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C amendementen
139 III.17 Wij willen goede kinderopvang om voor werkende 

ouders de combinatie van werken en een rijk 
gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe 
regeling worden de kinderopvanginstellingen 
rechtstreeks door de overheid gefinancierd. 
Ouders betalen alleen nog een beperkte, 
inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang.

Provincie 
Overijssel

Wij willen goede kinderopvang om voor werkende 
ouders de combinatie van werken en een rijk 
gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe 
regeling worden de kinderopvanginstellingen 
rechtstreeks door de overheid gefinancierd en 
gecontroleerd. Ouders betalen alleen nog een 
beperkte, inkomensafhankelijke bijdrage voor 
kinderopvang.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

140 III.19 We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen 
dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. 
Ook baseren we de toeslagen zoveel mogelijk op 
een vastgesteld inkomen zodat het aantal 
terugvorderingen drastisch afneemt. Voor mensen 
van wie het inkomen scherp daalt door 
bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt er een 
aparte oplossing zodat zij recht hebben op 
toeslagen op basis van het huidige inkomen.

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen 
dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. 
Wij sturen aan op een systeemaanpassing 
waarbij toeslagen sneller worden aangepast op 
de actuele inkomenpositie. Ook baseren we de 
toeslagen zoveel mogelijk op een vastgesteld 
inkomen zodat het aantal terugvorderingen 
drastisch afneemt. Voor mensen van wie het 
inkomen scherp daalt door bijvoorbeeld het verlies 
van een baan, komt er een aparte oplossing zodat 
zij recht hebben op toeslagen op basis van het 
huidige inkomen.

C Niet overnemen 

Met vastgesteld inkomen bedoelen we t-2. Het 
vangnet is voor als het inkomen fors lager is dan t-
2. Het direct aanpassen van de toeslagen is niet 
altijd zo eenvoudig en het risico op 
terugvorderingen is dan nog steeds hoog.

Het amendement is niet overgenomen. 

141 III.19 Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen 
dat minder mensen afhankelijk
zijn van toeslagen. Ook baseren we de toeslagen 
zoveel mogelijk op een vastgesteld inkomen zodat 
het aantal terugvorderingen drastisch afneemt. 
Voor mensen van wie het inkomen scherp daalt 
door bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt 
er een aparte oplossing zodat zij recht hebben op 
toeslagen op basis van het huidige inkomen. In 
aanvulling hierop is een oplossing nodig voor 
mensen die gedurende het jaar juist werk 
vinden, en aan het einde van het jaar een hoog 
bedrag terug moeten betalen.

C Niet overnemen

Met vastgesteld inkomen bedoelen we t-2. Het 
vangnet is voor als het inkomen fors lager is dan t-
2. Hiermee wordt het gros van de 
terugvorderingen voorkomen, ook voor mensen 
die gedurende het jaar een baan vinden.

Het amendement is niet overgenomen. 

143 III.20 Door te sparen bouw je buffers op voor als het 
tegenzit. Een appeltje voor de dorst. Daarom willen 
wij geen belasting op spaargeld dat op een 
spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is 
dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld 
als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor 
spaargeld tot een bepaald maximum. Ook voor 
overige beleggingen voeren we een regeling in 
waarbij de belasting aansluit op de behaalde 
rendementen.

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Door te sparen bouw je buffers op voor als het 
tegenzit. Een appeltje voor de dorst. Daarom 
willen wij geen belasting op spaargeld dat op een 
spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is 
dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld 
als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor 
spaargeld tot een bepaald maximum. Daarom 
willen wij voor het rendement op 
spaarproducten een hogere vrijstelling voor 
belasting en in plaats van een fictief rendement 
te belasten, aansluiting bij de marktrente op 
spaarproducten. Ook voor overige beleggingen 
voeren we een regeling in waarbij de belasting 
aansluit op de behaalde rendementen.

C Niet overnemen.

Dit amendement is overbodig. De genoemde 
spaardoelen zijn niet limitatief, in de intentie van 
de indiener wordt dus reeds voorzien.

Het amendement is niet overgenomen. 
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144 III.20 Provincie 
Utrecht (Baarn)

Door te sparen bouw je buffers op voor als het 
tegenzit. Een appeltje voor de dorst. Daarom 
willen wij geen belastingen op spaargeld dat op 
een spaarrekening staat, zolang de rente nog 
lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt 
bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen 
of voor spaargeld tot een bepaald maximum. Ook 
voor overige beleggingen voeren we een regeling 
in waarbij de belasting aansluit op de behaalde 
rendementen. die hoger zijn dan wat het sparen 
en beleggen oplevert. De belasting op 
vermogen vervangen wij door een belasting op 
het werkelijk rendement van dat vermogen. 
Daardoor houden we, ook van ons geld op een 
spaarrekening, altijd een deel over.

C Niet overnemen.

Dit amendement is overbodig. De genoemde 
spaardoelen zijn niet limitatief, in de intentie van 
de indiener wordt dus reeds voorzien.

Het amendement is niet overgenomen. 

302 NIEUW Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Het CDA staat vierkant achter onze 
hulpverleners. Zij verdienen respect en 
waardering voor de belangrijke rol die zij 
hebben in onze samenleving. Geweld, agressie 
en intimatie wordt op geen enkele manier 
geaccepteerd: wie hulpverleners belaagd, 
wordt hard bestraft.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

303 IV.20 Een weerbare samenleving begint met het besef 
en de verantwoordelijkheid dat iedere burger zelf 
kan bijdragen aan de veiligheid. Door kinderen 
goed op te voeden, door in het onderwijs alert te 
zijn op signalen dat kinderen in de problemen 
zitten of door in de eigen buurt verloedering tegen 
te gaan. 

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Een weerbare samenleving begint met het besef 
en de verantwoordelijkheid dat iedere burger zelf 
kan bijdragen aan de veiligheid. Door kinderen 
goed op te voeden, door in het onderwijs alert te 
zijn op signalen dat kinderen in de problemen 
zitten of door in de eigen buurt verloedering tegen 
te gaan. Geweld tegen hulpverleners wordt 
strenger gestraft.

C Niet overnemen. 

De commissie geeft een voorkeur aan de heldere 
formulering van het amendement 302 met 
eenzelfde strekking. 

Het amendement is niet overgenomen. 

304 IV.21 Wij vergroten de alertheid, stimuleren 
burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid en 
helpen ondernemers in het voorkomen van 
witwassen of dienstverlening aan criminelen. De 
mogelijkheden van politie en justitie om over en 
weer informatie te delen met burgers en bedrijven 
worden vergroot.

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Wij vergroten de alertheid, stimuleren 
burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid en 
helpen ondernemers in het voorkomen van 
witwassen of dienstverlening aan criminelen. De 
mogelijkheden van o.a. gemeenten, 
belastingdienst, politie en justitie om over en 
weer informatie te delen met burgers en bedrijven 
worden vergroot.

C Niet overnemen. 

Dit artikel betreft de uitwisseling van informatie 
tussen overheidsdiensten en particulieren en dus 
niet de onderlinge uitwisseling tussen instanties. In 
dat licht is het onwenselijk wanneer de 
belastingdienst informatie van burgers met andere 
burgers of bedrijven zou delen.  

Het amendement is niet overgenomen. 

306 IV.22 Wij willen een Deltaplan Ondermijning voor een 
stevige en integrale aanpak van de 
georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Alle 
relevante partijen – van politie tot banken, van 
gemeenten tot het bedrijfsleven – worden 
betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, 
waarin repressie en preventie centraal staan. 

CDA België Wij willen een Deltaplan Ondermijning voor een 
stevige en integrale aanpak van de 
georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Alle 
relevante partijen – van politie tot banken, van 
gemeenten tot het bedrijfsleven – worden 
betrokken in een gezamenlijke, meerjarige 
aanpak, waarin repressie en preventie centraal 
staan. Misdaad mag niet lonen en daarom moet 
de financiële opsporingscapaciteit en 
samenwerking op Europees niveau verder 
worden uitgebreid. 

C Niet overnemen. 

De extra capaciteit voor internationale opsporing 
wordt voorgesteld onder IV.30.

Het amendement is niet overgenomen. 

308 IV.22 Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Wij willen de uitvoering van een Deltaplan 
Ondermijning voor een stevige en integrale 
aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit 
in ons land. Alle relevante partijen – van politie tot 
banken, van gemeenten tot het bedrijfsleven – 
worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige 
aanpak, waarin repressie en preventie centraal 
staan.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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312 IV.31 Wij zorgen dat politie en justitie altijd over de juiste 
bevoegdheden beschikken om hun zware werk te 
kunnen doen. Daarom onderschrijven wij het 
belang van de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering en willen wij een snelle behandeling 
van nieuwe wetsvoorstellen. Ook de 
burgemeesters moeten voor hun rol over 
voldoende bevoegdheden en een goede 
informatiepositie beschikken.

