (p. 86) 

 

 Handelsverdragen: duurzaamheid is de kern van huidige en toekomstige handelsverdragen. Met 

een Europees model, dat onder meer werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn eerbiedigt, en 

een zorgplicht voor bedrijven om hun aanvoerketens te verduurzamen. Handelsverdragen 

voldoen minstens aan de Parijse klimaatdoelen en de SDG’s van de VN (p. 96) 
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PvdD 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 De chemische industrie kan een groot risico vormen voor mensen, dieren, natuur en milieu. De 

opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever 
gecontroleerd. Bovendien zijn controles voortaan onaangekondigd en betalen bedrijven zelf de 
kosten van controles. Op overschrijdingen wordt streng gehandhaafd. 
 

 Er komt een eind aan de uitzonderingspositie van de fossiele industrie. De subsidie voor de 
fossiele industrie wordt afgeschaft. 
 

 De industrie gaat verplicht materiaalpaspoorten gebruiken. 
 

 Er komt een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen. In 2030 is het gebruik van 
grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt.  
 

 Bedrijven die water vervuilen worden aangepakt. 
 

 We verlagen de belasting op arbeid en verhogen de belasting op grondstoffen en vervuiling. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Klimaat: Nederland levert een maximale inspanning om de opwarming van de Aarde te beperken 

tot een bovengrens van 1,5 graden Celsius. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. We 

leggen de reductiedoelstellingen vast in een nieuwe Klimaatwet. (p.10) 

 

 Einde uitzonderingspositie fossiele industrie: de subsidie voor de fossiele industrie wordt 

afgeschaft. (p.11) 

 

 CO₂-belasting: er komt een forse CO₂-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. 

(p.12) 

 

 Materialenpaspoort: de industrie gaat verplicht materiaalpaspoorten gebruiken. Zo wordt 

hergebruik aan het eind van de levensduur van gebouwen en producten makkelijker. (p.52) 

 

 Chemische industrie: de chemische industrie kan een groot risico vormen voor mensen, dieren, 

natuur en milieu. De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie 

wordt intensiever gecontroleerd. Bovendien zijn controles voortaan onaangekondigd en betalen 

bedrijven zelf de kosten van controles. Op overschrijdingen wordt streng gehandhaafd. (p.53) 

 

 Biomassa: er komt een verbod op verbranden van biomassa en het vergisten van mest voor de 

opwekking van warmte en elektriciteit. Subsidies op biomassa worden per direct afgeschaft. 

(p.11) 
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 Waterstof: we stimuleren onderzoek en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- 

en zonne-energie voor opslag. (p.56) 

 

 Warmte en industrie: er wordt niet geïnvesteerd in warmtenetten vanuit de fossiele industrie, 

bijvoorbeeld vanuit raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties (p.56) 

 

 CO₂-opslag: CO₂-opslag onder Nederlandse bodem staan we niet toe, ook niet onder de 

Noordzee. (p.13) 

 

 Grondstoffen: in 2030 is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen 

hergebruikt. Er komt een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen. (p.52) 

 

 Grondstoffenplafond: in de Rijksbegroting komt naast de uitgavenplafonds ook een 

grondstoffenplafond. De overheid mag alleen beleid en plannen uitvoeren als dat binnen het 

grondstoffenplafond past. (p.52) 

 

 Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit: er komt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. Dit 

ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën. (p. 16) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Ministerie van VROM: er komt weer een ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu. (p.74) 

 

 Schone en veilige leefomgeving: bedrijven die water vervuilen worden aangepakt. Het Rijk neemt 

de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. (p.16) 

 

 Scheepvaart en lozen giftige stoffen: het lozen van giftige stoffen door schepen wordt verboden. 

Dit betekent dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het varend ontgassen, het zeezwaaien 

en het gebruik van open-loop scrubbers. (p.53) 

 

 Verbod op wegwerpplastic: er komt een verbod op wegwerpplastic. We dringen het gebruik van 

verpakkingsmateriaal drastisch terug. Waar nog wel plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled 

zijn. (p.52) 

 

Human Capital 
 Herscholingsprogramma: er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar 

in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de fossiele industrie (p.44) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Verhogen belasting op grondstof en vervuiling: we verlagen de belasting op arbeid en verhogen 

de belasting op grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst. (p.12) 
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 Intrekken steun verdragen: Nederland trekt (definitief) haar steun in voor verdragen met onder 

meer de Verenigde Staten, Mercosur, Canada (CETA), Mexico, Thailand, Indonesië, Australië en 

