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Complete toelichtingsteksten van de amendementen waarbij die deels weggevallen waren. 
 

Am 
nr. 

Naam kv Essentie  Toelichting 

10 Barneveld, 
Amsterdam 
en 
Amersfoort 

Schrappen van 
voortstel voor 
het ontnemen 
Nederlandersch
ap bij 
terroristische 
misdrijven. 

-De straf om iemand zijn Nederlanderschap te ontnemen kan alleen uitgevoerd worden bij 
Nederlanders die een tweede nationaliteit hebben, omdat het niet mogelijk is om iemand statenloos te 
maken. 
-Iedere Nederlander heeft dezelfde rechten en plichten, ook Nederlanders die om een of andere reden 
een tweede nationaliteit hebben 
-Voor justitie is iedereen gelijk, zoals verbeeld in de blinddoek die Vrouwe Justitia draagt. 
-Door deze maatregel kan de straf voor mensen met een dubbele nationaliteit anders uitvallen dan 
voor mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit. 
-Deze maatregel  kan ook gevolgen hebben voor geboren Nederlanders, die vanwege de nationaliteit 
van een van hun ouders, en in sommige gevallen zelfs een van hun grootouders, een  dubbele 
nationaliteit hebben, die soms niet eens op te geven is. 
-Wij vinden dit een onaanvaardbare afbreuk doen aan het gelijkheidsprincipe. 

18  Leiden Geen opgelegde 
taal van 
informatieverstre
kking door de 
overheid. 

Het spreken van Nederlands is belangrijk, maar burger kunnen meerdere loyaliteiten hebben als het 
gaat om de taal waarmee zij het meest vertrouwd zijn. Een aanzienlijk deel van de bevolking spreekt 
zelfs geen Nederlands, denk aan buitenlandse studenten of expats. De overheid moet er zijn voor 
iedereen, niet alleen voor hen die het meest vertrouwd zijn met het Nederlands. Uiteraard verdiend het 
leren van Nederlands grote aanbeveling; mocht dit er door omstandigheden (nog) niet van gekomen 
zijn, dan moet dit soepel contact met de overheid, waarop burgers vaak voor belangrijke zaken zijn 
aangewezen, niet in de weg staan. Bovendien is het aan overheden zelf om aan te voelen of een 
aanzienlijk deel niet-Nederlandstaligen anderstalige overheidscommunicatie behoeft. Dit moet niet in 
de wet worden vastgelegd. Bij een groot deel niet-Nederlandstaligen kan overheidscommunicatie in 
(een) andere taal / talen juist bij uitstek een kenmerk zijn van een dienstbare overheid. Ditzelfde geldt 
als er ambtenaren zijn die meertalig zijn en even kunnen bijschieten als dat nodig is. Ik voel mij in mijn 
pleidooi gesteund door Herman Dooyeweerd, die aangaf dat de staat een orgaan is dat 
publiekrechtelijke integratie waarborgt, geen culturele integratie. Dat laatste komt op uit de 
samenleving zelf. Sander Griffioen, spreker bij de WI-cursus 'Vrijheid' haalt dikwijls ditzelfde punt aan. 

32 Loppersum Niet nog meer 
eisen voor 
verkrijgen 
Nederlandersch
ap 
 

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel waarin extra opleidings- en inkomens eisen worden gesteld aan 
de verkrijging van het Nederlanderschap. Als gevolg van dit voorstel zal het Nederlanderschap voor 
vluchtelingen onbereikbaar worden, of pas mogelijk worden na zeer lange tijd. Terwijl vluchtelingen 
juist graag willen naturaliseren en zij geen rechten kunnen ontlenen aan de nationaliteit van het land 
van herkomst.  
Doordat vluchtelingen in het bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd asiel 
voordat ze kunnen naturaliseren tot Nederlander, worden ze onnodig op kosten gejaagd.  
Vluchtelingen die analfabeet zijn blijken nauwelijks aan het inburgeringsvereiste voor naturalisatie te 
kunnen voldoen. Voor hen lijkt daardoor het Nederlanderschap onbereikbaar.  
Terwijl 65-plussers in de inburgeringswetgeving worden vrijgesteld van het naturalisatievereiste, geldt 
deze vrijstelling niet voor degenen die zich willen naturaliseren tot Nederlander. 
In 2007 werd aan een groot aantal voormalige asielzoekers een pardonvergunning verleend. 
Pardonners die destijds geen paspoort konden overleggen werden ontheven van die verplichting. Net 
als voor asielstatushouders is het voor veel pardonners onmogelijk om een paspoort uit het land van 
herkomst te verkrijgen. Pardonners worden echter, in tegenstelling tot houders van een asielstatus, 
niet vrijgesteld van het paspoortvereiste. Daarnaast worden pardonners niet snel ontheven van het 
vereiste om een gelegaliseerde geboorteakte te overleggen 