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Wij zorgen dat politie en justitie altijd over de juiste 
bevoegdheden beschikken om hun zware werk te 
kunnen doen. Daarom onderschrijven wij het 
belang van de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering en willen wij een snelle behandeling 
van nieuwe wetsvoorstellen. Ook de 
burgemeesters moeten voor hun rol over 
voldoende bevoegdheden en een goede 
informatiepositie beschikken. Voor deze goede 
informatiepositie is het van belang dat er goed 
gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen 
de Wet Gegevensverwerking 
Samenwerkingsverbanden (WGS). Deze moet 
toegerust zijn om de partners binnen het 
integrale samenwerkingsverband onder 
RIEC/LIEC vlag voldoende ruimte te geven om 
niet alleen casus-gericht, maar ook thematisch 
gericht te kunnen werken. Eenheid van 
opvatting en taal gaan zorgen voor betere 
uitwisselbare kennis en kunde tussen 
overheidsdiensten.

C Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

Wij zorgen dat politie en justitie altijd over de juiste 
bevoegdheden beschikken om hun zware werk te 
kunnen doen. Daarom onderschrijven wij het 
belang van de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering en willen wij een snelle behandeling 
van nieuwe wetsvoorstellen. Ook de 
burgemeesters moeten voor hun rol over 
voldoende bevoegdheden en een goede 
informatiepositie beschikken. Voor deze goede 
informatiepositie is het van belang dat er goed 
gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen 
de Wet Gegevensverwerking 
Samenwerkingsverbanden (WGS). Deze moet 
toegerust zijn om de partners binnen het 
integrale samenwerkingsverband onder 
RIEC/LIEC vlag voldoende ruimte te geven om 
niet alleen casus-gericht, maar ook thematisch 
gericht te kunnen werken. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

314 IV.34 Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de 
praktijk vaak op de beperkte opleidingscapaciteit. 
Daarom willen wij een tweede politieacademie, die 
zich naast de reguliere opleiding gaat richten op 
nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-
analyse en artificiële intelligentie. Om extra 
politiecapaciteit vrij te maken wordt de 
arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar 
het gevangeniswezen.

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de 
praktijk vaak op de beperkte opleidingscapaciteit. 
Daarom willen wij een tweede politieacademie, die 
zich naast de reguliere opleiding gaat richten op 
nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-
analyse en artificiële intelligentie. Om extra 
politiecapaciteit vrij te maken wordt de 
arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar 
het gevangeniswezen. Daarnaast pleiten wij 
voor een Nationaal Opleidingsplan om te 
zorgen dat er eenheid van opvatting is over 
integrale informatie- en 
besluitvormingsprocessen, zodat er slimmer 
en effectiever kan worden samengewerkt in de 
voorbereiding en uitvoering van integrale 
aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Een 
deel van de capaciteitsproblemen bij de 
diverse partners kan opgelost worden door 
deze "slimmere" samenwerking.

C Niet overnemen. 

Dit is een te gedetailleerde uitwerking.

Het amendement is niet overgenomen. 

320 IV.41 De toename van het aantal incidenten rond 
straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen 
homo’s, antisemitisme en andere vormen van 
onverdraagzaamheid leidt tot grote spanningen in 
die gemeenschappen. Wij willen de 
aangiftebereidheid vergroten en een strenge 
aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld 
tegen bevolkingsgroepen.  

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul, 
Brunssum)

De toename van het aantal incidenten rond 
straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen 
homo’s, antisemitisme en andere vormen van 
onverdraagzaamheid leidt tot grote spanningen in 
die gemeenschappen. Wij willen de 
aangiftebereidheid vergroten en een strenge 
aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld 
tegen bevolkingsgroepen. Het herinvoeren van 
de nationale dienstijd zal tot meer onderling 
respect en verdraagzaamheid leiden.

C Niet overnemen. 

De commissie acht de nationale diensttijd 
inderdaad van groot belang, maar ziet in deze 
toevoeging geen wezenlijke aanvulling op het 
programma.  

Het amendement is niet overgenomen. 
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321 IV.41 Provincie 
Zeeland

De toename van het aantal incidenten rond 
straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen 
homo's wegens seksuele geaardheid of religie 
(christendom of islam, etc.), antisemitisme en 
andere vormen van onverdraagzaamheid leidt tot 
grote spanningen in die gemeenschappen. Wij 
willen de aangiftebereidheid vergroten en een 
strenge aanpak van alle vormen van intolerantie 
en geweld tegen bevolkingsgroepen.

C Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

De toename van het aantal incidenten rond 
straatintimidatie, intolerantie en geweld wegens 
seksuele geaardheid, religie of afkomst, 
antisemitisme en alle andere vormen van 
onverdraagzaamheid leiden tot grote spanningen 
in die gemeenschappen. Wij willen de 
aangiftebereidheid vergroten en een strenge 
aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld 
tegen bevolkingsgroepen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

322 IV.41 Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer) / 
Midvoor

De toename van het aantal incidenten rond 
straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen 
homo’s, moslims, antisemitisme en andere 
vormen van onverdraagzaamheid leidt tot grote 
spanningen in die gemeenschappen. Wij willen de 
aangiftebereidheid vergroten en een strenge 
aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld 
tegen bevolkingsgroepen.

C Niet overnemen.

De strekking van dit amendement wordt reeds 
overgenomen bij het tekstvoorstel bij am. 321.

Het amendement is niet overgenomen. 

324 IV.42 Omdat veiligheid in deze tijd nooit vanzelfsprekend 
is en risico’s vele vormen kunnen aannemen, 
willen wij een Planbureau voor de Veiligheid voor 
een structurele analyse van bestaande en nieuwe 
veiligheidsrisico’s in onze samenleving. Het 
planbureau signaleert, rapporteert en adviseert niet 
alleen de politiek, maar ook de samenleving.

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Omdat veiligheid in deze tijd nooit vanzelfsprekend 
is en risico’s vele vormen kunnen aannemen, 
willen wij een Planbureau voor de Veiligheid voor 
een structurele analyse van bestaande en nieuwe 
veiligheidsrisico’s in onze samenleving. Het 
planbureau signaleert, rapporteert en adviseert 
niet alleen de politiek, maar ook de samenleving.

C Niet overnemen. 

De CDA-fractie heeft hier bij de Algemene 
Beschouwingen reeds voor gepleit en een voorstel 
hiertoe is aangenomen door de Kamer. Daarnaast 
is een Planbureau van daadwerkelijk andere aard 
dan bijv. Clingendael dat een onafhankelijke 
denktank en academie is en vooral gericht is op 
internationale vraagstukken. 

Het amendement is niet overgenomen. 

341 IV.55 Wij blijven ons inzetten voor de berechting van de 
verantwoordelijken voor de aanslag op de MH17 
en voor de erkenning van de 
staatsaansprakelijkheid door Rusland. 

Commissie 
Buitenland

Wij blijven ons inzetten voor de berechting van de 
verantwoordelijken voor de aanslag op de MH17 
en voor de erkenning van de 
staatsaansprakelijkheid door Rusland. Meer in het 
algemeen, zal Nederland samen met 
gelijkgestemde landen vooraan blijven staan in 
de strijd tegen straffeloosheid voor oorlogs- en 
andere ernstige misdrijven tegen burgers, 
bijvoorbeeld in Syrië. Het Internationaal 
Strafhof in Den Haag moet worden versterkt. 

C Niet overnemen.

Dit artikel gaat specifiek over de aanslag op de 
MH17. De commissie onderschrijft de algemene 
notie dat Nederland zich blijft inzetten voor de 
strijd tegen straffeloosheid voor oorlogs- en andere 
ernstige misdrijven tegen burgers, maar acht dit 
staand beleid. 

Het amendement is niet overgenomen. 

343 IV.57 In een onrustige wereld staat het belang van 
multilaterale organisaties als de VN en de 
Wereldbank onder druk. Wij zien de kritiek, maar 
achten deze instellingen onmisbaar voor de 
oplossing van grote mondiale vraagstukken. De 
VN is het enige podium waar bijna alle landen van 
de wereld met elkaar spreken. We streven naar 
een grotere slagkracht door de focus te leggen op 
de kerntaken van deze organisaties, in het 
bijzonder voor de Wereldbank. 

