
 

 
 

Links en rechts in de politiek 
Het zijn twee manieren van denken 

Wanneer is een partij links, en wanneer is een 
partij rechts? Dit wordt bepaald aan de hand van 
een aantal punten.  

De politiek is een ingewikkelde zaak. Om het 
simpeler te maken gebruiken we vaak de 
tegenstellingen progressief en conservatief, links 
en rechts. In het onderstaande schema kun je de 
grootste verschillen zien. 

Links Rechts 

Gelijkwaardigheid Vrijheid 

Eerlijke verdeling van inkomen,kennis 
en macht 

Persoonlijke vrijheid, economische vrijheid 

Bescherming van de zwakkeren 
Internationale bescherming van deze 
vrijheden 

Belangen van de samenleving als 
geheel 

Benadrukt de belangen van het individu en 
het bedrijfsleven 

Actieve overheid Passieve overheid 

 
Progressief (vooruitstrevend) 

 
Conservatief (behoudend)  

Reageren op veranderingen in de 
maatschappij met nieuwe 
maatregelen.  
De samenleving moet veranderen, de 
verhouding tussen de mensen moeten 
veranderen, meer gelijkwaardigheid. 
Linkse, progressieve, politici hebben 
vaak contact met actiegroepen. 

Houden vast aan traditionele waarden en 
normen. Benadrukken wat al bereikt is en 
houden daaraan vast. Veranderingen 
moeten langzaam en in kleine stappen 
plaatsvinden. Rechtse politieke partijen 
worden ook wel conservatief of behoudend 
genoemd.  

 

Invloed van de overheid 
De overheid in ons land heeft bij zowel linkse als 
rechtse partijen een duidelijke rol. Bij links heeft de 
overheid de rol van beschermer van de zwakkeren in de 
samenleving. Bij rechts heeft de overheid de rol van 
beschermer van de vrijheid. 

 

Politieke partijen bevinden zich ergens op dit politieke spectrum   



 

 
 

Progressief 
De linkse politieke partijen zijn progressief. Zij streven naar een gelijkwaardige 
samenleving en zijn voorstanders van een verzorgingsstaat. Hierin zorgt de 
overheid voor de burgers van het land. De partijen vinden dat iedereen een 
menswaardig bestaan moet kunnen hebben in Nederland. Om dit te bereiken 
kunnen er voor de hogere inkomens belastingverhogingen worden ingevoerd. Zo is 
er meer geld waarmee de overheid bijvoorbeeld huursubsidies aan mensen met een 
achterstandspositie kan geven. Door zo'n belastingverhoging worden de verschillen 
tussen arm en rijk kleiner, we noemen dat nivellering. 

Conservatief 
De rechtse partijen zijn behoudender en sluiten vaak aan bij de conservatieve 
uitgangspunten. Ze vinden dat de persoonlijke en economische vrijheid behouden 
moet blijven. Iedereen moet zichzelf redden in de samenleving. Daarom moet de 
invloed van de overheid zo gering mogelijk zijn. Ze vinden dat een 
belastingverhoging alleen rechtvaardig als het voor iedereen van toepassing is. 
Toch zijn de verschillen tussen de linkse en rechtse politieke partijen de laatste 
jaren minder groot geworden. Linkse en rechtse politieke partijen schuiven op naar 
het politieke midden. 

Privatiseren van bedrijven 
De PTT was vroeger een staatsbedrijf. Nu zijn de 
onderdelen ervan geprivatiseerd. (KPN en TNT Post)  

Linkse partijen willen dat de staat een groot aandeel 
heeft in grote bedrijven. De winst die bedrijven 
maken kan de overheid gebruiken om de inkomens 
meer gelijk te trekken. De rechtse politieke partijen 
willen juist dat bedrijven in bezit blijven van de 
ondernemers zelf. Zij denken dat de winsten hoger 
zijn bij een particulier bedrijf dan bij een 
staatsbedrijf. Rechts is bang dat de prikkel om 
initiatief te nemen verdwijnt als de inkomens min of 
meer gelijk worden. Het idee is dat concurrentie 
tussen bedrijven mensen aanspoort om nog harder te werken. Dit leidt dan weer 
tot technologische en economische groei. 

Visie op migratie 
Het merendeel van de politieke partijen in Nederland is het in grote lijnen met eens 
over de migratie. De rechtse politieke partijen willen al jaren de toestroom van 
allochtonen verminderen. Linkse partijen vinden nu ook dat er niet meer voor 
iedereen plaats is in Nederland. De politieke partijen vinden dat er voor echte 
asielzoekers altijd plaats moet zijn. Dat zijn vluchtelingen voor wie Nederland de 
eerste veilige plek is na hun vlucht. Asielzoekers moeten binnen een korte tijd te 
horen krijgen of ze in Nederland mogen blijven. 



 

 
 

Extremen 
Extreem-linkse partijen willen dat het land 
bestuurd wordt door één partij of persoon. De 
overheid wordt dan eigenaar van bedrijven en 
productiemiddelen en verdeelt de winst onder 
de bevolking. Ze zouden graag een 
communistisch systeem invoeren. De 
aanhangers van extreem-rechtse partijen 
hebben liever één sterke leider vinden het 
eigen volk beter dan de allochtonen. Het liefst 
zouden ze alle allochtonen het land uit sturen. 
Extreem-links streeft er juist naar om iedere 
burger gelijk te behandelen. 

 


