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C amendementen
112 II.53 Sport is maatschappelijk goud, dat we moeten 

verzilveren. Het verbindt mensen en is gezond. Wij 
versterken verenigingen en willen meer 
voorzieningen voor sport en beweging in de 
openbare ruimte. We vergroten het sportaanbod 
voor kinderen met een beperking en ondersteunen 
kinderen van ouders die sporten niet kunnen 
betalen.

Provincie 
Overijssel

Sport is maatschappelijk goud, dat we moeten 
verzilveren. Het verbindt mensen en is gezond. Wij 
versterken verenigingen en het 
verenigingsgevoel en willen meer voorzieningen 
voor sport en beweging in de openbare ruimte. We 
vergroten het sportaanbod voor kinderen met een 
beperking en ondersteunen kinderen van ouders 
die sporten niet kunnen betalen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

113 II.53 Provincie 
Gelderland 
(Arnhem)

Sport is maatschappelijk goud, dat we moeten 
verzilveren. Het verbindt mensen en is gezond. Wij 
versterken verenigingen en willen meer 
voorzieningen voor sport en beweging in de 
openbare ruimte. We vergroten het sportaanbod 
voor kinderen met een beperking en ondersteunen 
kinderen van ouders die sporten niet kunnen 
betalen. Andere jeugdactiviteiten zoals 
scouting vragen om soortgelijke maatregelen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

114 II.54 Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen die door armoede of andere 
belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches 
hebben in het bijzonder oog voor de (talent)
ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer), 
Midvoor / 
Provincie 
Gelderland 
(Culemborg)

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport-, speel en bewegingsactiviteiten in de buurt, 
wijk of dorp voor mensen die door armoede of 
andere belemmeringen weinig of niet sporten of 
bewegen. De coaches hebben in het bijzonder 
oog voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en worden tevens bijgeschoold tot 
buurtspeelcoach. Voor kinderen is van belang 
dat er meer speelruimte komt. Wij stimuleren 
gemeenten daarvoor, in samenspraak met de 
kinderen zelf, te zorgen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

116 II.54 Provincie 
Noord-Holland 
(Drechterland)

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen die door armoede of andere 
belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches 
hebben in het bijzonder oog voor de (talent)
ontwikkeling van kinderen en jongeren en voor 
het (blijven) bewegen van ouderen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

117 II.54 Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen, die door armoede of andere 
belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches 
hebben in het bijzonder oog voor de (talent)
ontwikkeling van kinderen en jongeren en in het 
bijzonder ouderen.

C Gewijzigd overnemen. 

De commissie geeft de voorkeur aan de tekst in 
am. 116.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 116 dat van 
gelijke strekking is.

118 III.1 We komen met een omvangrijk crisis- en 
herstelpakket voor investeringen in de 
woningbouw, infrastructuur, digitalisering, 
innovatie en duurzaamheid. Voor deze projecten 
versnellen en vereenvoudigen we de procedures 
om sneller resultaat te boeken. Cofinanciering 
vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan 
gezonde bedrijven - groot en klein, start ups en 
scale ups - helpen in de overstap naar nieuwe 
verdienmodellen. 

Provincie 
Gelderland 
(Culemborg) / 
Provincie 
Zeeland / CDA 
Midvoor / 
Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

We komen met een omvangrijk crisis- en 
herstelpakket voor investeringen in de 
woningbouw, infrastructuur, maatschappelijk 
vastgoed, digitalisering, innovatie en 
duurzaamheid. Voor deze projecten versnellen en 
vereenvoudigen we de procedures om sneller 
resultaat te boeken. Cofinanciering vanuit het 
Nationale Groeifonds en InvestNL kan gezonde 
bedrijven - groot en klein, start ups en scale ups - 
helpen in de overstap naar nieuwe 
verdienmodellen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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119 III.2 Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. We 
introduceren het principe 'Een regel erbij is een 
regel eraf'.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

121 III.5 Wij ontwikkelen in Europees verband een Made in 
Europe-strategie om de levering van vitale 
producten en diensten in de maakindustrie, zorg, 
agrifood en (defensie) technologie veilig te stellen. 
Waar nodig halen we de productie en 
maakindustrie terug om onze strategische 
autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van 
derde landen te beperken.

Europanetwerk Wij ontwikkelen in Europees verband een Made in 
Europe-strategie om de levering van vitale 
producten en diensten in de maakindustrie, zorg, 
agrifood en (defensie) technologie veilig te stellen. 
Waar nodig halen we de productie en 
maakindustrie terug om onze strategische 
autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van 
derde landen te beperken. Waar nodig worden 
Europese mededingingsregels aangepast om 
de (internationale) concurrentiepositie van 
Europese bedrijven te versterken en worden de 
staatsteunregels ook van toepassing op 
bedrijven van buiten Europa.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

122 III.6 Om te voorkomen dat vitale sectoren en diensten 
als havens, landbouwgrond of de productie van 
medicijnen in buitenlandse handen vallen, 
ontwikkelen we in Europees verband ook een 
Protected by Europe-strategie. De strategie ziet er 
op toe dat we voor vitale technologieën, energie 
en grondstoffen niet te afhankelijk worden van 
andere landen. 

Provincie 
Brabant 
(Buitenlandcom
missie)

Om te voorkomen dat vitale sectoren en diensten 
als havens, landbouwgrond of de productie van 
medicijnen in buitenlandse handen vallen, 
ontwikkelen we in Europees verband ook een 
Protected by Europe-strategie. De strategie ziet er 
op toe dat we voor vitale technologieën, energie 
en grondstoffen niet te afhankelijk worden van 
andere landen. Het versterken en 
implementeren van een China-strategie is 
daarbij in het bijzonder van belang.

C Dit wordt opgenomen bij am. 338 en staat daar 
op overnemen. Indiener is akkoord.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 338 dat van 
gelijke strekking is.

125 III.10 Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons 
land en in veel gemeenten de motor van een vitale 
lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles 
om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te 
helpen en deze ondernemers de ruimte en 
ondersteuning te bieden om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Vernieuwing van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen is een 
belangrijk element van de nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. 