Commissie 
Buitenland

In een onrustige wereld staat het belang van 
multilaterale organisaties als de VN, de 
Wereldbank en de WTO onder druk. Wij zien de 
kritiek, maar achten deze instellingen onmisbaar 
voor de oplossing van grote mondiale 
vraagstukken. De VN is het enige podium waar 
bijna alle landen van de wereld met elkaar 
spreken. We streven naar een grotere slagkracht 
door de focus te leggen op de kerntaken van deze 
organisaties, in het bijzonder voor de Wereldbank.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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344 IV.57 Provincie 
Brabant 
(Buitenlandcom
missie)

In een onrustige wereld staat het belang van 
multilaterale organisaties als de VN, de 
Wereldbank en de WHO onder druk. Wij zien de 
kritiek, maar achten deze instellingen onmisbaar 
voor de oplossing van grote mondiale 
vraagstukken. De VN is het enige podium waar 
bijna alle landen van de wereld met elkaar 
spreken. We streven naar een grotere slagkracht 
door de focus te leggen op de kerntaken van deze 
organisaties, in het bijzonder voor de Wereldbank.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen met positief preadvies
Best
uurs
am. 
15

III.18 Belastingen worden naar draagkracht geheven. Bij 
gelijke inkomens hoort in principe een gelijke 
belastingdruk. Alleen als meer mensen in een 
huishouden van één inkomen moeten rondkomen, 
moeten de lasten ook lager zijn. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Belastingen worden naar draagkracht geheven. Bij 
gelijke inkomens hoort in principe een gelijke 
belastingdruk. Alleen als meer mensen in een 
huishouden van één inkomen moeten rondkomen, 
moeten de lasten ook lager zijn. We heffen 
belastingen meer naar draagkracht en minder 
als prikkel. Van de sterkste schouders vragen 
we na deze coronacrisis ook meer. We komen 
met een extra tijdelijk toptarief voor de 
inkomstenbelasting voor de hoogste 
inkomens.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Best
uurs
am. 
17

III.33 Belastingheffing is en blijft een nationale 
aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe 
Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld 
voor onze bedrijven is Europese of internationale 
afstemming nodig op het gebied van douane, 
milieubelastingen en belastingheffing van 
internationaal opererende digitale platforms

CDA Landelijk 
Bestuur

Belastingheffing is en blijft een nationale 
aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe 
Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld 
voor onze bedrijven is Europese of internationale 
afstemming nodig op het gebied van douane, 
milieubelastingen en belastingheffing van 
internationaal opererende digitale platforms. 
Belastingheffing is een nationale 
aangelegenheid. We stemmen niet in met 
nieuwe Europese belastingheffing. 
Tegelijkertijd is het verstandig om gezamenlijk 
afspraken te maken om dingen voor elkaar te 
krijgen. Zo zijn afspraken over een 
vliegbelasting en over de hoogte ervan 
effectiever en eerlijker in Europees verband 
dan ieder voor zich. Dat geldt voor meerdere 
‘grenzenloze’ onderwerpen, zoals cloud-
bedrijven en milieuheffingen.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

310 IV.27 Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we 
het aantal verkooppunten terug, te beginnen met 
een wettelijk afstandscriterium tot scholen en 
sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw 
sluitingscriterium om de concentratie van te veel 
coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

Provincie 
Overijssel

Met een uitsterfbeleid binnen vijf jaar voor 
coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten 
terug, te beginnen met een wettelijk 
afstandscriterium tot scholen en 
sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw 
sluitingscriterium om de concentratie van te veel 
coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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IV.36 Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, 
intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 
gelijkwaardigheid. Om de misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen 
aanpakken zijn wij voor de invoering van het 
Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen van 
seks strafbaar wordt gesteld. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Het tekstvoorstel bij amendement 316 wordt 
overgenomen, met een extra wijziging:

Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, 
intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 
gelijkwaardigheid. De misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie moeten harder 
aangepakt worden. Om de misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen 
aanpakken zijn wij voor de invoering van het 
Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen 
van seks strafbaar wordt gesteld.  Wij willen 
scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van 
vrouwen, ook in de vergunde prostitutie. Om 
de misstanden en mensenhandel in de 
prostitutie beter te kunnen aanpakken zijn wij 
voor de invoering van een model gebaseerd op 
gelijkheid met als doel de bescherming van de 
prostituee. Wij willen dat de leeftijdsgrens voor 
prostitutie verhoogd wordt naar 21 jaar en we 
pleiten voor een pooierverbod en verzwaren de 
verantwoordelijkheid van klanten. Daarnaast 
moeten uitstapprogramma's en andere vormen 
van integrale hulpverlening beschikbaar zijn 
om prostituees een betere toekomst te bieden. 

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

318 IV.39 Nederland blijft zich sterk maken voor de oprichting 
van een tribunaal voor de berechting van IS-
uitreizigers, die willens en wetens lid werden van 
een organisatie die genocide pleegde. 

Provincie 
Overijssel

Nederland blijft zich sterk maken voor de 
oprichting van een tribunaal voor de berechting 
van IS-uitreizigers, die willens en wetens lid 
werden van een organisatie die genocide pleegde. 
Binnen Nederland moet er een speciale Officier 
van Justitie komen die belast wordt met het 
verzamelen van bewijsmateriaal en vervolgen 
van IS-uitreizigers. Daarnaast moet er meer 
aandacht en zorg komen voor de slachtoffers 
van IS, zoals jezidi's en vervolgde christenen in 
het Midden-Oosten.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

323 NIEUW Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

In artikel 1 van de Grondwet over gelijke 
behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook 
discriminatie op grond van “seksuele 
gerichtheid” en “handicap” niet is toegestaan. 
Waardoor deze gronden net zoals discriminatie 
van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras en geslacht expliciet genoemd 
zullen worden.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

329 NIEUW Provincie 
Utrecht (Zeist)

Het CDA zet zich in voor een constructieve 
relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk 
en daarnaast voor een effectieve bilaterale 
relatie met het Verenigd Koninkrijk.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

336 IV.49 Europese lidstaten zullen vaker op eigen kracht 
conflicten moeten oplossen. Dat vergroot het 
belang van militaire samenwerking en vraagt om 
krachtiger Europees optreden op het wereldtoneel. 
Daarom zijn wij voor een Europese 
Veiligheidsraad, waarin bij voorkeur ook de Britten 
zijn vertegenwoordigd. 

Commissie 
Buitenland

Europese lidstaten zullen vaker op eigen kracht 
conflicten moeten oplossen. Dat vergroot het 
belang van militaire samenwerking en vraagt om 
krachtiger Europees optreden op het wereldtoneel. 
Daarom zijn wij voor een Europese 
Veiligheidsraad, waarin bij voorkeur ook de Britten 
zijn vertegenwoordigd, en op termijn voor een 
permanente zetel van de EU in de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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340 IV.53 De EU heeft met een interne markt van 500 
miljoen consumenten een sterke positie op de 
wereldmarkt. Die positie maakt het mogelijk om 
met andere landen afspraken te maken over de 
bevordering van de handel en te zorgen dat 
goederen en diensten voldoen aan de hoge 
Europese kwaliteitseisen

CDA België De EU heeft met een interne markt van 500 
miljoen consumenten een sterke positie op de 
wereldmarkt. Die positie maakt het mogelijk om 
met andere landen afspraken te maken over de 
bevordering van handel op basis van een gelijk 
speelveld zonder oneerlijke concurrentie door 
bijvoorbeeld staatsteun voor bedrijven buiten 
Europa en te zorgen dat goederen en diensten 
voldoen aan de hoge Europese kwaliteitseisen

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

345 IV.58 Wij zien het als een morele plicht om landen in 
nood te helpen. Daarom houden wij de uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking op peil waarbij er 
altijd ruimte is om te schuiven tussen de 
verschillende prioriteiten. In de hulp aan 
ontwikkelingslanden zijn onderwijs, water, 
voedselzekerheid en landbouw, gelijke rechten en 
goed bestuur belangrijke aandachtspunten.

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer) / 
Zeeland / 
Midvoor / 
Commissie 
Buitenland

Wij zien het als een morele plicht om landen in 
nood te helpen. Daarnaast is internationale 
samenwerking ook in ons welbegrepen 
eigenbelang. Globale uitdagingen, zoals de 
Coronacrisis, laten zien dat uitdagingen als 
gezondheid zich niet aan grenzen houden en 
Nederland pas veilig is als het elders ook veilig 
is. Daarom houden wij de uitgaven voor 
ontwikkelingssamenwerking op peil streven we 
ernaar om stapsgewijs de investeringen in 
ontwikkelingssamenwerking naar het 
internationaal afgesproken niveau van 0,7% 
van het BNI te brengen, waarbij er altijd ruimte is 
om te schuiven tussen de verschillende 
prioriteiten. In de hulp aan ontwikkelingslanden zijn 
gezondheid, het tegengaan van de inperking 
van de politiek-maatschappelijke ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld wereldwijd, 
onderwijs, water, voedselzekerheid en landbouw, 
gelijke rechten en goed bestuur belangrijke 
aandachtspunten.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen zonder spreektijd
138 III.17 Wij willen goede kinderopvang om voor werkende 

ouders de combinatie van werken en een rijk 
gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe 
regeling worden de kinderopvanginstellingen 
rechtstreeks door de overheid gefinancierd. 
Ouders betalen alleen nog een beperkte, 
inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang.