Nieuw-Zeeland. (p.98) 

 

 IMVO: er komt bindende Nederlandse IMVO-wetgeving. (p.102) 

 

 Milieuvervuiling en mensenrechtenschending: bedrijven worden verplicht om 

mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling, dierenwelzijnsaantasting en biodiversiteits-verlies 

in hun ketens te identificeren, te voorkomen en aan te pakken. (p.102) 

 

 Inzicht in de herkomst van de materialen en de omstandigheden in de productieketen: grote 

bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de 

omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor 

mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat die inzicht geeft in de impact van het bedrijf op de 

welvaart in brede zin. (p.102) 

 

 Vrijstelling leidingwaterbelasting vervalt: de vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik 

van meer dan 300 kubieke meter vervalt. In plaats daarvan komt een progressieve 

waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische – en voedingsindustrie, de 

rekening krijgen van hun hoge waterverbruik. (p. 16) 
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SGP 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 Het is niet nodig om het reductiedoel op te hogen tot 55% indien het vastgestelde reductiedoel 

van 49% niet wordt gehaald.  
 

 Een goed werkend emissiehandelssysteem is belangrijk, zodat een gelijk Europees speelveld 
zoveel mogelijk geborgd blijft en bedrijven de kans krijgen om de transitie op een 
kosteneffectieve wijze vorm te geven. 
 

 De overheid moet mee investeren in waterstofinfrastructuur voor de industrie. 
 

 Hoogwaardige toepassing van biomassa heeft de voorkeur boven laagwaardige toepassing. 
 

 De meerjarenafspraken over energie met het bedrijfsleven lopen af, terwijl de nieuwe CO₂- 
heffing voor een groot deel van deze bedrijven niet geldt. Er moeten bovenwettelijke afspraken 
met deze bedrijven komen in ruil voor een korting op de energiebelasting.  
 

 Een CO₂-heffing moet Europees ingebed worden en een prikkel zijn om te verduurzamen, maar 
geen wurgheffing. 
 

 SGP wil de opbrengst van eventuele heffingen terugsluizen naar de sector zodat bedrijven kunnen 
investeren in de verduurzaming van productieprocessen. 
 

 Voor een gelijk speelveld is het belangrijk dat ook voor geïmporteerde producten een CO₂- heffing 
gaat gelden. 
 

 Voor allerlei (chemische) stoffen gelden strenge (toelatings)eisen met het oog op de risico’s voor 
de mens. 
 

 Bij vergunningverlening voor het lozen van schadelijke stoffen moet op gebiedsniveau houdt de 
partij rekening met het stapeleffect. De partij wil fabrikanten via de verplichting om de best 
beschikbare techniek toe te passen stimuleren om te kiezen voor minder schadelijke varianten. 

 De subsidie voor de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren moet omhoog. 
 

 De lasten voor het mkb-bedrijfsleven moeten omlaag. 
 

 Grote ondernemingen moeten volgens de partij een eerlijke bijdrage aan de totale 
belastingopbrengst blijven leveren. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 49% en 55%: het 49% reductiedoel wordt waarschijnlijk niet gehaald (waarschijnlijk wel met 

hogere kosten). Het doel mag geen wet van Meden en Perzen worden. De reductie moet zeker 

niet opgevoerd worden naar 55% (p. 97) 
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 Wegjagen industriële bedrijven: wie industriële bedrijven wegjaagt en meer producten 

importeert, is per saldo evenmin duurzaam bezig. (p. 97) 

 

 ETS: SGP is voorstander van een goed werkend systeem voor CO₂-emissiehandel – met hogere 

prijzen. Dit moet via de EU geregeld worden. (p. 97) 

 

 Subsidies voor duurzame energieproductie en nationale heffingen voor industrie: subsidies voor 

duurzame energieproductie en nationale heffingen voor industrie en energiebedrijven 

doorkruisen het functioneren van het Europese CO₂-emissiehandelssysteem. Een goed werkend 

ETS-systeem staat voorop, zodat een gelijk Europees speelveld zoveel mogelijk geborgd blijft en 

bedrijven de kans krijgen om de transitie op een kosteneffectieve wijze vorm te geven. (p. 97-98) 

 

 Meerjarenprogramma Infrastructuur Klimaat en Energie: er moet een Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Klimaat en Energie komen, in samenwerking met netbeheerders en bedrijfsleven, 

met een wettelijke borging. (p. 98) 

 

 Elektrificatie van productieprocessen: elektrificatie van productieprocessen of 

gebouwverwarming in combinatie met een duurzaam energieproject moet een financieel 

voordeel krijgen ten opzichte van eigenstandige energieprojecten. (p. 99) 

 

 Ontwikkeling van opslag- en conversietechnieken: het Rijk moet meer investeren in de 

ontwikkeling van opslag- en conversietechnieken voor omzetting van stroom in gas en warmte. 