44 PerspectieF Politieke 
hervormingen 

-  In het vorige decennium hebben maar liefst vier verkiezingen plaatsvonden. Nadat er verkiezingen 
zijn gehouden is het ook steeds moeilijker geworden om coalities te vinden, waardoor het land lange 
periodes niet wordt geregeerd. Hierdoor regeert de vluchtige politiek en is het niet meer mogelijk beleid 
op de lange termijn te maken, wat slecht is voor de stabiliteit van het land. Daarom bepleit PerspectieF 
om de verkiezingen voor de Tweede Kamer slechts één keer in de vier jaar te houden en de 
mogelijkheid voor tussentijdse ontbinding  door de regering te schrappen uit de Grondwet. Mocht zich 
een kabinetscrisis voordoen dan moet er gezocht worden naar alternatieve 
meerderheid/minderheidscoalities. 
 
- De Provinciale Statenverkiezingen en de daaraan gekoppelde verkiezingen voor de Senaat in 2011 
waren een verkapt referendum over het kabinet Rutte, en leken wel heel erg op de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Deze verkiezingen, die overigens iedere 4 jaar plaatsvinden, riep bij vele politici 
onvrede op, en bracht hen tot uitspraken dat het nu echt anders moest. Voor sommige partijen is het 
antwoord simpel: afschaffen die Eerste Kamer. Maar PerspectieF ziet juist de toegevoegde waarde 
van de Eerste Kamer. Ons antwoord is om de verkiezingen van de Eerste Kamer te koppelen aan de 
uitslag van de Tweede Kamer. Dit hangt samen met het voorgaande voorstel tot een vast stemmoment 
één keer in de vier jaar. Het percentage stemmen wat op partijen is uitgebracht, die worden verkozen 
in de Tweede Kamer moet dan worden vertaald in Eerste Kamerzetels 



99 Tynaarlo Onderzoek 
werking DBC’s 

Graag herschrijven, dit is niet duidelijk. Gaat het om de DBC in relatie tot een andere manier van 
declareren zodat ook controle achteraf mogelijk is? Inzicht in gedane behandelingen en daarop 
drukkende kosten. 
 
Het invoeren van eigen bijdragen om de zorgconsumptie beheersbaar te maken moet beperkt blijven. 
Steeds weer lijkt de gemakkelijke weg gevolgd te worden. Het is van belang eens te kijken of het 
systeem van de Diagnose Behandel Combinatie op effectiviteit te onderzoeken. 
 
Het grootste deel van de patiënten ontvangt geen rekening; die gaat rechtstreeks naar de 
zorgverzekeraar. Voor de patiënt die de rekening wel krijgt, geldt het volgende. De rekening die een 
patiënt van het ziekenhuis ontvangt, is door de invoering van de DBC slechter controleerbaar 
geworden dan voorheen. Onder de oude regeling stonden alle uitgevoerde verrichtingen apart op de 
nota. Dit was redelijk controleerbaar, omdat de verrichtingen overeen kwamen met hetgeen de patiënt 
had 'meegemaakt' (een bezoek aan de polikliniek, een aantal dagen in het ziekenhuis, de operatie, de 
gemaakte röntgenfoto's). Bij een DBC staat er een begin- en een einddatum van de behandeling, een 
korte, vaak uit afkortingen bestaande, omschrijving en verder veel coderingen (DBC-code, 
declaratiecode). Of de juiste DBC in rekening wordt gebracht is zonder verdere informatie (die zonder 
kennis op dit terrein te hebben niet gemakkelijk is te verkrijgen) in de meeste gevallen voor de patiënt 
niet controleerbaar. 
Patiënten die van tevoren weten dat ze de behandeling zelf zullen moeten betalen (bijvoorbeeld in het 
geval van bepaalde vormen van plastische chirurgie) kunnen van tevoren bij het ziekenhuis informeren 
naar de prijs van de betreffende behandeling. 
Problemen ontstaan als een patiënt voor meer dan één medisch probleem geholpen wordt door 
hetzelfde (poort)specialisme zoals een diabetespatiënt die ook behandeld wordt voor nierfalen. Dit 
wordt een parallelle DBC genoemd en die zorgen voor problemen met de declareerbaarheid van de 
extra complexe zorg. Schertsend worden DBC's ook wel De Bureaucratische Crisis of Debiel 
Bureaucratisch Circus genoemd. (Bron: Wikipedia) 

