
Verkiezingsuitslag gunstig voor humanistische waarden 
 
De verkiezingsuitslag is overwegend positief voor humanistische waarden. Een aantal 
thema’s uit de humanistische politieke meetlat hebben de gezamenlijke steun van winnaars 
VVD en PvdA. Voor strijdpunten is op veel thema’s een meerderheid in de Tweede Kamer. 
 
Menselijke economie en Europa van waarden  
De PvdA heeft meer oog voor een menselijke economie dan de VVD. En hoewel beide 
winnende partijen vóór Europa zijn is een opvatting over Europa dat meer dan economie ook 
waarden deelt bij de VVD zwak in het verkiezingsprogramma.  
Voor een aantal humanistische thema’s is bij de winnaars in de Tweede Kamer meer steun 
dan ooit op basis van de verkiezingsuitslagen. 
 
Vrijheidsrechten 
Winnaars VVD en PvdA scoren beide goed op vrijheidsrechten, scheiding kerk-staat en 
gelijke rechten en worden daarin bovendien gesteund door andere partijen. 
Privacybescherming kan bij beide partijen beter. Hiervan zullen andere partijen en 
maatschappelijke organisaties de urgentie moeten blijven bepleiten 
 
Waardig sterven 
De VVD is niet meer afhankelijk van SGP steun dus kan de eigen liberale koers volgen op 
medisch-ethisch gebied. Tijdens de vorige regeerperiode ‘zat de VVD op de handen’ in ruil 
voor SGP steun.  Voor het verruimen van mogelijkheden om waardig te sterven, verruimen 
van de euthanasiewet en schrappen van strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding,  lijkt het 
draagvlak gunstiger dan ooit.  
De christelijke partijen, CDA, SGP en CU die het meeste weerstand bieden tegen meer 
ruimte voor waardig sterven kregen historisch weinig steun. Gezamenlijk kregen zij slechts 
21 zetels. 
 
Menselijkheid en Sociale waarden 
Op gebied van een menselijk economie,  duurzaamheid, humaan vreemdelingenbeleid en 
ontwikkelingssamenwerking staan VVD en PvdA tegenover elkaar. Dat wordt zwaar 
onderhandelen. De PvdA ziet zich op deze punten gesteund door een kamermeerderheid: 
Met de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer slaat de verdeling van voor-en 
tegenstanders op deze punten net door naar de meer humanistische georiënteerde partijen.  
PvdA, SP, GL, D66, CU en PvdD, die op de humanistische meetlat  goed scoren op humaan 
vreemdelingenbeleid hebben samen 76 zetels. Tijdens de vorige regeerperiode is een aantal 
omstreden maatregelen, zoals het strafbaar stellen van illegaal verblijf bij de implementatie 
van de Europese terugkeerrichtlijn met enkele zetels verschil aangenomen. Voor 
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking komt daar nog gedeeltelijke steun van het 
CDA bij.  
De VVD scoort slechts ‘deels’ op goede zorg, net als de PVV. Maar alle andere partijen, 
inclusief de PvdA scoren daarop hoog.  
 
Humanistische politieke meetlat 
Het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie maakten een humanistische 
politieke meetlat waarop verkiezingsprogramma’s werden gescoord op 13 thema’s die 
humanisten ter harte gaan www.humanistischemeetlat.nl 
 