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons 
land en in veel gemeenten de motor van een vitale 
lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles 
om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te 
helpen en deze ondernemers de ruimte en 
ondersteuning te bieden om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. De belangen van 
de ondernemingen, in de hoedanigheid als 
schuldeisers, moeten beter worden 
beschermd. Retail en MKB ondernemers 
worden gestimuleerd om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen door hen de 
ruimte en ondersteuning te bieden die 
daarvoor nodig is. Vernieuwing van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen is een 
belangrijk element van de nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. Met een gedifferentieerd 
winkelaanbod in combinatie met de 
gastvrijheidseconomie.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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126 III.10 Provincie 
Utrecht 
(Bunschoten)

Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons 
land en in veel gemeenten de motor van een vitale 
lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles 
om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te 
helpen en deze ondernemers de ruimte en 
ondersteuning te bieden om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Vernieuwing van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen is een 
belangrijk element van de nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. Ook blijven wij aandacht 
houden voor de belangen van de ambulante 
handel.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

129 III.12 Wij halveren de wettelijke betalingstermijn van 
grote bedrijven aan het MKB en zzp’ers van 60 
dagen naar 30 dagen. Die termijn geldt ook voor 
betalingen van facturen door de overheid. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Molenlanden)

Wij halveren de wettelijke betalingstermijn van 
grote bedrijven aan het MKB en zzp’ers van 60 
dagen naar 30 dagen. Die termijn geldt ook voor 
betalingen van facturen door de overheid. Er moet 
duidelijkheid komen over de rechtspositie van 
ZZP-ers. Duidelijke wetgeving, waarbij de 
zwakkere in de samenleving beschermd wordt 
en waarbij de ondernemer wordt gefaciliteerd.

C Overnemen. Dit amendement krijgt een extra 
steunbetuiging vanuit het bestuur en de 
lijsttrekker.

Het amendement is overgenomen. 

130 III.13 Grote bedrijven en multinationals zijn onmisbaar 
voor onze welvaart en werkgelegenheid. Zij 
versterken de internationale uitstraling van onze 
economie en fungeren als aanjager in een hele 
keten van MKB-bedrijven en innovatieve start ups. 
Daarom willen wij de nationale binding en de 
netwerkfunctie van deze bedrijven versterken en 
een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijven 
behouden. 

Provincie 
Overijssel

Grote bedrijven en multinationals zijn onmisbaar 
voor onze welvaart en werkgelegenheid. Zij 
versterken de internationale uitstraling van onze 
economie en fungeren als aanjager in een hele 
keten van MKB-bedrijven en innovatieve start ups. 
Daarom willen wij de nationale binding en de 
netwerkfunctie van deze bedrijven versterken en 
een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijven 
behouden. We willen daarbij terug naar het 
Rijnlands model: bedrijven moeten oog hebben 
voor de samenleving, duurzaamheid en de 
belangen van alle betrokkenen i.p.v. enkel de 
winstmaximalisatie voor aandeelhouders.  

C Niet overnemen. 

De strekking van dit amendement staat duidelijk 
verwoord in III.9 en de inleiding van dit hoofdstuk.

Het amendement is niet overgenomen.

133 III.16 Wij willen in Europees verband onze economie en 
werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen 
van het roekeloze kapitalisme van hedgefunds en 
flitskapitaal.

CDA Zeeland 
(Businessclub), 
Business Club

Wij willen in Europees verband onze economie en 
werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen 
van het roekeloze kapitalisme van hedgefunds en 
flitskapitaal grote private equityfondsen die 
mede met teveel geleend geld bedrijven 
overnemen en uithollen.

C Gewijzigd overnemen. 

De commissie heeft de voorkeur voor am. 135 op 
hetzelfde artikel.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 135 dat van 
gelijke strekking is.

134 III.16 Provincie Zuid-
Holland 
(Business Club)

Wij willen in Europees verband onze economie en 
werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen 
van het roekeloze kapitalisme van hedgefunds en 
flitskapitaal, in het bijzonder de grote private 
quity fondsen die mede met teveel geleend 
geld bedrijven uithollen en overnemen en/of 
die werknemersbelangen te zeer ondergeschikt 
maken aan de financiële belangen van 
overnemende partijen.

C Gewijzigd overnemen. 

De commissie heeft de voorkeur voor am. 135 op 
hetzelfde artikel.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 135 dat van 
gelijke strekking is.

135 III.16 Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Wij willen in Europees verband onze economie en 
werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen 
van het roekeloze kapitalisme van hedgefunds en 
flitskapitaal .

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 



Am. no Art. no. Artikel concept-verkiezingsprogramma Indiener Amendement Cat. Preadvies Uitslag

354 IV.60 Europa zal in de toekomst vaker conflicten op 
eigen kracht moeten oplossen. Daarom zijn wij 
voorstander van intensievere Europese 
defensiesamenwerking in de vorm van 
gemeenschappelijke missies en oefeningen, 
onderlinge samenwerking van eenheden en 
landen, taakverdeling van militaire capaciteit en 
gezamenlijke inkoop. Wij zijn geen voorstander 
van een geïntegreerd Europees leger, omdat 
Nederlandse troepen alleen door de Nederlandse 
regering en parlement kunnen worden 
uitgezonden.

Provincie 
Gelderland 
(Ede)

Europa zal in de toekomst vaker conflicten op 
eigen kracht moeten oplossen. Daarom zijn wij 
voorstander van intensievere Europese 
defensiesamenwerking in de vorm van 
gemeenschappelijke missies en oefeningen, 
onderlinge samenwerking van eenheden en 
landen, taakverdeling van militaire capaciteit en 
gezamenlijke inkoop. Wij zijn geen voorstander 
van een geïntegreerd Europees leger, omdat 
Nederlandse troepen alleen door de Nederlandse 
regering en parlement kunnen worden 
uitgezonden. Dit alles neemt niet weg, dat de 
Trans-atlantische samenwerking in NAVO-
verband een hoeksteen blijft van het 
Nederlandse defensiebeleid.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

358 IV.65 Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt 
ook voor de veteranen die ons land hebben 
gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor 
veteranen om hun kennis en ervaring in 
oorlogsgebieden te delen met de samenleving. De 
Invictus Games in ons land en landelijke en lokale 
vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om 
de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

Provincie 
Fryslân 
(Leeuwarden)

Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt 
ook voor de (Indië) veteranen die ons land hebben 
gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor 
veteranen om hun kennis en ervaring in 
oorlogsgebieden te delen met de samenleving. De 
Invictus Games in ons land en landelijke en lokale 
vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om 
de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

C Niet overnemen.

Onze waardering geldt voor alle veteranen.

Het amendement is niet overgenomen.

359 NIEUW Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Voor vluchtelingen, in het bijzonder kinderen, 
die werkelijk in nood verkeren bieden wij altijd 
hulp en bescherming.

C Het principe dat in deze zin is verwoordt, wordt 
onderschreven door de commissie. De commissie 
stelt voor om dit prominent op te nemen in de 
inleidende tekst bij het hoofdstuk dat over migratie 
gaat en dit niet als bullet op te nemen.

Het preadvies is overgenomen om de strekking 
van het amendement in de inleiding op te 
nemen.

363 IV.67 Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, opvang en 
primaire beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Lidstaten die geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen.

Dertigersnetwer
k

Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een humaan 
Europees vluchtelingen- en asielbeleid. 
Kernpunten zijn een strenge controle van de 
buitengrenzen, humane opvang en primaire 
beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Lidstaten die geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

364 IV.67 Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, een 
humane opvang die voldoet aan specifieke 
kwaliteitseisen en primaire beoordeling van 
asielverzoeken aan de buitengrens, herverdeling 
over de lidstaten en een effectiever 
terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers. 
Lidstaten die geen verantwoordelijkheid nemen 
voor een gemeenschappelijk asielbeleid worden 
gekort op Europese subsidies of fondsen.

C Niet overnemen.

De commissie geeft de voorkeur aan de 
formulering van gelijke strekking onder 
amendement 363. 

Het amendement is niet overgenomen.
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370 IV.77 Tegen culturele tradities en rituelen die in strijd zijn 
met de Nederlandse rechtsstaat of het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals 
huwelijkse gevangenschap en vrouwelijke genitale 
verminking, treden we streng op. Bij genitale 
verminking van meisjes moeten ook de ouders 
worden bestraft. 

Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Tegen culturele tradities en rituelen die in strijd zijn 
met de Nederlandse rechtsstaat of het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals 
huwelijkse gevangenschap en vrouwelijke genitale 
verminking, treden we streng op. Bij genitale 
verminking van meisjes moeten naast de dader, 
ook de ouders kunnen worden bestraft voor 
medewerking.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen met positief preadvies
Bestuur
sam. 13

III.1 We komen met een omvangrijk crisis- en 
herstelpakket voor investeringen in de 
woningbouw, infrastructuur, digitalisering, 
innovatie en duurzaamheid. Voor deze projecten 
versnellen en vereenvoudigen we de procedures 
om sneller resultaat te boeken. Cofinanciering 
vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan 
gezonde bedrijven - groot en klein, start ups en 
scale ups - helpen in de overstap naar nieuwe 
verdienmodellen. 

CDA Landelijk 
Bestuur

We komen met een omvangrijk crisis- en 
herstelpakket herstel- en innovatiepakket voor 
investeringen in de woningbouw, infrastructuur, 
digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Voor 
deze projecten versnellen en vereenvoudigen we 
de procedures om sneller resultaat te boeken. 
Cofinanciering vanuit het Nationale Groeifonds en 
InvestNL kan gezonde bedrijven - groot en klein, 
start ups en scale ups - helpen in de overstap naar 
nieuwe verdienmodellen.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuur
sam. 14

III.2 Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. Met name de 
kleine ondernemer heeft na de lock downs 
tijdelijk extra zuurstof nodig om op adem te 
kunnen komen. Speciaal voor deze groep 
bepleiten we daarom tijdelijke vrijstellingen, 
innovatie prikkels en verliescompensatie.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

356 IV.62 Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en 
vervanging van militair materieel willen wij de 
Europese afhankelijkheid van andere landen 
verminderen. Dit vraagt om investeringen in een 
krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-
industrie. Wij doen vaker een beroep op de 
Europese uitzondering van nationaal veiligheids- 
en economisch belang om materieel in Nederland 
aan te besteden. Zo zorgen wij dat cruciale 
strategische kennis en technologie in Nederland 
blijft. 

CDA Provincie 
Utrecht

Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en 
vervanging van militair materieel willen wij de 
Europese afhankelijkheid van andere landen 
verminderen. Dit vraagt om investeringen in een 
krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-
industrie. Wij doen vaker een beroep op de 
Europese uitzondering van nationaal veiligheids- 
en economisch belang om materieel in Nederland 
aan te besteden. Zo zorgen wij dat cruciale 
strategische kennis en technologie in Nederland 
blijft. Nederland moet haar rol binnen Europa 
pakken door deel uit te maken van de 
kopgroep op Europese defensiesamenwerking.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

357 IV.65 Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt 
ook voor de veteranen die ons land hebben 
gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor 
veteranen om hun kennis en ervaring in 
oorlogsgebieden te delen met de samenleving. De 
Invictus Games in ons land en landelijke en lokale 
vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om 
de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt 
ook voor de veteranen die ons land hebben 
gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor 
veteranen om hun kennis en ervaring in 
oorlogsgebieden te delen met de samenleving. Wij 
willen meer aandacht voor de gevolgen van 
uitzendingen op de geestelijke gezondheid van 
veteranen en hun gezinnen. De Invictus Games 
in ons land en landelijke en lokale 
vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om 
de waardering voor veteranen zichtbaar te maken. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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Bestuur
sam. 26

IV.67 Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, opvang en 
primaire beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Lidstaten die geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen.

CDA Landelijk 
Bestuur

Amendement 362 wordt overgenomen, plus een 
extra toevoeging:

Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, opvang en 
primaire beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Nederland voert samen met andere 
Europese landen een actief beleid om ervoor te 
zorgen dat opvanglocaties in de regio geen 
uitzichtloze kampen zijn, maar echte ‘asielsteden’ 
waar vluchtelingen zich met goed onderwijs en 
economische activiteiten kunnen voorbereiden op 
een nieuwe fase in hun leven, inclusief hulp om 
terugkeer naar het geboorteland mogelijk te 
maken. Goed migratiebeleid houdt rekening met 
het onderscheid tussen vluchtelingen en 
arbeidsmigranten. Mensen die vervolgd worden 
wegens afkomst, religie of politieke overtuiging 
hebben recht op asiel. Lidstaten die geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

362 IV.67 Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, opvang en 
primaire beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Lidstaten die geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen.