(p. 99) 

 

 Waterstof (infrastructuur) voor de industrie: waterstof is op langere termijn waarschijnlijk vooral 

beschikbaar voor bijv. hoge temperatuur industrie en om pieken en dalen in de stroomproductie 

op te vangen. De overheid moet proefprojecten met onder meer elektrolyse en een 

waterstofmolen steunen en mee investeren in waterstofinfrastructuur voor de industrie. (p. 99) 

 

 Innovatie belangrijk: zonder innovatie gaan we het niet redden. De overheid moet meer inzetten 

op innovatieve prijsvragen en aanbestedingen. (p. 99) 

 

 CCS: CO₂-afvang en opslag is een relatief goedkope manier om CO₂-doelen te halen. De 

afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen blijft echter. Het is daarom een tijdelijke 

oplossing. (p. 100) 

 

 Hoogwaardige toepassing biomassa: voor zover biomassa nodig is voor energieproductie, dan 

moet ingezet worden op biomassa uit reststromen en op raffinage van biomassa, waarbij 

hoogwaardige toepassingen voorrang hebben op laagwaardige. (p. 100) 

 

 MJA: de MJA over energie met het bedrijfsleven lopen af, terwijl de nieuwe CO₂- heffing voor een 

groot deel van deze bedrijven niet geldt. Er moeten bovenwettelijke afspraken met deze 
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bedrijven komen in ruil voor een korting op de energiebelasting. (p. 101) 

 

 ODE: de energierekening is voor burgers en ondernemers onduidelijk: naast de energiebelasting is 

er ook de oplopende ODE-heffing. Om een faire lastenverdeling te borgen moeten we voor 

financiering van de duurzame energieproductie af van de aparte ODE-heffing. Laat dit lopen via 

de algemene middelen. (p. 103) 

 

 ODE en MKB: de ODE-heffing voor MKB-bedrijven in de 2e en 3e schijf moet omlaag. 

Investeringen in elektrificatie moeten niet afgestraft worden. (p. 103) 

 

 CO₂-heffing: de industrie neemt de komende jaren al beslissingen over investeringen in 2030-

2040. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn. Een CO₂-heffing moet Europees ingebed 

worden en een prikkel zijn om te verduurzamen, maar geen wurgheffing. (p. 103) 

 

 Terugsluis CO₂-heffing: de opbrengst van eventuele heffingen moet teruggesluisd worden naar de 

sector voor ondersteuning bij investeringen in de verduurzaming van productieprocessen.  

(p. 103) 

 

 Heffing aan de grens: voor een gelijk speelveld is het belangrijk dat ook voor geïmporteerde 

producten een CO₂- heffing gaat gelden (p. 103) 

 

 Rijk moet investeren: het Rijk moet investeren in pilots met circulariteit, power-to-heat en 

emissiearme processen (p. 103) 

 

 Rijk moet investeren in infrastructuur voor industrie: overheid en netbeheerders moeten tijdig 

investeren in infrastructuur voor de industrie zodat emissiereducties gerealiseerd kunnen 

worden. (p. 103) 

 

 Kunstmestvervanging: dierlijke mestproducten die kunnen dienen als kunstmestvervanging 

moeten meer gebruikt kunnen worden. (p. 120) 

 

 Demonstratieregeling energie-innovatie: de stap van het ontwikkelen van een prototype van een 

innovatief product of proces naar het vermarkten ervan is groot. Demonstratieprojecten kunnen 

het verschil maken. De demonstratieregeling energie-innovatie moet daarom uitgebreid worden 

naar andere sectoren. (p. 138) 

 

 Invest-NL: via Invest-NL moet niet alleen geïnvesteerd worden in start-ups, maar ook in start-ups 

die meer tijd nodig hebben maar wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. (p. 138) 

 

 PPS en innovatie: de overheidstoeslag voor publiek-private samenwerking moet van 30 naar 50% 

om echte innovaties van de grond te krijgen. (p. 138) 
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 Innovatiestimulering: gerichte innovatiestimulering levert per euro overheidsgeld meer innovatie 

op dan algemene fiscale regelingen. De innovatiebox, waarbij bedrijven minder belasting betalen 

over innovatieve winsten, kan versoberd worden om budget vrij te spelen voor gerichte 

innovatiestimulering. (p. 138) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Weer en spoor: wegen, spoorlijnen en vaarwegen zijn kwetsbaar voor extreme droogte en hitte. 