112 Gouda Be-eindiging 
arbeidsovereenk
omst door 
kantonrechter 

In het Lenteakkoord is opgenomen dat de preventieve ontslagtoets vervalt. Een werkgever kan dan na 
een interne hoorprocedure werknemers ontslaan zonder dat de kantonrechter of het UWV 
WERKBEDRIJF heeft getoetst of dit wel terecht is. Een werknemer kan het ontslag achteraf aan 
vechten. Gezien de hoge kosten hiervan en de maximale ontslagvergoeding uit het Lenteakkoord van 
een half jaar salaris zal dit in de praktijk niet veel gebeuren. 
 
Het is terecht dat er kritisch wordt gekeken naar het ontslagrecht. De werkgever heeft nu door de 
keuze voor het UWV WERKBEDRIJF of de kantonrechter zelf in de hand of aan een werknemer al dan 
niet een vergoeding wordt toegekend voor de beëindiging van zijn dienstverband.  Dat leidt tot 
rechtsongelijkheid. Daarom dient de preventieve ontslagtoets door het UWV WERKBEDRIJF te 
worden afgeschaft. In plaats daarvan dient de beëindiging van een arbeidsovereenkomst standaard 
plaats te vinden door ontbinding via de kantonrechter.  
 
Het is belangrijk dat er rechterlijke toetsing plaatsvindt. Als een werkgever een werknemer zonder 
rechterlijke toetsing kan ontslaan worden werknemers min of meer vogelvrij. Zij moeten dan immers 
voortdurend rekening houden met ontslag, terwijl het financieel vrijwel nooit lonend zal zijn om een 
onterecht ontslag aan te vechten. Het machtsevenwicht tussen werkgever en werknemer  wordt 
hierdoor verstoord, terwijl dit evenwicht in economisch moeilijke tijden toch al onder druk staat. 
 
Werknemers die een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben zouden door een afschaffing van de 
preventieve ontslagtoets het zwaarst worden getroffen. De praktijk leert dat werkgevers nu al vaak 
proberen om dienstverbanden van werknemers die wat moeilijker meekomen of die langdurig ziek zijn 
te beëindigen. Het is de taak van de ChristenUnie om juist voor deze mensen op te komen.  
 
Het is niet realistisch om te veronderstellen dat de gevolgen van de versoepeling van het ontslagrecht 
grotendeels ongedaan gemaakt kunnen worden door meer scholingsbudget en outplacement trajecten.  
De kans voor een 55+-er om na ontslag een baan te vinden is ongeveer 2%. Dat los je niet zomaar op. 
Daarnaast is het in de huidige economische situatie soms ook voor mensen met een goede 
arbeidsmarktpositie al heel lastig om ander werk te vinden.  
 
Volledige afschaffing van de preventieve ontslagtoets zal niet leiden tot het verdwijnen van forse 
gouden handdrukken. Juist hoger opgeleide werknemers maken hierover vaak afspraken in hun 
arbeidsovereenkomst. Werknemers die wat lager op de sociale ladder staan hebben niet de positie om 
afspraken te maken over een ontslagvergoeding en komen daardoor met lege handen te staan na een 
ontslag.  
 
Het is ook nog maar de vraag of ontslag conform het Lenteakkoord voor een werkgever zo 
aantrekkelijk zal zijn. Voor veel MKB-ers zal het lastig zijn om een interne hoorprocedure in te richten. 
Als er uiteindelijk toch de nodige eisen aan de interne hoorprocedure worden gesteld moet een 
werkgever daarvoor mogelijk dure externe krachten inschakelen. Ook de verplichting om gedurende 
maximaal 6 maanden de WW-uitkering van een ontslagen werknemer  te betalen kan voor een 
werkgever een zware last vormen. 