Provincie 
Noord-Holland 
(Huizen)

Wij willen dat Nederland een voortrekkersrol 
vervult in de ontwikkeling van een Europees 
vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een 
strenge controle van de buitengrenzen, opvang en 
primaire beoordeling van asielverzoeken aan de 
buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een 
effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers. Nederland voert samen met 
andere Europese landen een actief beleid om 
ervoor te zorgen dat opvanglocaties in de regio 
geen uitzichtloze kampen zijn, maar echte 
‘asielsteden’ waar vluchtelingen zich met goed 
onderwijs en economische activiteiten kunnen 
voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven. 
Goed migratiebeleid houdt rekening met het 
onderscheid tussen vluchtelingen en 
arbeidsmigranten. Mensen die vervolgd 
worden wegens afkomst, religie of politieke 
overtuiging hebben recht op asiel. Lidstaten die 
geen verantwoordelijkheid nemen voor een 
gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op 
Europese subsidies of fondsen.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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368 IV.74 Om de druk op migratie te verminderen moeten we 
altijd bereid zijn die landen te helpen, waar sprake 
is van oorlog, geweld, honger of structurele 
armoede. Dit geldt in het bijzonder voor de grote 
problemen waarmee Afrika de komende jaren te 
maken krijgt.

Commissie 
Buitenland

Om de druk op migratie te verminderen, moeten 
we altijd bereid zijn die landen te helpen, waar 
sprake is van oorlog, geweld, honger of structurele 
armoede. Dit geldt in het bijzonder voor de grote 
problemen waarmee Afrika de komende jaren te 
maken krijgt. met name in de toekomst uit Afrika 
en het Midden-Oosten, moeten we bereid zijn 
meer te investeren in goede initiatieven ter 
voorkoming van gewapende conflicten. We 
moeten daarnaast altijd bereid zijn landen te 
helpen die proberen oorlogsgeweld en 
structurele armoede te boven te komen, 
evenals landen die met een grootschalige 
instroom van vluchtelingen uit buurlanden te 
maken hebben. Zonder adequate opvang en 
perspectieven is de kans groot dat 
vluchtelingen verder zullen trekken. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen zonder spreektijd
109 NIEUW Provincie 

Utrecht (Zeist)
Het CDA juicht toe dat burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen 
van maatschappelijke problemen door middel 
van vrijwilligerswerk en giften aan goede 
doelen. Bijdragen aan goede doelen wordt door 
een goede giftenaftrek aangemoedigd en 
goede doelen worden in staat gesteld bijdragen 
en vrijwilligers te werven onder het 
Nederlandse publiek.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Amendementen 110 en 115 beogen hetzelfde. 
Hieronder staat een samenvoeging van deze 3 
amendementen.

Tekstvoorstel:

Het CDA juicht toe dat burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen 
van maatschappelijke problemen door middel 
van vrijwilligerswerk en giften aan goede 
doelen. Bijdragen aan goede doelen, 
burgerinitiatieven en kerken wordt door een 
goede giftenaftrek aangemoedigd en goede 
doelen worden in staat gesteld bijdragen en 
vrijwilligers te werven onder het Nederlandse 
publiek.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

110 NIEUW Provincie 
Flevoland 
(Almere)

Wij stimuleren dat burgers zelf 
verantwoordelijkheid en initiatieven nemen 
voor het oplossen van maatschappelijke 
problemen door middel van ideeën, 
vrijwilligerswerk en giften. Zij hebben een grote 
impact op de samenleving, met name waar 
overheid en markt niet slagen. Goede doelen 
en andere burgerinitiatieven en ook de kerken 
moeten de ruimte behouden om mensen te 
blijven mobiliseren, werven en betrekken voor 
meedoen met tijd, donaties, vrijwillige inzet en 
agendasetting. Dat wordt ondersteund met 
stimulering van vrijwilligerswerk en een 
ruimhartige giftenaftrek.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De commissie heeft voorkeur voor het 
tekstvoorstel bij am. 109.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 109 
is overgenomen. 
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115 II.54 Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen die door armoede of andere 
belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches 
hebben in het bijzonder oog voor de (talent)
ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Provincie 
Overijssel

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk 
kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige 
sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen die door armoede of andere 
belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches 
hebben in het bijzonder oog voor de (talent)
ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke 
initiatieven spelen een belangrijke rol in onze 
samenleving. Daarom willen we dat 
vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt en een 
ruimhartige giftenaftrek handhaven.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De commissie heeft voorkeur voor het 
tekstvoorstel bij am. 109.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 109 
is overgenomen. 

111 II.51 Wij willen de maatschappelijke onderneming 
wettelijk verankeren als een eigen rechtsvorm voor 
maatschappelijke initiatieven zonder 
winstoogmerk. Een wettelijke basis regelt de 
structuur en de zeggenschap van 
belanghebbenden en maakt het mogelijk om 
maatschappelijke ondernemingen voorrang te 
geven bij overheidsaanbestedingen. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda)

Wij willen de maatschappelijke onderneming 
wettelijk verankeren als een eigen rechtsvorm voor 
maatschappelijke initiatieven zonder 
winstoogmerk. Een wettelijke basis regelt de 
structuur en de zeggenschap van 
belanghebbenden en maakt het mogelijk om 
maatschappelijke ondernemingen voorrang te 
geven bij overheidsaanbestedingen. 
Maatschappelijke ondernemingen kunnen 
vrijgesteld worden van de verplichting omzet 
belasting af te dragen.

A Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Wij willen de maatschappelijke onderneming 
wettelijk verankeren als een eigen rechtsvorm voor 
maatschappelijke initiatieven zonder 
winstoogmerk. Een wettelijke basis regelt de 
structuur en de zeggenschap van 
belanghebbenden en maakt het mogelijk om 
maatschappelijke ondernemingen voorrang te 
geven bij overheidsaanbestedingen. Wij 
koesteren de vereniging en vergelijkbare 
rechtsvormen als bron van maatschappelijk 
initiatief voor branches, beroepen en 
vrijwilligersactiviteiten. We zorgen ervoor dat 
ook kleinere verenigingen bestaansrecht 
houden en voldoende bestuurders kunnen 
aantrekken.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Hoofdstuk III Een eerlijke economie
III. §Brood op de plank in een eerlijke, innovatieve en weerbare economie 

120 III.2 Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. 

Business Club Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. Bovendien stoppen we met het inzetten 
van de partners van het MKB (zoals 
accountants, fiscalisten en banken) voor 
controle taken van de overheid. Wij willen een 
dienstbare overheid die met ondernemers 
meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen 
wegneemt. Om een gelijk speelveld te behouden 
beperken we Nederlandse aanvullingen op 
Europese regels. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Ondernemers hebben de ruimte nodig om te 
ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige 
regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de 
weg. De controlerende taak van de overheid bij 
het bestrijden van fraude, en de inzet van 
accountants, fiscalisten en banken hierbij, mag 
er niet toe leiden dat ondernemers bij 
genoemde partners tegen obstakels aanlopen. 
Wij willen een dienstbare overheid die met 
ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en 
belemmeringen wegneemt. Om een gelijk 
speelveld te behouden beperken we Nederlandse 
aanvullingen op Europese regels. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 



Am. no Art. no. Artikel concept-verkiezingsprogramma Indiener Amendement Cat. Preadvies Uitslag

123 NIEUW CDAV Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft sterk 
achter bij het aantal mannelijke ondernemers. 
Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap 
stimuleren, door gelijke toegang tot kennis, 
innovatie, krediet en subsidies, door betere 
begeleiding en het zichtbaar maken van good 
practices en rolmodellen. Hierbij willen wij 
onder andere aandacht besteden aan de 
vrouwen in de agrarische sector en in het MKB.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Uit onderzoek blijkt niet dat de gelijke toegang tot 
krediet en subsidies veel verschilt tussen mannen 
en vrouwen, maar voor ondernemers in het 
algemeen. Dat onderscheid zouden we hier dus 
niet willen maken. Verder snijdt het amendement 
een belangrijk punt aan! 

Tekstvoorstel:

Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft nog 
steeds achter bij het aantal mannelijke 
ondernemers. Wij willen het vrouwelijk 
ondernemerschap stimuleren door betere 
begeleiding en toegang tot kennis en 
innovaties, krediet en subsidies en het 
zichtbaar maken van good practices en 
rolmodellen. Hierbij willen wij onder andere 
aandacht besteden aan de vrouwen in de 
agrarische sector en in het MKB.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

124 III.10 Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons 
land en in veel gemeenten de motor van een vitale 
lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles 
om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te 
helpen en deze ondernemers de ruimte en 
ondersteuning te bieden om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Vernieuwing van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen is een 
belangrijk element van de nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. 

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons 
land en in veel gemeenten de motor van een vitale 
lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles 
om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te 
helpen en deze ondernemers de ruimte en 
ondersteuning te bieden om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Vernieuwing van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen is een 
belangrijk element van de nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. Op landelijk niveau zetten we 
in op groei van de gastvrijheidseconomie. Deze 
groei moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de 
landelijke regio’s en dat vraagt om een 
landelijke coördinatie door een 
bewindspersoon. 

B Gewijzigd overnemen.

De commissie geeft de voorkeur aan amendement 
127, met gelijke strekking waarbij dit ook als 
nieuwe bullet is opgenomen, waar in de toelichting 
ook om wordt gevraagd. Bij amendement 127 doet 
de commissie het voorstel om daar de 
gastvrijheidseconomie ook op te nemen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 127 
is overgenomen. 

127 NIEUW Provincie 
Overijssel

Toerisme is een belangrijke factor is in 
regionale economie in ons land. Wij willen na 
de coronacrisis inzetten op een betere 
spreiding van binnen- en buitenlands toerisme 
over de verschillende toeristische regio’s om 
te grote concentratie en schadelijke 
neveneffecten te voorkomen en de diverse 
regio’s te versterken. 

B Gewijzigd overnemen.

Met onderstaande toevoeging om amendement 
124 te combineren hierin.

Tekstvoorstel:

Toerisme en de gastvrijheidseconomie zijn 
belangrijke factoren voor de regionale 
economie in ons land. Wij willen na de 
coronacrisis inzetten op een betere spreiding 
van binnen- en buitenlands toerisme over de 
verschillende toeristische regio’s om te grote 
concentratie en schadelijke neveneffecten te 
voorkomen en de diverse regio’s te versterken. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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128 III.11 Wij willen een versoepeling van Europese 
aanbestedingsregels, zodat investeringen met 
belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan 
bedrijven in Nederland of Europa. Wij vergroten de 
kennis van inkopers bij de overheid om bij 
aanbestedingen meer oog te hebben voor het 
eigen MKB. De investeringsfondsen InvestNL en 
InvestInternational worden opengesteld voor het 
midden- en kleinbedrijf en kansrijke start ups en 
scale ups.  

Business Club Wij willen een versoepeling van Europese 
aanbestedingsregels, zodat investeringen met 
belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan 
bedrijven in Nederland of Europa. Wij vergroten de 
kennis van inkopers bij de overheid om bij 
aanbestedingen meer oog te hebben voor het 
eigen MKB. De investeringsfondsen InvestNL en 
InvestInternational worden opengesteld voor het 
midden- en kleinbedrijf en kansrijke start ups en 
scale ups.

B Gewijzigd overnemen.