Provincie 
Utrecht 
(Amersfoort)

Wij willen goede kinderopvang om voor werkende 
ouders de combinatie van werken en een rijk 
gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe 
regeling worden de kinderopvanginstellingen 
rechtstreeks door de overheid gefinancierd. 
Ouders betalen alleen nog een beperkte, 
inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang, 
op basis van het laagste individuele inkomen, 
niet het gezinsinkomen.

B Niet overnemen. 

Het programma doet elders al voorstellen om de 
zogeheten marginale druk voor middeninkomens 
te verlagen. Dat zorgt ervoor dat werken voor deze 
groep aantrekkelijker wordt. De overheidsbijdrage 
in de kinderopvang zien wij vooral als bijdrage in 
de kosten, niet primair als participatie-instrument. 
Het gezinsinkomen is uiteindelijk wel degelijk van 
belang. In het genoemde voorbeeld van de piloot 
en de leraar zou het betekenen dat dit gezin 
evenveel kosten aan kinderopvang heeft als een 
gezin waarin 2 leraren werken. Dat is niet 
rechtvaardig. De kosten voor de regeling zouden 
ook enorm oplopen.

Ook is het praktisch onuitvoerbaar, omdat je dan 
een nieuwe inkomensmaatstaf moet introduceren. 
Dit gaat in tegen ons andere doel om het systeem 
eenvoudiger en uitvoerbaarder te maken.

Het amendement is niet overgenomen. 
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142 NIEUW Provincie 
Zeeland 
(Noord-
Beveland)

De mogelijkheid van giftenaftrek in het 
belastingstelsel zal worden gehandhaafd en 
niet verder worden beperkt.  

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De commissie neemt dit amendement graag over. 
Wel vindt zij het belangrijk om hier aan toe te 
voegen dat er voor een specifieke groep wel een 
beperking opzit.

Tekstvoorstel:

De mogelijkheid van giftenaftrek in het 
belastingstelsel zal worden gehandhaafd en 
niet verder worden beperkt. Wel zullen giften 
uit onvrije landen en voor doelen die tegen de 
grondwet of het EVRM ingaan, geen fiscale 
voordelen meer krijgen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

145 III.22 Wij maken werken weer lonend. Op dit moment is 
de prikkel om meer te verdienen door meer te 
werken niet groot genoeg omdat de totale 
belastingdruk op extra inkomsten te hoog is. Dit 
komt vooral door het stelsel van kortingen en 
toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. 
Daarom willen wij de marginale belastingdruk 
nergens hoger hebben dan het toptarief van 
49,5%. We streven ernaar om de extreme situaties 
op korte termijn aan te pakken en aan het eind van 
de kabinetsperiode alle marginale druk van meer 
dan 60% te hebben aangepakt. Zo houd je meer 
over aan je eigen extra arbeid.

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Wij maken werken weer lonend. Op dit moment is 
de prikkel om meer te verdienen door meer te 
werken niet groot genoeg omdat de totale 
belastingdruk op extra inkomsten te hoog is. Dit 
komt vooral door het stelsel van kortingen en 
toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. 
Daarom willen wij de marginale belastingdruk 
nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5% 
voor inkomens t/m de Balkenende-norm. We 
streven ernaar om de extreme situaties op korte 
termijn aan te pakken en aan het eind van de 
kabinetsperiode alle marginale druk van meer dan 
60% te hebben aangepakt. Zo houd je meer over 
aan je eigen extra arbeid.

B Niet overnemen.

Het CDA is voor een eenvoudig stelsel, waar we 
het principe huldigen dat je maximaal de helft van 
je (extra) inkomen aan belasting zou moeten 
betalen. Voor de komende periode doen we een 
poging om dat in ieder geval onder de 60% te 
krijgen. In dit voornemen past het niet om voor 
hogere inkomens nog weer aparte doelen te gaan 
stellen en het stelsel weer ingewikkelder te maken. 
Als het overigens zo uit komt dat voor de 
topinkomens toch een hogere marginale druk is, 
zullen we geen pogingen ondernemen om dat naar 
beneden bij te stellen. Maar dat is dan het gevolg, 
niet het doel van beleid.

Het amendement is niet overgenomen. 

152 III.30 Wij verbeteren de dienstverlening van de 
Belastingdienst. Iedere burger en ondernemer 
krijgt een persoonlijk digitaal portaal, waarin alle 
(vooringevulde) aangiften, aanslagen, 
openstaande schulden en verrekeningen, 
correspondentie, stukken en beschikkingen 
worden opgenomen. Ook de status van 
behandeling moet daarin zichtbaar zijn. Voor wie 
dat wil, blijft de blauwe envelop behouden.

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Wij verbeteren de dienstverlening van de 
Belastingdienst. Iedere burger en ondernemer 
krijgt een persoonlijk digitaal portaal, waarin alle 
(vooringevulde) aangiften, aanslagen, 
openstaande schulden en verrekeningen, 
correspondentie, stukken en beschikkingen 
worden opgenomen. Ook de status van 
behandeling moet daarin zichtbaar zijn. Voor wie 
dat wil, blijft de blauwe envelop behouden. Wij 
willen een modernisering van de regeling voor 
belastingrente. Ruimte of af te wijken van de 
wettelijk vastgestelde belastingrente is er in de 
praktijk nauwelijks, terwijl de rente in sommige 
gevallen gestaag oploopt en burgers of 
bedrijven in zwaar weer brengt. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

.. envelop behouden. Daarnaast streven wij 
ernaar de belastingrente te verlagen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

154 III.33 Belastingheffing is en blijft een nationale 
aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe 
Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld 
voor onze bedrijven is Europese of internationale 
afstemming nodig op het gebied van douane, 
milieubelastingen en belastingheffing van 
internationaal opererende digitale platforms

CDA België Belastingheffing is en blijft een nationale 
aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe 
Europese belastingen. Wij stellen ons 
terughoudend op ten opzichte van nieuwe 
Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld 
voor onze bedrijven is Europese of internationale 
afstemming nodig op het gebied van douane, 
milieubelastingen en belastingheffing van 
internationaal opererende digitale platforms

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.
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155 III.35 Winst op digitale activiteiten moet hetzelfde 
worden belast als wanneer deze winst met een 
fysieke activiteit zou zijn behaald. Daarom gaan we 
digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een 
bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen 
aan Nederlandse belastingplichtigen.

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Winst op digitale activiteiten moet hetzelfde 
worden belast als wanneer deze winst met een 
fysieke activiteit zou zijn behaald. Daarom gaan 
we digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een 
bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen 
aan Nederlandse belastingplichtigen. Daarom 
gaan we digitale platforms, zoals Airbnb, 
verplichten om gegevens te bewaren over 
betalingen die zij doen aan Nederlandse 
belastingplichtigen. Het is daarnaast belangrijk 
verhuurders (van de eigen woning) beter voor 
te lichten over de fiscale consequenties voor 
de aangifte inkomstenbelasting. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Inkomsten uit digitale activiteiten moeten 
hetzelfde worden belast als wanneer deze 
inkomsten met een fysieke activiteit zouden 
zijn behaald. Wij gaan digitale platforms, zoals 
Airbnb, verplichten een bronheffing in te 
houden bij betalingen die zij doen aan 
Nederlandse belastingplichtigen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

313 IV.34 Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de 
praktijk vaak op de beperkte opleidingscapaciteit. 
Daarom willen wij een tweede politieacademie, die 
zich naast de reguliere opleiding gaat richten op 
nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-
analyse en artificiële intelligentie. Om extra 
politiecapaciteit vrij te maken wordt de 
arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar 
het gevangeniswezen.

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de 
praktijk vaak op de beperkte opleidingscapaciteit. 
Daarom willen wij een tweede politieacademie, die 
zich naast de reguliere opleiding gaat richten op 
nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-
analyse en artificiële intelligentie. Om extra 
politiecapaciteit vrij te maken wordt de 
arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar 
het gevangeniswezen.

B Niet overnemen. 

De capaciteit van de politie is op veel fronten 
problematisch, terwijl het gevangeniswezen nog 
altijd ruim in de capaciteit zit. 

Het amendement is niet overgenomen. 

315 IV.36 Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, 
intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 
gelijkwaardigheid. Om de misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen 
aanpakken zijn wij voor de invoering van het 
Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen van 
seks strafbaar wordt gesteld. 

Provincie 
Utrecht 
(IJsselstein)

Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, 
intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 
gelijkwaardigheid. Om de misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen 
aanpakken zijn wij voor de invoering van het 
Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen van 
seks strafbaar wordt gesteld. 

B Niet overnemen. 

De indiener gaat hiermee akkoord.

