
10 KEER BETER
De SP staat voor een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om  
iets van zijn leven te maken. Een land waar we voor elkaar zorgen en naar elkaar  
omkijken. De SP laat zien dat het beter kan, tien keer beter zelfs. Haalbaar en  
betaalbaar: 100% sociaal.

Verhoging inkomstenbelasting. Gewone 
spaarder betaalt teveel belasting, grote 
vermogens worden ontzien.

Verzorgingshuizen moeten dicht

Ouderen zijn de klos door korten op  
ouderenkorting en afschaf ouderentoeslag

Eigen risico omhoog naar 375 euro

BTW blijft hoog op 21%

Woningcorporaties belasten; huren omhoog

Zorgpremie omhoog met 100 euro 

Duizenden ontslagen in thuiszorg  

Lage belasting voor multinationals en grote 
vermogens

Geen toegang meer tot sociale werkplaatsen

Verlaging inkomstenbelasting. Gewone  
spaarder gaat minder betalen, grote  
vermogens meer.

Keuzevrijheid: goede thuiszorg óf het  
verzorgingshuis

Inkomens ouderen beschermen. Ouderen
toeslag en ouderenkorting behouden.

Eigen risico verlagen en uiteindelijk 
afschaffen

Eerste stap verlaging BTW naar 20%

Investeren in huurwoningen;  
betaalbare huren

Inkomensafhankelijke zorgpremies

Meer banen én kwaliteit in de thuiszorg

Lagere lasten voor werknemers en MKB

Extra banen in de sociale werkplaatsen

KABINET

WWW.SP.NL



Miljoenen Nederlanders hebben sympathie voor onze partij. Zij waarderen onze 
inzet voor goede zorg en een eerlijke verdeling van de welvaart.

Bijna een miljoen mensen stemmen op de SP. Daar zijn wij erg blij mee. Met een 
stem op de SP laat je zien dat het onrecht in Nederland en in de wereld jou niet 
koud laat. Je wilt een bijdrage leveren en samen met anderen ons land en de 
wereld verbeteren.

Meer dan 45.000 mensen hebben ook de volgende stap gezet. Zij hebben zich 
aangesloten bij de SP. Zij wilden niet langer toekijken en afwachten maar een 
concrete bijdrage leveren aan een socialer Nederland en een betere wereld. Daar 
ben ik erg blij mee: hoe meer mensen meedoen, hoe meer we voor elkaar kunnen 
krijgen.

ER ZIJN VIJF BELANGRIJKE REDEN OM JUIST NÚ DE SP TE STEUNEN

1. Met jouw bijdrage kunnen we meer doen: samen kunnen we bergen  
verzetten.

2. Met jouw lidmaatschap beslis je mee over de koers van de SP:  
bij ons zijn de leden de baas.

3. Door jouw steun krijgen de ideeën van de SP meer gehoor:  
help mee onze boodschap te verspreiden.

4. Samen met jou wordt de SP de grootste partij van Nederland:  
de SP is nu al de op twee na grootste partij van Nederland

5. De SP is de gezelligste partij van Nederland: bij ons leer je nieuwe  
mensen kennen en ontwikkel je jezelf.

Doe jij met ons mee? Sluit je aan. Kijk op www.sp.nl 

SAMEN VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND
WIL JIJ JE ACTIEF INZETTEN?

Emile Roemer 
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer


