
Samen linksom!

Met dit document sluiten SP, PvdA en GL een akkoord over linkse samenwerking. Doel is een linkse 
doorbraak te bewerkstelligen in de samenleving, op basis van een electorale doorbraak naar een 
links blok als grootste machtsfactor en toewerkend naar een meerderheid in het parlement met 
andere links-progressieve partijen, én op basis van samenwerking met bondgenoten in de 
maatschappij en een brede beweging van betrokken, kritische en activistische burgers.

Een links schaduwkabinet is een middel in een proces om uiteindelijk te komen tot een nieuwe, 
brede linkse volkspartij, die solidair, groen en inclusief is, en waarin (tenminste) SP, PvdA en GL in 
opgaan, en andere links-progressieve burgers, bewegingen en partijen zich bij kunnen aansluiten.

We sluiten dit akkoord om een eerlijke, solidaire, duurzame, rechtvaardige, inclusieve en 
emancipatorische samenleving te realiseren met een hoog niveau van bestaanszekerheid voor 
iedereen en op basis van een brede welvaartsdefinitie, waarin economische groei binnen ecologische
en sociale grenzen plaatsvindt.

Onze linkse samenwerking moet zichtbaar en concreet inhoudelijke alternatieven opleveren voor het
desastreuze neoliberale beleid van de afgelopen decennia én voor de xenofobe, rechts-populistische 
nepoplossingen.

Dit akkoord kent een organisatorisch deel, met concrete afspraken over de wijze van linkse 
samenwerking tussen onze drie partijen, en een inhoudelijk deel, met een beleidsinhoudelijk 
programma op hoofdlijnen waaraan onze partijen zich verbinden, beide met instemming van onze 
leden. Dit programma geldt als alternatief links regeerakkoord, en treedt – net als bij een ‘gewoon’ 
regeerakkoord met de instemming van de leden in de plaats van de verkiezingsprogramma’s van 
onze drie partijen, waar het afwijkingen en aanvullingen betreft van die programma’s. 

Andere linkse partijen zijn welkom zich bij ons initiatief aan te sluiten. 

A. Organisatorische afspraken

1. Wij spreken af om gezamenlijk oppositie te voeren tegen het kabinet Rutte IV, geen gedoogsteun
te verlenen aan dat kabinet en geen steun te geven aan begrotingswetten, tenzij daar 
gezamenlijk in overeenstemming met alle drie partijen toe besloten wordt omdat daar 
inhoudelijk aanleiding toe is. Wetsvoorstellen en beleidsvoorstellen van Rutte IV worden alleen 
gesteund als ze niet in strijd zijn met de afspraken onder B in dit akkoord en/of ze deze 
voldoende dichterbij brengen, naar het oordeel van alle drie onze partijen. Voor voorstellen van 
Rutte IV die betrekking hebben op zaken die niet genoemd worden onder B dan wel die 
ingevolge B buiten de samenwerking vallen, gaan we een inspanningsverplichting aan om tot een
gezamenlijk standpunt te komen, maar als dat niet lukt, kunnen fracties daarin uiteindelijk een 
eigen afweging maken. Deze afspraak geldt in beide Kamers der Staten-Generaal. 

2. De fracties van onze partijen in beide Kamers der Staten-Generaal gaan gezamenlijk vergaderen, 
verdelen hun woordvoerderschappen onderling en stellen hun ondersteuning gezamenlijk ter 
beschikking, tenzij er op basis en met inachtneming van het gestelde onder 1 aanleiding is voor 
niet gezamenlijk optreden. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de drie fractievoorzitters, 
waarbij ieder half jaar een ander het voorzitterschap uitoefent in overeenstemming met de 
andere twee voorzitters, en waarbij twee opeenvolgende termijnen zijn uitgesloten, tenzij 
gezamenlijk anders wordt besloten. Het secretariaat van onze gezamenlijke fracties wordt 
uitgeoefend door drie fractieleden, waarbij iedere fractie vertegenwoordigd is. Waar daar 
behoefte aan is kunnen de afzonderlijke fracties ook afzonderlijk vergaderen. 



3. Onze drie fracties formeren uit hun midden een links schaduwkabinet, met schaduwministers en 
staatssecretarissen, uitgaande van de ministerposten en staatssecretariaten als weergegeven in 
bijlage 1.1 Iedere fractie heeft daarbij  evenveel ministers en staatssecretarissen als zij Tweede 
Kamerleden hebben, tenzij gezamenlijk anders besloten wordt. Deze schaduwbewindspersonen 
zijn de eerste woordvoerders op deze portefeuilles. Zij werken in samenwerking met de drie 
fracties de beleidsvoorstellen onder B uit en brengen die in als tegenvoorstellen voor die van het 
kabinet. Het schaduwpremierschap wordt daarbij iedere vier maanden vervuld door 
opeenvolgende voorzitters van onze drie Tweede Kamerfracties, in volgorde van het meeste 
aantal stemmen bij de uitslag bij de laatste Tweede Kamerverkiezing. De andere twee 
fractievoorzitters vervullen steeds de rol van schaduwvicepremier. De uitvoering van het 
schaduwpremierschap wordt steeds in onderling overleg met de twee schaduwvicepremiers 
uitgeoefend. In overeenkomst met alle drie betrokken Tweede Kamerfracties kan hiervan 
worden afgeweken. 