Een strafbaarstelling is van groot belang om 
ernstige misstanden in de prosititutie aan te 
kunnen pakken. De resultaten in Zweden zijn 
positief en dragen bij aan de bescherming van 
veelal kwetsbare vrouwen.

Het amendement is niet overgenomen. 

316 IV.36 Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, 
intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 
gelijkwaardigheid. Om de misstanden en 
mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen 
aanpakken zijn wij voor de invoering van het 
Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen van 
seks strafbaar wordt gesteld. moeten prostituees 
de mogelijkheid hebben uit dit beroep te 
stappen door bijv een ww-uitkering en 
begeleiding naar ander werk waardoor ze de 
financiële afhankelijkheid van het werk 
daadwerkelijk kunnen doorbreken. 

B Gewijzigd overnemen.  

Zie ook bestuursam. 24.

Tekstvoorstel:

Om de misstanden en mensenhandel in de 
prostitutie beter te kunnen aanpakken zijn wij voor 
de invoering van het Zweedse gelijksheidsmodel, 
waarbij het kopen van seks strafbaar wordt 
gesteld. Daarnaast moeten uitstapprogramma's 
en andere vorm van integrale hulpverlening 
beschikbaar zijn om prostituees een betere 
toekomst te bieden.

Bestuursam. 24 is overgenomen. Het 
tekstvoorstel bij am. 316 is daar onderdeel van.
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317 IV.38 We blijven alert op de risico’s van aanslagen en 
terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak 
van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke 
maatregelen en vroegtijdige signalering van 
radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme 
groeperingen. Wij willen een speciaal traject voor 
veroordeelde terroristen die na het uitzitten van 
hun straf nog steeds radicale opvattingen 
aanhangen. 

Provincie 
Overijssel

We blijven alert op de risico’s van aanslagen en 
terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak 
van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke 
maatregelen en vroegtijdige signalering van 
radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme 
groeperingen. Wij willen een speciaal traject voor 
veroordeelde terroristen die na het uitzitten van 
hun straf nog steeds radicale opvattingen 
aanhangen. Het moet mogelijk worden om 
geradicaliseerde personen terug te sturen naar 
het land van herkomst.

B Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

We blijven alert op de risico’s van aanslagen en 
terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak 
van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke 
maatregelen en vroegtijdige signalering van 
radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme 
groeperingen. Wij willen een speciaal traject voor 
veroordeelde terroristen die na het uitzitten van 
hun straf nog steeds radicale opvattingen 
aanhangen. De asielaanvraag of 
verblijfsvergunning moet ingetrokken kunnen 
worden indien er sprake is van radicalisering.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

319 IV.39 Nederland blijft zich sterk maken voor de oprichting 
van een tribunaal voor de berechting van IS-
uitreizigers, die willens en wetens lid werden van 
een organisatie die genocide pleegde. 

100+ 
individuele 
leden

Nederland blijft zich sterk maken voor de 
oprichting van een tribunaal voor de berechting 
van IS-uitreizigers, die willens en wetens lid 
werden van een organisatie die genocide pleegde. 
Er komt een speciale Officier van Justitie 
belast met het verzamelen van bewijsmateriaal 
en vervolgen van IS – uitreizigers.

B Niet overnemen. 

De strekking van dit amendement wordt reeds 
overgenomen bij am. 318. Daar wordt naast de 
speciale OvJ ook aandacht gevraagd voor 
christenvervolging.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 318 dat van 
gelijke strekking is.

325 NIEUW Stedennetwerk; 
CDJA

• Waar mogelijk dragen we IS uitreizigers over 
aan de landen waar ze hun misdaden hebben 
gepleegd, mits geen doodstraf wordt opgelegd. 
• Voor alle andere gevallen komt er een aparte 
Officier van Justitie voor de vervolging van 
genocide of steun aan genocide. 
• Deze officier gaat uitreizigers naar IS gebied 
standaard vervolgen voor het plegen van 
genocide (in geval van bewezen deelname aan 
de gewapende strijd), danwel medeplichtigheid 
daaraan (in geval van verzorging van IS 
strijders, communicatie, logistiek of elke 
andere vorm van steun aan IS). Ook steun aan 
IS vanuit Nederland (rekrutering, financiering, 
logistiek en anders) wordt vervolgd voor 
medeplichtingheid aan het plegen van 
genocide. De vervolging voor genocide vindt 
plaats naast eventuele vervolging voor andere 
strafbare feiten zoals terrorisme. Het is een 
ander strafbaar feit. (voorkomen ne bis in 
idem). 
• We passen de wet aan zodat elke 
veroordeling voor genocide of 
medeplichtigheid daaraan automatische 
denaturalisatie en uitzetting betekent in geval 
van een dubbele nationaliteit na het uitzitten 
van de opgelegde straf.

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.
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326 NIEUW Stedennetwerk; 
CDJA

Wie ervoor kiest zijn of haar eigen land achter 
te laten en het Nederlanderschap verkrijgt 
moet dat in vrijheid kunnen doen. Wij 
accepteren geen buitenlandse politieke 
bemoeienis met onze inwoners en helpen 
Nederlanders om afstand te doen van andere 
nationaliteiten. Buitenlandse overheden die 
zich daartegen verzetten merken daarvan het 
effect in ons buitenlands beleid.

B Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

Wie ervoor kiest zijn of haar eigen land achter 
te laten en het Nederlanderschap verkrijgt 
moet dat in vrijheid kunnen doen. Wij 
accepteren geen buitenlandse politieke 
bemoeienis met onze inwoners en helpen 
Nederlanders desgewenst om afstand te doen 
van andere nationaliteiten. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

328 IV.43 Nederland blijft, als een van de oprichters, met 
andere landen werken aan een op waarden 
gefundeerde Europese Unie. We moeten anders 
kijken naar de EU dan we in de voorbije decennia 
deden. Het is van belang open te staan voor 
minder uniformiteit en voor meer maatwerk. De 
Europese Unie kan sterker worden door kleine 
bundelingen van lidstaten en door bepaalde regio’s 
als kopgroepen te laten functioneren. Wij willen 
hierin binnen de Europese Unie een stimulerende 
en initiërende rol spelen.

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag) /

Nederland blijft, als een van de oprichters, met 
andere landen werken aan een op waarden 
gefundeerde Europese Unie. We moeten anders 
kijken naar de EU dan we in de voorbije decennia 
deden. Het is van belang open te staan voor 
minder uniformiteit en voor meer maatwerk. De 
Europese Unie kan sterker worden door kleine 
bundelingen van lidstaten en door bepaalde regio’
s als kopgroepen te laten functioneren. Daarbij 
willen wij een stimulerende en initiërende rol 
spelen. Het CDA betreurt de uittreding van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en 
staat open voor hernieuwd lidmaatschap. Tot 
dat moment dient Nederland zich in te zetten 
voor een constructieve relatie tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk en daarnaast voor een 
effectieve bilaterale relatie met het Verenigd 
Koninkrijk.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De commissie geeft de voorkeur aan een 
soortgelijke tekst over het VK in am. 329. 

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 329 dat van 
gelijke strekking is.

330 IV.44 Op kernthema’s die onze soevereiniteit raken, 
zoals de Europese begroting, de uitbreiding van de 
Europese Unie en belastingsamenwerking, zetten 
wij ons in voor het behoud van unanimiteit bij de 
besluitvorming

Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

Op kernthema’s die onze soevereiniteit raken, 
zoals de Europese begroting, de uitbreiding van de 
Europese Unie, uitgave van eurobonds en 
belastingsamenwerking, zetten wij ons in voor het 
behoud van unanimiteit bij de besluitvorming.

B Niet overnemen.

De indiener is akkoord met het gewijzigd voorstel 
bij am. 331.

Het amendement is niet overgenomen.

338 NIEUW Commissie 
Buitenland

De EU en Nederlandse China strategieën 
moeten worden verscherpt om het hoofd te 
bieden aan China’s assertieve streven naar 
technologische, economische en militaire 
hegemonie in de wereld. Wij beogen daarmee 
o.m. een betere bescherming van intellectueel 
eigendom van universiteiten en bedrijven, een 
antwoord op het Chinese Belt and Road 
Initiative, en het versterken van de individuele 
mensenrechten—zowel in China als elders. 
Door de financieel-economische 
afhankelijkheid t.g.v. Chinese investeringen 
staan de individuele mensenrechten in 
intergouvernementele organisaties immers 
onder druk en worden EU-lidstaten tegen 
elkaar uitgespeeld.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De inhoud is goed maar de bewoording passen we 
aan, om beter aan te sluiten op de schrijfwijze van 
de rest van het programma. Met indiener is 
gekomen tot onderstaand tekstvoorstel.