Zwakke schakels als gevolg van deze weersomstandigheden moeten daarom aangepakt worden. 

(p. 106) 

 

 Spoorverbinding Gent-Terneuzen: het Rijk moet mee investeren in een goede spoorverbinding 

tussen Gent en Terneuzen en in de aanleg van een multimodale terminal bij Valburg (Betuwe) en 

een railterminal bij Bleiswijk. (p. 110) 

 

 Modal shift: de modal shift komt maar niet van de grond. Het Rijk moet samenwerking 

stimuleren: tussen kleinere verladers en vervoerders, tussen spoorvervoerders die nog te veel 

vanuit het systeem en niet vanuit de klant denken, en verladers. Ladingstromen moeten worden 

gebundeld waardoor meer goederen geheel of gedeeltelijk over het water of het spoor vervoerd 

kunnen worden. (p. 111) 

 

 (Toelatingseisen) chemische stoffen: voor allerlei (chemische) stoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen zijn er strenge (toelatings)eisen met het oog op de 

risico’s voor de mens. (p. 112) 

 

 PFAS: de les van alle ellende met de plotselinge invoering van strengere regels, zoals voor PFAS, 

moet zijn dat ondernemers de tijd moeten krijgen om toe te werken naar het kunnen voldoen 

aan strengere regels. (p. 112) 

 

 Stimuleren hergebruik grondstoffen: hergebruik van grondstoffen moet gestimuleerd worden. 

Helaas is dat nu vaak duurder dan gebruik van ruwe grondstoffen. Dat kan anders door Europese 

productnormen en/of door grondstof-heffingen. (p. 113) 

 

 Microplastics: microplastics en de resten van medicijnen in het afvalwater van ziekenhuizen, 

verzorgingstehuizen en huishoudens geven waterschappen veel werk. Dit probleem moet bij de 

bron aangepakt worden. (p. 115) 

 

 Lozen schadelijke stoffen: bij vergunningverlening voor het lozen van schadelijke stoffen moet op 

gebiedsniveau rekening gehouden worden met het stapeleffect. Fabrikanten moeten via de 

verplichting om de best beschikbare techniek toe te passen gestimuleerd worden om te kiezen 

voor minder schadelijke varianten. (p. 115) 
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 Nationale Omgevingsvisie: de NOVI moet duidelijk maken waar opgaven en ontwikkelingen met 

elkaar botsen of elkaar versterken, én keuzes maken. Decentraal wat kan, alleen centraal wat 

moet. (p. 133) 

 

 Digitaal Stelsel Omgevingswet: het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet goed op orde zijn vóórdat 

de Omgevingswet van kracht wordt. (p. 133) 

 

 Omgevingsagenda’s en Omgevingswet: omgevingsagenda’s en bestuursakkoorden zijn geen 

instrumenten uit de Omgevingswet. Voorkomen moet worden dat de inspraakmogelijkheden 

voor en rechtsbescherming van burgers en ondernemers op deze manier worden omzeild. 

(p.134) 

 

 Meldplicht en meldpunt voor buitenlandse investeringen in vitale infrastructuur: er moet een 

meldplicht en een meldpunt komen voor buitenlandse investeringen in vitale infrastructuur en in 

bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen waarbij de nationale veiligheid in het 

geding is. (p. 139) 

 

 Ongewenste buitenlandse overnames: de overheid moet de bevoegdheid krijgen om bij 

ongewenste buitenlandse overnames (tijdelijk) beslag te leggen op strategische goederen en 

kennis die van belang zijn voor de nationale veiligheid. (p. 139) 

 

Human Capital 
 Vakmensen voor de klas: het (technisch) onderwijs sluit niet altijd aan op wat bedrijven nodig 

hebben. Het is van belang dat meer vakmensen uit de praktijk ook een deel van de week voor de 

klas gaan staan. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden. (p. 136) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Start-ups en ROM’s: in onzekere tijden moeten start-ups tegen de stroom in zwemmen. Ze 

moeten altijd op steun kunnen rekenen via bijvoorbeeld Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen. (p. 136) 