142 Barneveld Vlees niet met 
name noemen 
als product met 
een relatief grote 
‘ecologische 
voetafdruk’. 

-De agrarische sektor is, in vergelijking met de omliggende landen, koploper als het gaat om duurzaam 
produceren. We denken dan aan dierwelzijn, voedselveiligheid energieopwekking, innovatie en uitstoot 
ammoniak. De extra kosten die daarmee gepaard gaan worden niet voldoende betaald door een 
hogere opbrengstprijs van de produkten. 
 De Christenunie zet zich daarom in voor een reële prijs (hfst. 5.2 blz 42 regel 25) voor de produkten 
van de boeren en tuinders. Een btw verhoging voor vlees zal de opbrengst prijs doen dalen en het voor 
de boeren moeilijker maken om duurzaam te produceren en past daarom niet in de visie van de 
Christenunie 
-De  agrarische sector is een innovatieve sector, die koploper is op het gebied van duurzaamheid, die 
schuif je de zwarte piet toe door te zeggen dat vlees produceren slecht is voor het milieu. 
-Dat vlees produceren een grote ecologische voetafdruk heeft is een discussie met meerdere kanten 
die nog lang niet is afgerond. De deskundige verschillen hierover van mening en daarom is het nu niet 
de tijd om daar al deze conclusie aan te verbinden. 

188 Leiden ChristenUnie-
visie op de 
Europese Unie: 
Samenwerking 
tussen lidstaten 
met het oog op 
publieke 
gerechtigheid. 

In het concept-verkiezingsprogramma wordt gesproken over samenwerking tussen ‘zelfstandige 
lidstaten’. Met name het woord zelfstandige is hierin onjuist. Dit kan niet, want: 1. Dit sluit feitelijk niet 
aan op hoe de Europese Unie ingericht is, en het vertrekpunt naar een andere inrichting van de 
samenwerking wordt zo niet correct weergegeven. 2. Dit sluit niet aan op een christelijk-sociale visie 
op de Europese Unie. 
 
Dus 'samenwerking tussen zelfstandige lidstaten' vervangen door 'Europese samenwerking tussen 
lidstaten met het oog op publieke gerechtigheid'. 
 
1. De kern van samenwerking binnen de EU is nu juist dat allang een deel van de zelfstandigheid is 
gegeven aan de Europese instellingen, ten behoeve van het aanpakken van grensoverschrijdende 
problemen. 
 
Zelfs al je de samenwerking enkel zou willen beperken tot intergouvernementele samenwerking, en als 
je supranationale samenwerking wilt afschaffen (iets waar ik zeker niet voor ben, maar waar de term 
‘zelfstandige lidstaten’ op lijkt aan te sturen), dan nóg zul je eerst moeten aangeven hoe je dat dan wilt 
gaan doen, omdat het lidstaatniveau en het supranationale niveau (inmiddels allang) helemaal 
verweven zijn. 
 
Dat is nu juist wat de EU zo uniek maakt: voorstellen worden gedaan door de Commissie 
(Uniebelang), naar aanleiding van meerjarenafspraken en verdragen die uitonderhandeld zijn door de 
Raad (nationale belangen). Richtlijnen moeten goedgekeurd worden door het Parlement (Uniebelang) 
én de Raad (nationale belangen). 
 
2. Het staat helemaal niet vast dat een christelijk beleid baat heeft bij beperking van beleid tot 
‘zelfstandige lidstaten’. Juist ook op Unieniveau kan op christelijk-sociale wijze worden gewerkt aan 
grensoverschrijdende problemen als milieu, transport, markt, munt, uitwisselingsprogramma’s in het 
onderwijs en diplomaherkenning, medicijnenherkenning, enz. Binnen deze thema’s zoeken naar 
balans en een juiste richting, binnen het unieke Uniemodel dat intergouvernementele en 
supranationale samenwerking combineert. Dat is ook de visie van Richting Europa, en in het bijzonder 
de visie van de publicatie waar Sander Luitwieler (WI en ECPF) op dit moment de laatste hand aan 
legt, zoals aangegeven op het Europacongres van 27 april jl. 
 
Een christelijk-sociale visie op de EU zit hem in de kern niet zozeer in het wat, of op welk niveau, als 
wel in het hoe, in welke richting. Subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring zijn belangrijk principes, 
maar deze impliceren niet dat de lidstaten altijd in alles zelfstandig moeten blijven. Want het gáát om 
grensoverschrijdende thematiek. Dat klinkt te weinig door. Teveel wordt aangesloten bij gevoelens van 
scepticisme die momenteel breed leven. 
 