Tekstvoorstel:

In de China-strategie van Nederland willen we 
meer aandacht voor bescherming van 
intellectueel eigendom van bedrijven en 
universiteiten, handelsvoorwaarden en 
individuele mensenrechten. Ook in de strategie 
van de EU zijn deze wijzigingen nodig, zodat 
landen niet door Chinese investeringen tegen 
elkaar worden uitgespeeld. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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339 IV.52 Wij willen een Europese Afrika-strategie om 
langjarig bij te dragen aan de ontwikkeling van dit 
continent, de bestrijding van armoede en ziektes, 
de realisatie van de VN Sustainable Development 
Goals (SDG) en samenwerking op het gebied van 
duurzame energie en handel. Deze strategie biedt 
een nieuw perspectief voor het continent en moet 
er mede toe bijdragen dat de bevolkingstoename 
in Afrika niet leidt tot nieuwe migratiestromen naar 
Europa. 

CDAV Wij willen een Europese Afrika-strategie om 
langjarig bij te dragen aan de ontwikkeling van dit 
continent, de bestrijding van armoede en ziektes, 
de realisatie van de VN Sustainable Development 
Goals (SDG) en samenwerking op het gebied van 
duurzame energie en handel. Deze strategie biedt 
een nieuw perspectief voor het continent en moet 
er mede toe bijdragen dat de bevolkingstoename 
in Afrika niet leidt tot nieuwe migratiestromen naar 
Europa. Het CDA vindt het belangrijk dat 
serieus aandacht wordt besteed aan de 
implementatie van het VN-Vrouwenverdrag en 
SDG-5 Gendergelijkheid. De realisatie van de 
VN Sustainable Development Goals (SDG) 
houdt ook in dat de regering bij nieuwe 
beleids- en wetsvoorstellen van tevoren in 
kaart brengt wat de effecten zijn voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarbij 
moet gestreefd worden naar gendergelijkheid 
op alle beleidsterreinen. Wij willen  lokale 
maatschappelijke vrouwenorganisaties op 
landelijk en mondiaal niveau blijven 
ondersteunen die van betekenis zijn bij 
vredesonderhandelingen en de handhaving 
van vrouwenrechten.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Wij willen een Europese Afrika-strategie om 
langjarig bij te dragen aan de ontwikkeling van dit 
continent, de bestrijding van armoede en ziektes, 
de realisatie van de VN Sustainable Development 
Goals (SDG) en samenwerking op het gebied van 
duurzame energie en handel. Deze strategie biedt 
een nieuw perspectief voor het continent en moet 
er mede toe bijdragen dat de bevolkingstoename 
in Afrika niet leidt tot nieuwe migratiestromen naar 
Europa. Het CDA vindt het belangrijk dat 
serieus aandacht wordt besteed aan de 
implementatie van het VN-Vrouwenverdrag en 
SDG-5 Gendergelijkheid. Wij willen lokale 
maatschappelijke vrouwenorganisaties op 
landelijk en mondiaal niveau blijven 
ondersteunen die van betekenis zijn bij 
vredesonderhandelingen en de handhaving 
van vrouwenrechten.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

342 IV.57 In een onrustige wereld staat het belang van 
multilaterale organisaties als de VN en de 
Wereldbank onder druk. Wij zien de kritiek, maar 
achten deze instellingen onmisbaar voor de 
oplossing van grote mondiale vraagstukken. De 
VN is het enige podium waar bijna alle landen van 
de wereld met elkaar spreken. We streven naar 
een grotere slagkracht door de focus te leggen op 
de kerntaken van deze organisaties, in het 
bijzonder voor de Wereldbank. 

Provincie 
Utrecht (Zeist)

In een onrustige wereld staat het belang van 
multilaterale organisaties als de VN en de 
Wereldbank onder druk. Wij zien de kritiek, maar 
achten deze instellingen onmisbaar voor de 
oplossing van grote mondiale vraagstukken. De 
VN is het enige podium waar bijna alle landen van 
de wereld met elkaar spreken. We streven naar 
een grotere slagkracht door de focus te leggen op 
de kerntaken van deze organisaties, in het 
bijzonder voor de Wereldbank. De WTO is van 
doorslaggevend belang. Nederland en de EU 
zetten zich met kracht in voor 
handelsverdragen in multilateraal verband. 

B Niet overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De commissie geeft de voorkeur aan am. 343.

Het amendement is niet overgenomen.

346 NIEUW Commissie 
Buitenland

Individuele vrijheidsrechten worden niet alleen 
ernstig geschonden maar door autocratische 
regimes in toenemende mate in twijfel 
getrokken en internationaal ondermijnd. 
Nederland dient zich in zijn buitenlands beleid 
samen met gelijkgestemde landen te verzetten 
tegen deze sluipende ontwikkeling en zich 
sterk te maken voor het behoud van de 
naoorlogse verworvenheden op het gebied van 
de rechten van de mens.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De inhoud is goed. Voor de bewoording is 
onderstaand tekstvoorstel opgezet, met 
instemming van de indiener, om beter aan te 
sluiten op de schrijfwijze van de rest van het 
programma. 

Tekstvoorstel:

Individuele vrijheidsrechten worden ernstig 
geschonden, door autocratische regimes in 
toenemende mate in twijfel getrokken en 
internationaal ondermijnd. In ons 
buitenlandbeleid verzetten we ons tegen deze 
ontwikkeling en maken we ons hard voor de 
rechten van de mens wereldwijd.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Amendementen met spreektijd
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Hoofdstuk III Een eerlijke economie
III. §Verantwoorde uitgaven en eerlijke belastingen

146 NIEUW Business Club Wij willen het verschil tussen het bruto salaris 
en de door de werkgever betaalde loonsom 
met 25% verminderen. Hierdoor wordt het meer 
lonend om werknemers in vaste dienst te 
nemen.

A Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

We steunen het doel van de indiener dat de 
zogeheten 'loonwig' omlaag moet. Hier zullen we 
ook voorstellen toe doen. Het noemen van een 
percentage is echter te specifiek, we kunnen hier 
geen beloftes op doen. Dit zou dan mogelijk ten 
koste gaan van lastenverlichting die we elders in 
het programma voorstellen.

Tekstvoorstel:
Wij willen het verschil tussen het bruto salaris 
en de door de werkgever betaalde loonsom 
verlagen. Hierdoor wordt het meer lonend om 
werknemers in vaste dienst te nemen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Best
uurs
am. 
16

III.23 De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd.

CDA Landelijk 
Bestuur

De milieu-investeringsaftrek en de 
energieinvesteringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd. We willen slim vergroenen en 
komen met een pakket fiscale maatregelen 
voor verduurzaming en vergroening van de 
samenleving. Daarnaast verbeteren we de 
milieu-investeringsaftrek en de 
energieinvesteringsaftrek, die investeringen 
mogelijk maken om het klimaat verbeteren. 
Deze regelingen worden aangepast aan nieuw 
beschikbare technologiën, vooral om 
bestaande gebouwen aan te passen. Ook 
verruimen wij de mogelijkheden voor 
huishoudens die bij willen dragen aan 
klimaatverbetering. De transitie naar elektrisch 
rijden willen wij maken, maar de 
oversubsidiëring van elektrische auto's wordt 
aangepakt. 

Overnemen Het amendement is overgenomen.
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147 III.23 CDA Zeeland / 
CDA Midvoor

De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd. De omslag naar een eerlijke, 
innovatieve en houdbare economie 
ondersteunen we met een samenhangend 
pakket aan belastingmaatregelen waarbij het 
gebruik van vervuilende grondstoffen wordt 
belast en hergebruik van grondstoffen wordt 
gestimuleerd. De opbrengst wordt ingezet voor 
verlaging van de belasting op arbeid.

B Niet overnemen.

De commissie heeft de voorkeur voor het 
gewijzigde amendement 254.

Het is inderdaad van belang dat we beter met 
grondstoffen omgaan en daar ook prikkels voor 
inbouwen. Daarin voorziet amendement 254. Het 
gaat echter te ver om een pakket 
belastingmaatregelen aan te kondigen zonder 
concreet te worden. In dit programma zetten we al 
verdere stappen op vergroening van het 
belastingstelsel. Zie de Europese vliegbelasting en 
CO2-heffing.  Te grote stappen zijn we niet voor, 
want die willen we eerst afwegen tegen de 
concrete gevolgen voor met name lagere 
inkomens en mensen die geen 
handelingsperspectief hebben.

Niet overgenomen

148 III.23 Provincie 
Gelderland 
(Culemborg)

De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd. De omslag naar een eerlijke, 
innovatieve en weerbare economie 
ondersteunen we door bij de aanpassing van 
het belastingstelsel met een samenhangend 
pakket aan maatregelen te komen om deze 
economie te stimuleren. Een pakket waarbij het 
gebruik en consumptie van vervuilende 
grondstoffen eerlijker wordt belast en de 
belastingdruk op (schaarse) arbeid wordt 
verlaagd.

B Niet overnemen.

De commissie heeft de voorkeur voor het 
gewijzigde amendement 254.