 

 Steun voor bedrijven in de (energie) transitiefrontlinie: bedrijven staan in de frontlinie van de 

energietransitie. Het moet voor hen haalbaar en betaalbaar blijven. Ze verdienen steun bij 

omschakeling en innovatie. (p. 137) 

 

 MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren omhoog: de subsidie voor de regeling MKB-

innovatiestimulering Regio en Topsectoren moet omhoog. Het is een aanjager voor 

samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen. Ook moet er 

meer geld komen voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen in samenwerking met het 

regionale mkb. (p. 138) 
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 Octrooisysteem en MKB: het huidige octrooisysteem moet toegankelijker gemaakt worden voor 

bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en start-ups. (p. 138) 

 

 Lasten voor MKB omlaag: de lasten voor het (mkb) bedrijfsleven moeten omlaag. Deze 

lastenverlichting moet vooral gericht zijn op het MKB. (p. 144) 

 

 Bijdrage grote bedrijven aan belastingopbrengst: grote ondernemingen moeten een eerlijke 

bijdrage aan de totale belastingopbrengst blijven leveren. De mazen in ons fiscale stelsel moeten 

gedicht worden. (p. 144) 

 

 Heffingsdruk ODE omlaag: de heffingsdruk in de ODE moet omlaag in de tweede en de derde 

schijf en kan omhoog in de vierde schijf. (p. 144) 

 

 Bronbelastingbeleid: Nederland draagt bij aan een rechtvaardig (bron)belastingbeleid. Ook grote 

multinationale ondernemingen dienen hun duit in het belastingzakje te doen. Dan kan de 

samenleving als geheel meeprofiteren van gemaakte winsten. (p. 157) 
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SP 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 Een beter klimaat is volgens de SP alleen mogelijk als grote vervuilers meer gaan betalen.  

 

 De partij wil het ETS afschaffen. Ook gaan er geen subsidies meer naar fossiele bedrijven. Schoon 
produceren, desnoods via normering, staat voorop. 
 

 Door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën wil de partij bouwen 
aan een circulaire economie. De partij geeft alle ruimte aan waterstofgas. 
 

 De partij wil stoppen met de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen. De normen voor 
luchtkwaliteit worden aangescherpt. Het lozen van gevaarlijke stoffen op rivierwater kan volgens 
de SP niet meer. 
 

 De SP geeft het mbo alle ruimte voor goede beroepsopleidingen, die goed aansluiten bij de 
arbeidsmarkt. 
 

 Het mkb is ontzettend belangrijk voor onze economie. Met een nationale investeringsbank voor 
het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame 
vernieuwing. 
 

 De SP wil uit de euro stappen. De landen met meer vergelijkbare economieën moeten 
voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een nieuwe munt. De Europese Commissie 
moet worden opgeheven. 

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Vervuilers betalen: een beter klimaat is alleen mogelijk als de grote vervuilers meer gaan betalen. 

Niet door te luisteren naar de lobby’s van de grote bedrijven, maar te kijken naar de belangen 

van álle mensen. De klimaatdoelen worden een uitgangspunt in alle handelsverdragen. (p.23) 

 

 Multinationals: twintig multinationals die actief zijn in de fossiele brandstoffen zijn 

verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Het is hoog 

tijd dat we het falende Europese systeem van de uitstoothandel (ETS) vaarwel zeggen. We 

subsidiëren geen multinationals die zélf grote winsten maken. We stoppen met het 

ondersteunen van fossiele bedrijven en dwingen normen af voor het schoon produceren. (p. 23) 

 

 Stimuleren nieuwe technologieën: we bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen 

van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij willen we meer ruimte voor 

alternatieve energiedragers, waaronder waterstofgas. Bedrijven maken producten met een heel 

korte levensduur. Met regels en heffingen dwingen we af dat producten langer meegaan en dat 

zij veel schoner worden gemaakt. (p.24) 
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Strategische voorraad medicijnen: we maken één landelijk systeem voor centrale inkoop van 

medicijnen en hulpmiddelen, waarmee we de kosten van de zorg beter beheersen. Ook leggen 

we een strategische voorraad aan voor beschermingsmiddelen en voor cruciale medicijnen. 