Ja, er is reden tot zorg. Niet zozeer omdat de lidstaten geen inbreng meer hebben (al kan als het gaat 
om de democratische controle, beter gezegd de legitimiteit, het gericht zijn op de belangen van de 
burgers, nog veel verbeterd worden). Maar omdat het economische aspect van de samenwerking 
verabsoluteerd wordt en er geen, of nog maar nauwelijks, aandacht meer is voor christelijke waarden, 
die de samenwerking mede geïnitieerd en gevormd hebben. Christelijke waarden die nog altijd 
heilzaam zijn voor een goede balans tussen de verschillende belangen die aanwezig zijn. 
 
Daarom: geen ‘samenwerking tussen zelfstandige lidstaten’, maar ‘Europese samenwerking tussen 
lidstaten met het oog op publieke gerechtigheid’. [Mocht publieke gerechtigheid een te formele 
uitdrukking zijn voor een verkiezingsprogramma, dan stel ik voor: een christelijke visie op de aanpak 
van grensoverschrijdende thema’s.] 
 
Publieke gerechtigheid betekent ook dat niet alles door de Europese overheid hoeft te worden gedaan, 
maar dat juist de Europese overheid de Europese samenlevingen moet stimuleren om hun 
verantwoordelijkheden op een goede manier in te vullen. Dit is echter wel iets anders dan alles 
terugleggen op het bordje van de nationale overheden. Zorgvuldig beleid, dicht bij de burger: ja. Maar 
dicht bij de burger is in dit geval: nationale parlementen en Europees Parlement gezamenlijk. Niet 
exclusief de nationale parlementen. 
 
[Overigens: ja, de nationale parlementen zouden beter mogen worden betrokken bij het Uniebeleid, 
maar het Europees parlement zou ook versterkt mogen worden.] 

 
In het preadvies bij am 70 wordt verwezen naar am 76. Dit moet zijn am 66 (menselijke maat onderwijsinstellingen) 
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pag 
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Wat is uw tekstvoorstel? Toelichting op het amendement Preadvies Aard van de 
wijziging 

46 ChristenUnie 
Capelle aan 
den IJssel 

Tekst over 
grondwetsuitleg 
schrappen 
vanwege 
onduidelijkheid 

17 48 - 
51 

weglaten Grondwetsuitleg 
op verzoek....... 
derde worden 
aangenomen. 

  

Indien de Raad van State 
in zijn advies concludeert 
dat een wetsvoorstel 
grondwetsuitleg vergt, kan 
dit wetsvoorstel slechts, als 
tenminste 30 Kamerleden 
dit verlangen, worden 
aangenomen door de 
Tweede Kamer met een 
gekwalificeerde 
meerderheid van twee 
derde   

Overnemen gewijzigd 
tekstvoorstel 

52a ChristenUnie 
Veenendaal 

Arbeids- en 
scholingsplicht 
voor het hoofd 
van een een-
oudergezin met 
een 
bijstandsuitkering' 

22 42 wijzigen Scholingsplicht 
bijstandmoeders... 
...gedaan kan 
worden. 

 

Arbeids- en scholingsplicht 
voor het hoofd van een 
een-oudergezin met een 
bijstandsuitkering 
De ChristenUnie wil 
voorkomen dat het hoofd 
van een een-oudergezin 
met bijstand, er niet meer 
voor zijn/ haar  kinderen 
kan zijn. Daarom gaat voor 
hen de arbeidsplicht pas in 
als het jongste kind uit het 
gezin naar het 
basisonderwijs gaat. De 
arbeidsplicht geld alleen 
voor de uren dat het 
jongste kind onderwijs 
ontvangt, met een 
minimum van 20 uur per 
week.  
Zodra het jongste kind 
naar het voortgezet 
onderwijs gaat wordt het 
aantal uren arbeidsplicht 
verhoogd naar een 
minimum van 30 uur per 
week. Zodra het jongste 
kind 18 jaar is, is volledige 
arbeidsplicht aan de orde. 
 
Voor zover noodzakelijk is 
het hoofd van een een- 
oudergezin verplicht zich 
voor te bereiden op arbeid 
door het volgen van 
noodzakelijke opleiding 
(en). 

Allereerst dekt de huidige tekst ' 
Scholingsplicht bijstandsmoeders' 
lang niet de hele doelgroep. Het  
komt regelmatig voor dat er 
sprake is van een bijstandsvader 
in plaats van bijstandsmoeder. De 
bijstandsvader moet ook in staat 
worden gesteld volledige zorg 
aan de kinderen te besteden. In 
deze moderne tijd worden 
zorgtaken zoals in het 
verkiezingsprogramma ergens 
wordt gezegd' onderling 
verdeeld'. Zorgen voor kinderen 
hangt niet (meer) af van het het 
geslacht van de verzorger. 
 