Het voorstel strekt tot doel dat inkoper meer 
rekening kunnen houden met de belangen van het 
eigen MKB. Dit wordt verduidelijkt in de volgende 
wijziging.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

Wij vergroten de kennis van inkopers bij de 
overheid om bij aanbestedigingen meer oog te 
hebben voor de belangen en de kansen voor het 
eigen MKB. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

132 III.15 Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen.

Provincie 
Utrecht 
(Stichtse Vecht)

Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen. 
Ondernemers die zaken doen over de grens 
moeten dat doen volgens de principes van 
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen volgens internationale geldende 
richtlijnen en normen, zoals de OESO-richtlijen 
en de VN-Principes voor Mensenrechten en 
Bedrijfsleven (UNGP’s). Dat betekent dat zij 
rekening houden met zaken op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsomstandigheden en 
milieu. Het CDA zet zich in om afspraken te 
maken op nationaal én Europees niveau om te 
zorgen dat er beleid komt met vrijwillige en 
bindende maatregelen om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de norm te maken.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het CDA is groot voorstander van het stimuleren 
van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. We zijn dus ook voorstander van het 
maken van meer afspraken op dit gebied, zowel 
nationaal als internationaal. Hierbij is wetgeving 
met boetes een route, maar het CDA heeft de 
voorkeur voor positieve stimulering. Daarbij komt 
dat juist voor behoud van het level-playing field in 
Europa ook het MKB regelgeving moet kunnen 
meemaken. Bij wet- en regelgeving is het MKB 
ons uitgangspunt. Wetgeving is het sluitstuk van 
dit traject. 

Tekstvoorstel:

Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen. Het CDA 
zet zich in om afspraken te maken op nationaal 
én Europees niveau om te zorgen dat er beleid 
komt met maatregelen om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de norm te maken.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

136 NIEUW CDA Zeeland 
(Businessclub)

Er komt binnen het ministerie van 
Economische zaken een aparte minister voor 
Ondernemerschap. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

Verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het 
beperken van fiscale voordelen van 
zzp'erschap. De onbedoelde negatieve 
gevolgen hiervan, onder meer voor het micro- 
en kleinbedrijf, moet een minister voor 
ondernemerschap goed begeleiden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

137 NIEUW Business Club We stellen een Ministerie voor 
Ondernemerschap in.

B Zie am. 136 Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van het tekstvoorstel 
bij am. 136 dat verstrekkender is.
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355 IV.62 Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en 
vervanging van militair materieel willen wij de 
Europese afhankelijkheid van andere landen 
verminderen. Dit vraagt om investeringen in een 
krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-
industrie. Wij doen vaker een beroep op de 
Europese uitzondering van nationaal veiligheids- 
en economisch belang om materieel in Nederland 
aan te besteden. Zo zorgen wij dat cruciale 
strategische kennis en technologie in Nederland 
blijft. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Voorschoten)

Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en 
vervanging van militair materieel willen wij de 
Europese afhankelijkheid van andere landen 
verminderen. Dit vraagt om investeringen in een 
krachtige en innovatieve defensie-industrie. Wij 
doen vaker een beroep op de Europese 
uitzondering van nationaal veiligheids- en 
economisch belang om materieel in Nederland aan 
te besteden. Zo zorgen wij dat cruciale 
strategische kennis en technologie in Nederland 
blijft., in Nederland zoals elders. In 
samenspraak met andere Europese industrieën 
kan zo een specialisatie plaatsvinden, waarin 
ook het Nederlandse bedrijfsleven optimaal 
functioneert, zoals in de marinebouw. In 
uitzonderlijk geval doen wij een beroep af te 
wijken van openbare aanbesteding vanwege 
een nationaal veiligheids- en economisch 
belang om zo te zorgen dat strategische kennis 
en technologie in Nederland aanwezig blijft. 
Intensievere Europese defensiesamenwerking 
dient het Nederlands belang.

B Niet overnemen.

Het artikel spreekt juist uit dat de Europese 
uitzondering van nationaal veiligheids- en 
economisch belang vaker ingezet moet worden.

Het amendement is niet overgenomen.

366 IV.69 Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een 
betere regulering van arbeidsmigranten op grond 
van het vrij verkeer van personen. Hier ligt een 
wederzijds belang, omdat Midden- en Oost-
Europese landen als Roemenië en Bulgarije 
kampen met een forse leegloop en verschillende 
West-Europese landen problemen ervaren van 
verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in 
wijken. Daarbij kunnen ook bilaterale afspraken 
tussen lidstaten een oplossing bieden.  

CDA België

Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een 
betere regulering van arbeidsmigranten binnen 
het kader van de regels van de interne markt 
en op grond van het vrij verkeer van personen. 
Hier ligt een wederzijds belang, omdat Midden- en 
Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije 
kampen met een forse bevolkingsleegloop en 
verschillende West-Europese landen problemen 
ervaren van verdringing op de arbeidsmarkt en 
overlast in wijken. Wij zetten ons in voor een 
menswaardige huisvesting voor 
arbeidsmigranten onder andere om oneerlijke 
concurrentie voor Nederlandse werknemers te 
voorkomen. Daarbij kunnen ook bilaterale 
afspraken tussen lidstaten een oplossing bieden. 

B Niet overnemen. 

Het gesprek over een betere regulering van 
arbeidsmigranten binnen de EU is geen 
gemakkelijke opgave, maar noodzakelijk om 
problemen hier en in de landen van herkomst het 
hoofd te bieden. De terechte opmerking over de 
huisvesting van arbeidsmigranten, als ook het 
voorkomen van uitbuiting of slechte 
werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie 
zijn elders in het programma opgenomen, zie. 
IV69, IV.70 en IV.71.

Het amendement is niet overgenomen.

367 IV.69 Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een 
betere regulering van arbeidsmigranten op grond 
van het vrij verkeer van personen. Hier ligt een 
wederzijds belang, omdat Midden- en Oost-
Europese landen als Roemenië en Bulgarije 
kampen met een forse leegloop en verschillende 
West-Europese landen problemen ervaren van 
verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in 
wijken. Daarbij kunnen ook bilaterale afspraken 
tussen lidstaten een oplossing bieden.  

Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda)

Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een 
betere regulering van arbeidsmigranten op grond 
van het vrij verkeer van personen. Hier ligt een 
wederzijds belang, omdat Midden- en Oost-
Europese landen als Roemenië en Bulgarije 
kampen met een forse leegloop en verschillende 
West-Europese landen problemen ervaren van 
verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in 
wijken. Daarbij kunnen ook bilaterale afspraken 
tussen lidstaten een oplossing bieden. Bij niet-
medewerking volgen strenge sancties zoals 
een zwarte lijst van bestuurders, intrekking 
samenwerking en beëindiging economische 
samenwerking.