(p.13) 

 

 Aanpak milieuvervuiling, luchtkwaliteit, statiegeld plastic: milieuvervuiling pakken we aan. We 

maken snel een einde aan het gebruik van microplastic. Met een wet dwingen we de vervuilende 

industrieën om het gebruik van plastic snel af te bouwen. Ook voeren we statiegeld in voor blik 

en plastic flesjes. De uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen stoppen we. De normen voor 

luchtkwaliteit scherpen we flink aan. Het lozen van gevaarlijke stoffen op rivierwater kan niet 

meer. (p.23) 

 

 Recyclen grondstoffen: we bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van 

grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij willen we meer ruimte voor 

alternatieve energiedragers, waaronder waterstofgas. We bestrijden de wegwerkeconomie. 

Bedrijven maken producten met een heel korte levensduur. Met regels en heffingen dwingen we 

af dat producten langer meegaan en dat zij veel schoner worden gemaakt. (p.24) 

 

Human Capital 
 Aansluiting arbeidsmarkt: we geven het mbo alle ruimte voor goede beroepsopleidingen, die 

goed aansluiten bij de arbeidsmarkt. De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen 

een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. We maken het 

aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen. (p.17) 

 

 Onafhankelijk onderzoeksfonds: we stellen een onafhankelijk onderzoeksfonds in waarin 

bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en 

de onderzoeker. Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden 

en mogen publicatie van resultaten niet tegenhouden. (p.18) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Werknemers instemmingsrecht: in bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen de 

werknemers een instemmingsrecht en net zoveel zeggenschap als de aandeelhouders, over 

zaken als grote investeringen, beloningen, fusies of verkoop. (p.9) 

 

 Winstdeling met werknemers: zonder de werkenden is er geen winst. Niet alleen de bestuurders 

en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan het recht op een deel van 

de winst van een onderneming. Elke werknemer krijgt een even groot deel van de winstuitkering. 

De minimale hoogte van de winstdeling leggen we vast in een wet. (p.11) 
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 Werknemers kiezen commissarissen: werknemers bij grote bedrijven kiezen de helft van de 

commissarissen, de andere helft wordt gekozen door de aandeelhouders. Op deze manier 

worden de belangen van de werknemers beter vertegenwoordigd. (p.11) 

 

 Belastingafspraken met multinationals: ook de grote bedrijven moeten hun bijdrage leveren en 

eerlijk belasting gaan betalen. Ontduikers worden strafrechtelijk vervolgd. Speciale 

belastingafspraken met multinationals en perverse aftrekposten schaffen we af. (p.11) 

 

 Handelsverdragen: wij zetten ons in voor eerlijke handel en blijven ons dus verzetten tegen 

handelsverdragen met exclusieve privileges voor buitenlandse investeerders. (p.11) 

 

 MKB: met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven 

makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing. (p. 11) 

 

 Kleine ondernemers versus grote ondernemers: bij alle opdrachten van de overheid garanderen 

we dat grote bedrijven geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen. (p.15) 

 

 Nieuwe Europees Verdrag: we starten met onderhandelingen over een nieuw Europees Verdrag. 

In dat verdrag versterken we de zelfstandigheid van de aangesloten landen, vergroten we de 

inspraak van burgers en geven we de lidstaten meer eigen bevoegdheden. (p.27) 

 

 Uit de Euro: de euro is onhoudbaar omdat de economieën van de eurolanden onvergelijkbaar 

zijn. Vasthouden aan de huidige euro gaat ten koste van onze economie, maar ook die van de 

landen in het oosten en zuiden van Europa, die de munt niet kunnen aanpassen aan hun 

economische ontwikkeling. De landen met meer vergelijkbare economieën moeten 

voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een nieuwe munt. (p.27) 

 

 Privileges multinationals: we zetten ons in voor eerlijke handel, zonder privileges voor 

multinationals en met harde normen voor de bescherming van mens en milieu. Zodat niet alleen 

de bedrijven maar vooral de mensen hiervan profiteren. (p.27) 

 

 Beboeten multinationals: bedrijven in ons land, en ook de hoofdkantoren van buitenlandse 

bedrijven, beboeten we als sprake is van misstanden die zijzelf of toeleveranciers elders in de 

wereld veroorzaken. Internationaal maken wij ons hard voor wetten en regels om uitbuiting, 

vervuiling en corruptie door multinationals aan te pakken. We stoppen met de 

belastingconstructies die via ons land lopen en waardoor armere landen miljarden mislopen. 