Het is inderdaad van belang dat we beter met 
grondstoffen omgaan en daar ook prikkels voor 
inbouwen. Daarin voorziet amendement 254. Het 
gaat echter te ver om een pakket 
belastingmaatregelen aan te kondigen zonder 
concreet te worden. In dit programma zetten we al 
verdere stappen op vergroening van het 
belastingstelsel. Zie de Europese vliegbelasting en 
CO2-heffing.  Te grote stappen zijn we niet voor, 
want die willen we eerst afwegen tegen de 
concrete gevolgen voor met name lagere 
inkomens en mensen die geen 
handelingsperspectief hebben.

Niet overgenomen

149 III.23 Provincie Zuid-
Holland 
(Oegstgeest) 

De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd. Er komt een sloop- dan wel 
inruilsubsidie voor oude personenauto's op 
diesel van voor 2009.

A Niet overnemen.

De fiscale voordelen voor elektrische auto’s zijn de 
afgelopen jaren excessief gebleken blijkens 
meerdere rapporten van de Algemene 
Rekenkamer. Dit is de duurste vorm van CO2 
besparing gebleken. Nu elektrische auto’s snel 
beter en goedkoper worden, willen we de 
overstimulering stoppen en deze fiscale voordelen 
afbouwen, maar nog niet geheel stoppen. Daarom 
handhaven we de oorspronkelijke zin. Nieuwe 
financiele instrumenten willen we niet inzetten, 
onze inzet is aanscherping van het bronbeleid in 
de EU.

Niet overgenomen
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150 III.23 Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen 
aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering en houden de 
salderingsmethode voor particulieren met 
zonnepanelen ook na 2021 in stand. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan, 
maar behoeft voor de langere termijn wel 
aanpassing. Dit sluit aan bij het gegeven dat 
zonnepanelen steeds goedkoper worden en de 
terugverdientijd korter. Dit is goed nieuws voor 
duurzame energie! Daar waar de markt haar werk 
doet, kan de subsidie van rijkswege navenant 
worden afgebouwd, zodat het geld dat daarmee 
vrij komt kan worden ingezet voor andere 
duurzaamheidsdoelen.

Nieuw tekstvoorstel:

"...en houden een salderingsmethode voor 
particulieren met zonnepanelen ook na 2021 in 
stand" 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

151 III.23 Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

De milieu-investeringsaftrek en de energie-
investeringsaftrek zijn erop gericht om 
investeringen mogelijk te maken die het klimaat 
verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door 
ze aan te passen aan nieuw beschikbare 
technologieën, vooral om bestaande gebouwen en 
installaties aan te passen. Ook verruimen wij de 
mogelijkheden voor huishoudens die bij willen 
dragen aan klimaatverbetering. De fiscale 
voordelen van elektrische auto’s worden versneld 
verminderd. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen.

153 NIEUW Businessclub De overheid moet bij het veranderen van het 
belastingstelsel een betrouwbare partij zijn en 
blijven: beloofde veranderingen in een 
regeerakkoord worden ook daadwerkelijk 
doorgevoerd.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het CDA is een partij van afspraak=afspraak. Daar 
houden wij ook andere partijen aan. Maar wie 
nooit van plan verandert, denkt niet na, zegt het 
spreekwoord. Dat geldt voor iedere ondernemer, 
net als voor ieder kabinet. 

Nieuw tekstvoorstel:
De overheid moet bij de uitvoering van nieuwe 
plannen in een regeerakkoord een betrouwbare 
partij zijn, die onder vergelijkbare 
omstandigheden waarmaakt wat het belooft. De 
Tweede Kamer heeft daarin het laatste woord.  

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Hoofdstuk IV Een dienstbare en beschermende overheid
IV. §Bescherming tegen criminaliteit en ondermijning
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305 IV.22 Wij willen een Deltaplan Ondermijning voor een 
stevige en integrale aanpak van de 
georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Alle 
relevante partijen – van politie tot banken, van 
gemeenten tot het bedrijfsleven – worden 
betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, 
waarin repressie en preventie centraal staan.

100+ 
individuele 
leden

Wij willen een Deltaplan Ondermijning voor een 
stevige en integrale aanpak van de 
georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Alle 
relevante partijen – van politie tot banken, van 
gemeenten tot het bedrijfsleven – worden 
betrokken in een gezamenlijke, meerjarige 
aanpak, waarin repressie en preventie centraal 
staan. We reserveren voor al deze initiatieven 
structureel 400 miljoen euro, zoals voorgesteld 
in het rapport “Een pact voor de Rechtsstaat”.

B Niet overnemen.

In de strekking van dit amendement wordt elders 
in het programma voorzien onder artikel IV.30, 
waarin sprake is van meerjarige investeringen in 
de politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht. De commissie ziet wel het 
belang van het noemen van het pact voor de 
Rechtsstaat, dit wordt met am. 311 in het 
programma opgenomen.

Het amendement tijdens de plenaire sessie 
overgenomen.

307 IV.22 Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda, CDA 
Businessclub)

Wij willen een Deltaplan Ondermijning voor een 
stevige en integrale aanpak van de 
georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Alle 
relevante partijen – van politie tot banken, van 
gemeenten tot het bedrijfsleven – worden 
betrokken in een gezamenlijke, meerjarige 
aanpak, waarin repressie en preventie centraal 
staan en regellasten voor bedrijven en 
instellingen kritisch mee worden gewogen om 
dubbele ondermijning te voorkomen.

B Gewijzigd overnemen.

Nieuw tekstvoorstel:
...centraal staan en regellasten voor bedrijven 
en instellingen kritisch worden meegewogen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

309 IV.25 Voor een deel van de jongeren is de straat een 
harde leerschool. Door problemen thuis of op 
school belanden ze al jong op het verkeerde pad. 
Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar 
is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om 
verdere problemen te voorkomen. 

Dertigersnetwer
k

Voor een deel van de jongeren is de straat een 
harde leerschool. Door problemen thuis of op 
school belanden ze al jong op het verkeerde pad. 
Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar 
is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om 
verdere problemen te voorkomen. Naast 
respressie is het van belang om in te zetten op 
preventie op het gebied van ondermijning. 
Daarom wordt ingezet op structurele middelen 
voor integrale wijkenaanpakken. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De noodzaak voor preventie komt naar voren bij 
IV.33 door meer inzet te plegen op de wijkteams 
van de politie. Structurele versterking van politie 
en het openbaar ministerie is opgenomen onder 
artikel IV.30. Daarbij wordt een financiële claim 
gedaan, die we gezien andere wensen in het 
programma niet waar kunnen maken.

Tekstvoorstel:

Naast respressie is het van belang om in te 
zetten op een structurele en integrale 
wijkaanpak.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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311 IV.30 In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit 
investeren wij meerjarig in de capaciteit en kwaliteit 
van politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht. De onderlinge samenwerking in 
de keten wordt versterkt en de capaciteit voor 
internationale opsporing en justitiële samenwerking 
in Europees verband wordt uitgebreid.

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit 
investeren wij meerjarig in de capaciteit en 
kwaliteit van politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht. De onderlinge samenwerking in 
de keten wordt versterkt en de capaciteit voor 
internationale opsporing en justitiële 
samenwerking in Europees verband wordt 
uitgebreid. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de 
informatieketen van de samenwerkende 
partners (politie, kmar, gemeenten, OM en 
belastingdienst) om een effectievere integrale 
informatiepositie te kunnen organiseren.

C Gewijzigd overnemen.

Zoals de toelichting al schetst gaat het om het 
verbeteren van de informatievoorziening. Dat 
beoogt het artikel ook. Voorstellen in am. 312 en 
am. 305 worden hier ook opgenomen.

Tekstvoorstel:

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit 
investeren wij meerjarig in de capaciteit en 
kwaliteit van politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht, zoals voorgesteld in het 
rapport 'Een pact voor de Rechtstaat'. De 
onderlinge samenwerking en 
informatieuitwisseling in de keten wordt versterkt  
en de capaciteit voor internationale opsporing en 
justitiële samenwerking in Europees verband wordt 
uitgebreid.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

327 NIEUW Provincie 
Gelderland 
(Apeldoorn)

Het afsteken van consumentenvuurwerk en de 
handel en transport van vuurwerk wordt 
verboden. De regering onderzoekt 
alternatieven in de vorm van een 
vergunningenstelsel voor 
vuurwerkverenigingen. De vuurwerkbranche 
heeft recht op een zorgvuldige behandeling in 
deze overgang naar een ander oud- en nieuw 
feest.

B Niet overnemen. 

Een eenmalig vuurwerkverbod bij de komende 
jaarwisseling is in coronatijd begrijpelijk, maar voor 
veel mensen is het vuurwerk ook een gekoesterde 
traditie. Als partij zijn wij voor een beperking van 
gevaarlijk vuurwerk en een harde aanpak van 
illegaal vuurwerk. Daarmee kunnen de schade en 
overlast aanzienlijk worden beperkt. 