Aangezien vaak beide ouders 
werken is dit als een normaal 
levens- en gezinspatroon aan te 
merken. Het is daarom logisch 
dat ook bij een-oudergezinnen 
werk boven uitkering gaat. De 
bijstand is een vangnet voor hen 
die niet of niet geheel in eigen 
levensonderhoud kunnen 
voorzien. Door de nu 
voorgestelde tekst wordt 
tegemoet gekomen aan de 
zorgmogelijkheid van een ouder 
voor het kind, en de 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om zoveel 
als mogelijk in eigen 
levensonderhoud te voorzien. 

Ontraden. Voorstel is 
voor het 
verkiezingsprogramma 
te gedetailleerd 
uitgewerkt. 

Amendement was 
niet verwerkt 



Am. 
nr. 

Naam kv Essentie  
pag 

rgl wwt waar wijzig. waar 
toev. 

Wat is uw tekstvoorstel? Toelichting op het amendement Preadvies Aard van de 
wijziging 

57 ChristenUnie 
Zwolle 

Aanvullende 
maatregelen om 
alcoholmisbruik 
onder jongeren te 
voorkomen 

23 6,7 toevoegen   (nieuwe 
bullet 
na:) 
wordt 
strafbaar 
gesteld 

Voorlichting aan ouders; in 
preventiecampagnes en 
voorlichtingsmateriaal 
wordt ouders gewezen op 
de risico’s van 
alcoholmisbruik onder 
jongeren en de 
mogelijkheden om dit 
misbruik terug te dringen. 

Uit onderzoek van Rob Bovens 
(Lectorale rede, Christelijke 
Hogeschool Windesheim, 2010)  
blijkt dat voorlichting aan ouders 
een belangrijk middel is om 
alcoholmisbruik onder jongeren 
terug te dringen. Deze 
benadering sluit aan bij de 
ChristenUnie visie op het gezin. 
Preventie werkt het best bij een 
combinatie van regelgeving, 
handhaving én voorlichting. 

Overnemen uitbreiding  
tekstvoorstel en 
toelichting 

173 ChristenUnie 
Capelle aan 
den IJssel 

Ondergrondse 
opslag van CO2 
als 
noodoplossing. 

62 15 - 
16 

wijzigen Geen 
ondergrondse 
opslag.....de 
noodzakelijke 
energietransitie. 

  Geen prioriteit voor 
ondergrondse opslag van 
CO2. Omdat CCS (Carbon 
Capture and Storage) een 
dure techniek is die veel 
energie kost, wordt deze 
uitsluitend ingezet als er 
geen betere (en 
goedkopere) methoden 
zijn om tijdig de 
reductiedoelstellingen voor 
CO2 te halen. CCS levert 
geen bijdrage aan de 
definitieve oplossing voor 
het vraagstuk van energie 
en klimaat. 

CCS is nooit aangedragen als 
een oplossing voor de 
noodzakelijke energietransitie, 
maar maakt deel uit van een 
pakket voorstellen om de 
klimaatdoelstellingen te halen. Als 
dat slaagt zonder CCS: des te 
beter! 

Overnemen. toevoeging aan 
tekstvoorstel, 
gewijzigd preadvies.  

186 ChristenUnie 
Capelle aan 
den IJssel 

Europese 
regeldruk 
effectief 
terugdringen. 

64 23 - 
24 

wijzigen Minder regels 
en......minimaal 
één eraf. 

  De regeldruk moet worden 
teruggedrongen. Daarom 
komt in ieder voorstel voor 
een richtlijn of verordening 
een hoofdstuk, waarin 
duidelijk wordt gemaakt 
welke bijdrage daaraan 
geleverd wordt. 

Het klinkt wel aardig, maar het 
werkt niet om zo de regeldruk 
substantieel te verlagen. Allerlei 
flutregeltjes, waar niemand last 
van heeft verdwijnen wel. Dat zet 
echter geen zoden aan de dijk. 

Gewijzigd overnemen. 
Tekst wordt: Daarbij 
komt in ieder voorstel 
voor een richtlijn of 
verordening een 
hoofdstuk, waarin 
duidelijk wordt gemaakt 
welke bijdrage daaraan 
geleverd wordt 

preadvies gewijzigd 

 

 