(p.28) 
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VVD 

Relevante punten voor de chemische industrie 
 De VVD wil een CO₂-heffing voor de zware industrie (ETS-bedrijven) invoeren, gebaseerd op ETS-

benchmarks en gericht op de vermijdbare uitstoot.  
 

 De partij wil Europese harmonisatie op het gebied van CO₂-heffingen en een aanscherping van het 
Europese emissiehandelssysteem (ETS). Zodra het ETS-systeem voldoende is aangescherpt, 
vervalt de nationale CO₂-heffing.  
 

 De VVD wil een Europese CO₂-grensheffing om oneerlijke concurrentie op mondiaal niveau te 
voorkomen.  
 

 Alternatieve duurzame technologieën, zoals waterstof, Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon 
Capture and Usage (CCU) wil de VVD in aanmerking laten komen voor de stimuleringsregeling 
voor duurzame energietransitie (SDE++). 
 

 Verder wil de partij grootschalige productie, gebruik en export van (groene) waterstof. Groningen 
krijgt een belangrijke rol binnen de waterstofeconomie. 
 

 De VVD wil dat op Europees niveau geleidelijk gestopt wordt met het gebruik van niet-essentiële, 
gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Stoffen worden niet zonder wetenschappelijk bewijs dat zij 
schadelijk zijn voor mens en milieu genormeerd of verboden. 
 

 Om de druk op het wegennet te verminderen wil de partij dat het goederenvervoer verschuift van 
de weg naar het water en het spoor.  
 

 Door bedrijfsscholen deels vanuit de overheid te financieren kunnen bedrijven zelf investeren in 
hun opleidingsbehoefte.  

 

Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid 
 Vervuiler betaalt: bij de verdeling van de lasten gaat de vervuiler meer betalen. Daarbij moeten 

vervuilende industrieën meer betalen voor de uitstoot van broeikasgassen en worden 

middeninkomens en mkb zo veel mogelijk ontzien. (p.71) 

 

 Niet uitsluiten van technieken: nakomen van internationale klimaatafspraken uit het Verdrag van 

Parijs. Voor het bereiken van deze doelen sluiten we geen technieken op voorhand uit. (p.72) 

 

 Nakomen afspraken Klimaatakkoord: nakomen van nationale afspraken (Klimaatakkoord) om 49 

procent van de CO₂-uitstoot te reduceren in 2030. Wanneer deze doelstelling met 

betaalbaardere of slimmere technieken kan worden gehaald, kan van deze afspraken en termijn 

worden afgeweken. We toetsen de afspraken consequent op de effecten voor middeninkomens 

en mkb. (p.72) 
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 EU harmonisatie CO₂ en ETS: Europese harmonisatie op het gebied van CO₂-heffingen en een 

Europese hervorming van het Emissie Handelssysteem (ETS). Zo zetten we Nederlandse 

ondernemers niet op achterstand. (p.13)  

 

 Europese CO₂-heffing: een Europese CO₂-grensheffing om oneerlijke concurrentie op mondiaal 

niveau te voorkomen. Deze heffing kan niet gebruikt worden als Europese belastinginkomsten. 

(p.74)  

 

 Aanscherpen ETS: aanscherpen van het ETS door meer CO₂-rechten uit de markt te halen en door 

een beperkte geldigheidsduur te verbinden aan emissierechten. Dit maakt vervuilen duurder en 

investeren in schonere technieken meer rendabel. Zodra het ETS-systeem voldoende is 

aangescherpt, vervalt de nationale CO₂-heffing. (p.74)  

 

 Uit de markt halen van emissierechten: het uit de markt nemen van emissierechten wanneer in 

Europees verband verduurzamingsmaatregelen worden genomen, zoals bijv. het hergebruiken 

van CO₂ (CCU). (p.74) 

 

 CO₂-heffing voor zware industrie: invoeren van een CO₂-heffing voor de zware industrie (ETS-

bedrijven), gebaseerd op ETS-benchmarks en gericht op de vermijdbare uitstoot. Zo verliezen we 

het gelijke speelveld en de Nederlandse concurrentiepositie niet uit het oog. (p.74) 

 

 CCS/CCU: energie Investeringen gericht op de toekomst. Alternatieve duurzame technologieën, 

zoals CCS en CCU komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling voor duurzame 

energietransitie (SDE++). 

 

 CO₂-vrije gassen: voortzetting van subsidieregelingen om groen gas uit mest op te wekken, 

bijvoorbeeld via vergisting. (p.76) 

 

 Waterstof: alternatieve duurzame technologieën, zoals waterstof, komen in aanmerking voor de 

SDE++. (p.72) 

 

 Waterstof en Groningen: grootschalige productie, gebruik en export van (groene) waterstof. 