Dit amendement is in de deelsessie behandeld. 
Het heeft niet voldoende stemmen behaald om 
te worden overgenomen en is doorgeleid naar 
het plenaire congres. Door de technische 
storing tijdens het plenaire congres is er nog 
niet over gestemd. Nog af te handelen.

IV. §Een solide bondgenoot in Europa en de wereld
331 IV.46 Financiële solidariteit met andere lidstaten wordt in 

principe vormgegeven via de meerjarenbegroting, 
waarbij de welvarende lidstaten meer bijdragen en 
minder welvarende landen meer subsidie 
ontvangen. Nederland kan een zelfstandige 
afweging maken of we aan nieuwe financiële 
initiatieven deelnemen. Wij blijven tegen de uitgave 
van eurobonds.

Provincie 
Utrecht (Zeist) / 
Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Financiële solidariteit met andere lidstaten wordt in 
principe vormgegeven via de meerjarenbegroting, 
waarbij de welvarende lidstaten meer bijdragen en 
minder welvarende landen meer subsidie 
ontvangen en we samen werken aan een 
concurrerend Europa. Nederland kan een 
zelfstandige afweging maken of we aan nieuwe 
financiële initiatieven deelnemen. Wij blijven tegen 
de uitgave van eurobonds. Voor de financiering 
van de begroting zal het stelsel van nationale 
bijdragen geleidelijk moeten worden vervangen 
door eigen EU-middelen. Deze kunnen worden 
aangewend om geld te lenen op de markt dat 
vervolgens kan worden geïnvesteerd in de 
vorm van garanties en subsidies. 

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

We zijn niet voor een steeds groter aandeel van 
eigen EU-middelen in de begroting. Met garanties 
en subsidies redden we het niet om een Europees 
budget op te zetten. Nationale bijdragen blijven 
nodig. 

Tekstvoorstel:

Financiële solidariteit met andere lidstaten wordt in 
principe vormgegeven via de meerjarenbegroting, 
waarbij de welvarende lidstaten meer bijdragen en 
minder welvarende landen meer subsidie 
ontvangen. We werken samen aan een 
evenwichtige, innovatieve en concurrerende 
EU. Nederland kan een zelfstandige afweging 
maken of we aan nieuwe financiële initiatieven 
deelnemen. Wij blijven tegen de uitgave van 
eurobonds. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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332 IV.46 CDA België Financiële solidariteit met andere lidstaten wordt in 
principe vormgegeven via de meerjarenbegroting, 
waarbij de welvarende lidstaten meer bijdragen en 
minder welvarende landen meer subsidie 
ontvangen en we samen werken aan een 
evenwichtig, innovatief en concurrerend 
Europa. Nederland kan een zelfstandige afweging 
maken of we aan nieuwe financiële initiatieven 
deelnemen. Wij blijven tegen de uitgave van 
eurobonds. Voor de toekomstige financiering 
van de begroting willen we het stelsel van 
nationale bijdragen aanvullen en geleidelijk 
vervangen door eigen EU-middelen.

B Gewijzigd overnemen.

Indiener is akkoord met gewijzigd voorstel bij 331. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 331 
is overgenomen. 

Best
uurs
am. 
25

IV.47 De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft een te grote rol, die 
de financiële stabiliteit kan bedreigen. De ECB 
moet zich daarom weer toeleggen op haar 
kerntaak en het bezit van schulden van de 
lidstaten verantwoord afbouwen.

CDA Landelijk 
Bestuur

Tekst amendement 333 wordt overgenomen. 
Hier wordt nog één toevoeging op gedaan.

De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft nu, om 
verschillende redenen, een te grote rol, wat een 
risico kan vormen voor de financiële stabiliteit. De 
ECB moet zich daarom weer toeleggen op haar 
kerntaak en het bezit van schulden van de 
lidstaten verantwoord afbouwen. Ook de lidstaten 
moeten hun schuld verantwoord afbouwen. We 
doen voorstellen in de EU voor een stabiel en 
evenwichtig begrotings- en fiscaal beleid. We 
blijven werken aan goede Bankenunie met streng 
toezicht.

Overnemen Overgenomen

333 IV.47 CDA België De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft nu, 
noodgedwongen, een te grote rol, die financiële 
stabiliteit kan bedreigen. Er wordt daarom 
gestreefd naar meer samenwerking op het 
gebied van begrotingspolitiek, zodanig dat de 
ECB zich kan. De ECB moet zich daarom weer 
toeleggen op haar kerntaak en het bezit van 
schulden van de lidstaten verantwoord kan 
afbouwen. In aanvulling op de cruciale, maar 
begrensde, rol van de ECB moet de eurozone 
op weg naar een vervolmaakte economische 
en monetaire unie worden verdiept door 
voltooiing van de Bankenunie en de Europese 
kapitaalmarktunie. Het afbouwen van risico's is 
hierbij evenwel een harde voorwaarde.

B Gewijzigd overnemen.

Indiener is akkoord met gewijzigd voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft nu, om 
verschillende redenen, een te grote rol, wat een 
risico kan vormen voor de financiële stabiliteit. 
De ECB moet zich daarom weer toeleggen op 
haar kerntaak en het bezit van schulden van de 
lidstaten verantwoord afbouwen. We doen 
voorstellen in de EU voor een stabiel en 
evenwichtig begrotings- en fiscaal beleid. We 
blijven werken aan goede Bankenunie met 
streng toezicht.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. Zie ook bestuursamendement 
25, met toevoegende tekst. 
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334 IV.47 Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag) / 
Provincie 
Utrecht (Zeist)

De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft een te grote rol, die 
de financiële stabiliteit kan bedreigen. De ECB 
moet zich daarom weer toeleggen op haar 
kerntaak en het bezit van schulden van de 
lidstaten verantwoord afbouwen. De EMU en de 
euro zijn van groot politiek en economisch 
belang. In aansluiting op de cruciale, maar 
begrensde, rol van de ECB moet de eurozone 
op weg naar een voldragen economische unie 
worden verdiept door voltooiing van de 
Bankenunie en een Europese kapitaalmarkt.

B Gewijzigd overnemen.

Indiener is akkoord met gewijzigde tekst bij am. 
333. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 333 
is overgenomen. 

335 IV.47 Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

De euro is van groot belang voor een exportland 
als Nederland. Dat neemt niet weg dat de 
Economische en Monetaire Unie uit balans is. De 
Europese Centrale Bank heeft een te grote rol, die 
de financiële stabiliteit kan bedreigen. De ECB 
moet zich daarom weer Er wordt gestreefd naar 
samenwerking op het gebied van 
begrotingspolitiek, zodanig dat de ECB zich  
weer kan toeleggen op haar kerntaak en het bezit 
van schulden van de lidstaten verantwoord 
afbouwen.

B Gewijzigd overnemen.

Indiener is akkoord met gewijzigde tekst bij am. 
333. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 333 
is overgenomen. 

337 IV.50 Een groot milieurendement is te behalen met 
hoogwaardige verwerking van ons huishoudelijk en 
bedrijfsafval. Nederland beschikt over een 
innovatieve afvalbranche waar we gebruik van 
moeten maken. Dus we willen zoveel mogelijk 
stoppen met exporteren van afval naar landen als 
China, en meer circulaire bedrijvigheid in onze 
eigen regio's stimuleren. Hiervoor moeten we het 
verbranden van afval verminderen en recycling 
verhogen. Regulering en financiële prikkels vanuit 
de overheid dragen bij aan de hernieuwde inzet 
van die grondstoffen. Ook grondstoffen moeten in 
de toekomst vaker opnieuw inzetbaar zijn. Daarom 
maken we verbranden van afval minder 
aantrekkelijk en het hergebruik aantrekkelijker.

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag 
Buitenlandnetw
erk) / Provincie 
Utrecht (Zeist)

In de EU handhaven we het veto op buitenlands 
beleid, behalve bij het veroordelen van 
mensenrechtenschendingen en het opstellen van 
de zogeheten sanctielijsten. In de EU stappen we 
op buitenlands beleid over op stemmingen met 
versterkte gekwalificeerde meerderheid. Zo 
voorkomen we dat één lidstaat kritiek op en 
sancties tegen landen als China en Rusland kan 
tegenhouden.

B Niet overnemen. 

Alleen op het gebied van 
mensenrechtenschendingen en sanctielijsten 
willen we stemming met kwalificeerde 
meerderheid. We merken dat daar het veto 
frustrerend werkt, zeker vanuit geopolitiek 
oogpunt. We zijn van mening dat op dit gebied de 
mogelijkheid moet komen om met versterkte 
gekwalificeerde meerderheid te stemmen.

Het amendement is niet overgenomen. 