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.
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369 NIEUW NIEUW CDJA Wij voeren het Nationaal Compliment in: Iedere 
jongere die zijn middelbare schooldiploma 
haalt en iedereen die slaagt voor zijn 
inburgeringstoets, krijgt van de Nederlandse 
staat een vlag met wimpel, een papieren 
Grondwet en een ticket voor het nog te bouwen 
Nationaal Historisch Museum cadeau.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het is een sympathiek idee van het CDJA om dit 
voor te stellen. Uit duurzaamheidsoogpunt én 
gezien de nieuwe digitale mogelijkheden stellen wij 
echter voor om te zoeken naar een digitaal 
alternatief voor het Nationaal Compliment en dit 
door de nieuwe Tweede Kamerfractie uit te laten 
werken.

Nieuw tekstvoorstel:

Wij voeren een Nationaal Compliment in: 
iedere jongere die het middelbare 
schooldiploma haalt en iedereen die slaagt 
voor de inburgeringstoets ontvangt een vlag 
met wimpel en een digitaal pakket met 
informatie over onze Nederlandse historie, 
waarden en normen en democratie. De nieuwe 
Tweede Kamerfractie wordt gevraagd dit 
verder uit te werken.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

371 NIEUW Europanetwerk Er wonen meer dan een miljoen Nederlanders 
in het buitenland waarvan velen nog zeer 
betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving. 
Zij vormen tevens een belangrijk netwerk voor 
Nederlandse ondernemers die internationaal 
zakendoen. Zij versterken onze samenleving in 
het buitenland. Het CDA zet zich in om te 
voorkomen dat Nederlanders in het buitenland 
hun Nederlandse nationaliteit verliezen. Regels 
waardoor de Nederlandse nationaliteit 
automatisch vervalt worden afgeschaft.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Er wonen meer dan een miljoen Nederlanders 
in het buitenland waarvan velen nog zeer 
betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving. 
Zij vormen tevens een belangrijk netwerk voor 
Nederlandse ondernemers die internationaal 
zakendoen. Zij versterken onze samenleving in 
het buitenland. Het CDA zet zich in om te 
voorkomen dat Nederlanders in het buitenland 
hun Nederlandse nationaliteit onterecht 
verliezen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Amendementen met spreektijd
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131 III.15 Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen.

Provincie 
Overijssel

Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen. Bij nieuwe 
handelsverdragen moeten de belangen van 
Nederlandse agrariërs en het midden- en 
kleinbedrijf beter behartigd worden. We sluiten 
geen verdragen met geschillenbeslechting die 
buiten onze eigen rechterlijke macht omgaat. 

B Gewijzigd overnemen.

Het CDA is voorstander van een vorm van 
geschillenbeslechting in handelsverdragen. Dit is 
essentieel voor het garanderen van een gelijk 
speelveld. Hierbij is de Europese standaard (en 
Nederlandse daarbinnen) voor ons altijd de maat. 
Maar juist daarom is een vorm van 
geschillenbeslechting essentieel, want de partners 
waar we verdragen mee sluiten zijn niet altijd 
eenzelfde rechtstaat als Nederland dat is. Denk 
bijvoorbeeld aan een handelsverdrag met China 
(waarover onderhandeld wordt) en Nederlands 
bedrijven moeten door lokale Chinese rechters in 
het gelijk worden gesteld. Of een Canadees bedrijf 
dat een zaak bepleit voor een lokale Hongaarse of 
Poolse rechter. Nederland als handelsland blijft 
staan voor een gelijkspeelveld en daar hoort een 
vorm van geschillenbeslechting bij. Deze evolueert 
overigens, waarbij we werken naar een Europees 
multilateraal geschilenbeslechtingshof. Dat is 
conform de inzet van de indieners.

Nieuw tekstvoorstel:

Bij nieuwe handelsverdragen moeten de 
belangen van Nederlandse agrariërs en het 
midden- en kleinbedrijf beter behartigd worden.

Tijdens de deelsessie is een nieuwe tekst 
voorgesteld en overgenomen:

Als open economie met een sterke export hebben 
wij groot belang bij eerlijke afspraken over een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Dat is onze inzet in 
Europa en in de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen met andere landen. Bij nieuwe 
handelsverdragen moeten de belangen van 
Nederlandse agrariërs en het midden- en 
kleinbedrijf beter behartigd worden. We sluiten 
geen verdragen die in strijd zijn met de 
grondwet en de Europese rechtsorde.

Hoofdstuk IV Een dienstbare en beschermende overheid
IV. §Een sterke krijgsmacht

347 IV.59 Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd 
worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% 
BBP. Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, 
het aanvullen van personele tekorten en 
strategische voorraden en de vergroting van de 
paraatheid en inzetbaarheid van de Nederlandse 
krijgsmacht.

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag 
Buitenlandnetw
erk, 
Wassenaar, 
Voorschoten, 
Leidschendam, 
Voorburg, 
Capelle a/d 
IJssel, 
Maassluis)

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd 
worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% 
BBP in 2024, zoals internationaal is 
afgesproken in 2014. Investeringen zijn nodig in 
nieuw materieel, het aanvullen van personele 
tekorten en strategische voorraden en de 
vergroting van de paraatheid en inzetbaarheid van 
de Nederlandse krijgsmacht conform de NAVO-
richtlijn om zo Nederland als een betrouwbare 
bondgenoot binnen Europa en de NAVO te 
positioneren.

A Gewijzigd overnemen.

Met de vele indieners is hier over afgestemd. 
Onderstaande tekst is het resultaat.

Tekstvoorstel:

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak en een randvoorwaarde voor 
stabiliteit en economische ontwikkeling. We 
willen een helder groeipad, waarmee de 
uitgaven voor Defensie zo snel mogelijk 
worden opgetrokken naar de afgesproken 
NAVO-norm van 2% BBP. In de komende 
kabinetsperiode wordt tenminste het EU-
gemiddelde bereikt. Het CDA is voorstander 
van het wettelijk vastleggen van de NAVO 
norm. Dit zorgt voor een betrouwbaar 
meerjarenbeleid.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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348 IV.59 CDA België Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie, in 10 jaar tijd 
zoals toegezegd in Wales 2014, in 2024 worden 
opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% BBP. 
Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, het 
aanvullen van personele tekorten en strategische 
voorraden en de vergroting van de paraatheid en 
inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht 
conform de NAVO-richtlijn om zo Nederland als 
een betrouwbare bondgenoot binnen Europa 
en de NAVO te positioneren.