Groningen krijgt een belangrijke rol binnen de waterstofeconomie. (p.72) 

 

 Opslag Duurzame Energie: instandhouding van de een derde/twee derde verdeling bij de ODE, 

waardoor bedrijven en grootverbruikers meer zijn gaan betalen aan de subsidie voor duurzame 

energie en particulieren minder. We ontzien mkb’ers hierbij. (p.74) 

 

Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
 Circulaire economie: verduurzaming van onze economie door het bevorderen van hoogwaardige 

recycling, hergebruik en langer productgebruik door onder andere meer experimenteerruimte in 

wet- en regelgeving, vereenvoudigen van begrippen en regels omtrent afval en op Europees 
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niveau verdere eisen te stellen aan verpakkingen, materialen en producten. (p.74) 

 

 Stoppen met het gebruik van niet-essentiële, gevaarlijke stoffen: op Europees niveau geleidelijk 

stoppen met het gebruik van niet-essentiële, gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Stoffen worden niet 

zonder wetenschappelijk bewijs dat zij schadelijk zijn voor mens en milieu genormeerd of 

verboden. (p.75) 

 

 Beschermen van Nederlandse ondernemers en productieprocessen in tijden van crisis: we 

behouden kritieke productieprocessen (zoals medische apparatuur of medicijnen) in Europa. 

Bovendien voorkomen we zo veel mogelijk dat hele bedrijfstakken voor toelevering van 

grondstoffen van één land afhankelijk zijn. We leggen meer en grotere strategische (medische) 

voorraden aan, ook van kritieke materialen, zoals dat nu met olie gebeurt. 

 

 Goederenvervoer: verschuiven van goederenvervoer van de weg naar het water en het spoor. 

Hierdoor vermindert de druk op het wegennet (p. 83) 

 

Human Capital 
 Persoonlijk ontwikkelbudget: we praten over ‘een leven lang leren’, zonder dat het echt gebeurt. 

Vernieuwingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn nodig zodat werknemers en mkb’ers 

zich echt aanpassen aan continue veranderende technologieën en markten. (p.15) 

 

 Onderwijssubsidie voor bedrijven: openstelling van relevante onderwijssubsidies voor bedrijven, 

die dan bijvoorbeeld zelf docenten voor bedrijfsscholen kunnen opleiden. (p.30) 

 

 Aansluiting opleidingsaanbod met arbeidsmarkt (HBO): bindende afspraken met hogescholen 

over hun opleidingsaanbod, voor een betere aansluiting op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

(p.29) 

 

 Stopzetten mbo-studies: stopzetten van mbo-studies met onvoldoende arbeidsmarktperspectief 

en strengere arbeidsmarktcriteria bij het starten van een nieuwe opleiding. (p. 29) 

 

 Bedrijfsscholen: bekostiging van bedrijfsscholen deels vanuit de overheid. Zo kunnen bedrijven 

zelf investeren in hun opleidingsbehoefte. (p. 29) 

 

Mkb & Ondernemerschap 
 Internationale handel en handelsverdragen: internationale handel op basis van wederkerigheid, 

waarbij bedrijven uit derde landen alleen ongehinderd toegang hebben tot de Europese interne 

markt als zij ook hun thuismarkt openstellen. Handelsverdragen zijn hiervoor het meest 

effectieve middel. (p.16) 

 

 Staatssteun: extra heffingen en desnoods weren van de interne markt bij bedrijven van buiten de 

Europese Unie die de markt ondermijnen, bijvoorbeeld omdat ze staatssteun ontvangen. (p.16) 
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Aanscherpen staatssteunregels: aanscherpen van het mededingingsrecht en staatssteunregels 

voor bedrijven van buiten de Europese Unie die op de interne markt actief willen zijn, zodat zij 

geen oneigenlijk voordeel meer hebben ten opzichte van Europese bedrijven. (p.16) 

 

 Meer handelsverdragen tussen de EU en derde landen: afspraken zoals Ceta met Canada 

scheppen kansen voor ondernemers en bieden weerstand aan het wereldwijd groeiende 

protectionisme. Ook zet Nederland in op het sluiten van zoveel mogelijk bilaterale 

investeringsverdragen, om in het buitenland actieve ondernemers zekerheid te bieden. (p.47) 

 

 

 