4. Onze drie partijen spreken nu al af om bij de eerstkomende verkiezing van de Tweede Kamer 
deze in te gaan met tenminste een stembusakkoord tussen onze partijen, inhoudende een 
gezamenlijk programma op hoofdlijnen, een voortzetting van de organisatorische samenwerking 
onder A (eventueel gewijzigd op basis van gezamenlijke overeenstemming daarover) en de 
afspraak dat eventuele formatiegesprekken gezamenlijk gevoerd worden, en dat het besluit om 
daar al dan niet aan mee te doen ook gezamenlijk door de drie partijen wordt genomen. Een 
eventueel uitonderhandeld regeerakkoord behoeft de instemming van alle drie onze partijen, 
met inachtneming van de regels zoals die in onze partijen daarvoor gelden.

5. Partijen kunnen gedrieën of met zijn tweeën bij de verkiezingen als bedoeld onder 4 besluiten tot
verdergaande samenwerking als daar beschreven, zoals een gezamenlijke lijst. 

6. Onze drie partijen bevorderen en faciliteren de onderlinge samenwerking bij andere 
bestuurslagen en verkiezingen daarvan, en werken aan het opheffen van belemmeringen 
daarvan. Daartoe wordt in ieder geval de mogelijkheid geschapen van een meervoudig 
partijlidmaatschap tussen onze partijen voor al onze leden, gaan onze wetenschappelijke 
bureaus nauw samenwerken, en organiseren we gezamenlijke inhoudelijke debatten, projecten 
en maatschappelijke acties die bijdragen aan het in de preambule van deze overeenkomst 
beschreven doel van onze linkse samenwerking. Ook organiseren we gezamenlijk activiteiten die 
de onderlinge binding moet versterken, zoals een gezamenlijke 1 mei viering met veel debat en 
cultuur. De drie partijvoorzitters en de drie fractievoorzitters in beide Kamers overleggen 
wekelijks met elkaar over de nadere uitvoering van deze overeenkomst. 

7. De afspraken in deze overeenkomst worden 2 jaar na ondertekening geëvalueerd door een 
gezamenlijke werkgroep ingesteld door onze drie partijbesturen. De evaluatie wordt breed 
besproken in onze partijen. 

8. Deze overeenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door alle drie partijen, met 
instemming van hun voorafgaande instemming daarmee door alle drie fracties in beide Kamers.

B. Beleidsinhoudelijke afspraken

p.m.

1 Het aantal posten komt overeen met het aantal Tweede Kamerleden van SP, PvdA en GL nu in de Tweede 
Kamer. Dus ieder Tweede Kamerlid van deze fracties krijgt een post. De portefeuilles zijn niet gespiegeld aan 
die van het kabinet, maar weerspiegelen de prioriteiten van ons links schaduwakkoord.



Bijlage 1 – Verdeling 12 ministersposten en 12 staatssecretariaten

Minister van Algemene Zaken, premierschap, met twee vicepremiers

Minister van Financiën en bevordering brede welvaart
Staatssecretaris voor invoering nieuw belastingstelsel 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Staatssecretaris voor invoering nieuw inkomensvangnet en nieuw stelsel van arbeidsbemiddeling 
(incl. leerrechten voor werkenden en werkzoekenden en (re-)integratie voor mensen met een 
arbeidsbeperking)

Minister van Eerlijke en Duurzame Economische Zaken (incl. landbouw & visserij, incl. buitenlande 
handel)
Staatssecretaris voor Klimaatzaken 

Minister van Volkshuisvesting
Staatssecretaris voor nieuw stelsel van huurbescherming en huurregulering en nieuw stelsel van 
huursubsidie

Minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Natuur
Staatssecretaris voor oplossing stikstofproblematiek en andere vervuilende uitstootproblematiek

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Staatssecretaris voor invoeren nieuw zorgstelsel

Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Kinderopvang en Cultuur & Media
Staatssecretaris voor cultuur en media

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief politie en handhaving)
Staatssecretaris voor oplossing toeslagenschandaal en verbetering positie burgers in het 
bestuursrecht en voor oplossing slachtofferproblematiek aardbevingen door gaswinning
Staatssecretaris voor migratie en integratie

Minister van Justitie
Staatssecretaris voor verbetering rechtsbescherming en van toegang tot het recht 

Minister voor Buitenlandse Zaken
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Staatssecretaris voor Europese Unie Zaken

Minister van Defensie
Staatssecretaris voor personele en materiële defensieaangelegenheden