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 

349 IV.59 Provincie 
Noord-Holland 
(Den Helder)

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd 
worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% 
BBP in 2024, zoals toegezegd in Wales. 
Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, Als 
betrouwbaar bondgenoot moeten we 
investeren  in onze veiligheid en in nieuw 
materieel, het aanvullen van personele tekorten 
en strategische voorraden en de vergroting van de 
paraatheid en inzetbaarheid van de Nederlandse 
krijgsmacht. 

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 

350 IV.59 Provincie 
Zeeland

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig meerjarig 
groeipad, waarmee de uitgaven voor Defensie 
binnen de komende kabinetsperiode worden 
opgetrokken worden naar de NAVO-norm van 2% 
BBP. Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, 
het aanvullen van personele tekorten en 
strategische voorraden en de vergroting van de 
paraatheid en inzetbaarheid van de Nederlandse 
krijgsmacht.

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 

351 IV.59 CDJA Investeren in Defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd 
voor het einde van de komende 
kabinetsperiode worden opgetrokken naar de 
NAVO-norm van 2% BBP. Investeringen zijn nodig 
in nieuw materieel, het aanvullen van personele 
tekorten en strategische voorraden en de 
vergroting van de paraatheid en inzetbaarheid van 
de Nederlandse krijgsmacht.

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 
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352 IV.59 Dertigersnetwer
k

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar 
binnen de volgende kabinetsperiode worden 
opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% BBP. 
Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, het 
aanvullen van personele tekorten en strategische 
voorraden en de vergroting van de paraatheid en 
inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht.

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 

353 IV.59 Provincie 
Gelderland 
(Ede) / 
Commissie 
Buitenland

Investeren in defensie is geen keuze, maar een 
noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 5 jaar 
tijd worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 
2% BBP. Investeringen zijn nodig in nieuw 
materieel, het aanvullen van personele tekorten en 
strategische voorraden en de vergroting van de 
paraatheid en inzetbaarheid van de Nederlandse 
krijgsmacht.

A Zie preadvies bij am. 347. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 347 
is overgenomen. 

IV. §Meer grip op migratie, integratie en burgerschap
360 IV.66 Grip op migratie vraagt om concrete 

migratiedoelstellingen die rekening houden met de 
spankracht van de samenleving en de gewenste 
omvang van de bevolkingsgroei. Deze concrete 
doelen voor arbeidsmigranten en vluchtelingen 
dienen als basis voor een effectievere aanpak en 
organisatie van de opvang en integratie. 

Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

Grip op migratie vraagt om concrete 
migratiedoelstellingen die rekening houden met de 
spankracht van de samenleving en de gewenste 
omvang van de bevolkingsgroei. Deze concrete 
doelen voor arbeidsmigranten en vluchtelingen 
dienen als basis voor een effectievere aanpak en 
organisatie van de opvang en integratie. Wij 
houden vast aan de waarden van menselijke 
waardigheid en gerechtigheid die in 
vluchtelingen en mensrechtenverdragen zijn 
vastgelegd. Het draagvlak voor de opvang van 
vluchtelingen in de samenleving moet worden 
behouden. Een menswaardige opvang en 
snelle maar zorgvuldige procedures helpen 
daarbij. Gezien de zorgen over de 
mogelijkheden van opvang van vluchtelingen 
in relatie tot onze eigen bestaanszekerheid is 
een effectievere aanpak en organisatie van 
opvang en integratie noodzakelijk. Een eerlijke 
verdeling van de opvang van vluchtelingen in 
Europa hoort daarbij.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

Grip op migratie vraagt om concrete 
migratiedoelstellingen die rekening houden met de 
spankracht en het draagvlak in de samenleving 
voor opvang en integratie. Op basis van deze 
doelstellingen wordt een effectievere aanpak 
en organisatie van de opvang en integratie van 
arbeidsmigranten en vluchtelingen 
vormgegeven. Voor vluchtelingen, in het 
bijzonder kinderen, die werkelijk in nood 
verkeren bieden wij altijd hulp en bescherming.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

361 IV.66 CDA België Grip op migratie vraagt om concrete 
migratiedoelstellingen die rekening houden met de 
spankracht van de samenleving en de gewenste 
omvang van de bevolkingsgroei. Deze concrete 
doelen voor arbeidsmigranten en vluchtelingen 
voor de herverdeling van vluchtelingen dienen 
als basis voor een effectievere aanpak en 
organisatie van de opvang en ter bevordering 
van de integratie. 

B Niet overnemen.

De concrete migratiedoelstellingen die hier worden 
voorgesteld gaan niet uitsluitend over (de 
herverdeling van vluchtelingen). Voor het behoud 
van draagvlak voor migratie is het van belang dat 
we als samenleving een bewuste keuze maken 
voor de omvang van de migratie. Daarmee kunnen 
we ook de opvang en integratie beter voorbereiden 
en organiseren. 

Het amendement is ingetrokken.
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365 IV.68 Onderdeel van de nieuwe Europese aanpak is een 
stevig Europees terugkeerbeleid volgens het more 
for more-principe: landen die meewerken aan de 
terugkeer van hun onderdanen, krijgen meer en 
betere afspraken over samenwerking, hulp en 
handel. 

Provincie 
Zeeland

Onderdeel van de nieuwe Europese aanpak is een 
stevig Europees terugkeerbeleid volgens het more 
for more-principe: landen die meewerken aan de 
terugkeer van hun onderdanen, krijgen meer en 
betere afspraken over samenwerking, hulp en 
handel. : landen die niet meewerken aan de 
terugkeer van hun onderdanen, krijgen te 
maken met sancties.

B Niet overnemen. 

More for more sluit aan bij het principe van 
wederkerigheid. Landen die meewerken aan de 
terugkeer van hun onderdanen, ervaren de 
voordelen van de samenwerking met de Europese 
Unie.

Het amendement is niet overgenomen.


