
Hoofdstuk 04 05 

 

Amendement 2401 

Albert de Vries 

Investeren in een duurzame, sterke en sociale economie 

 

Op bladzijde 24, aan de paragraaf “Investeren in een duurzame, sterke en sociale 

economie” een bullit toevoegen met de tekst: 

 

Wij  kiezen voor een integrale benadering van groei en krimp. In dat kader worden 

de plannen uit Nederland in Balans samen met de krimpregio’s nader uitgewerkt tot 

een plan voor structuurversterking van die regio’s 

 

Toelichting: 

De krimpgebieden hebben een gezamenlijk plan gemaakt, getiteld “Nederland in 

Balans”, om hun gebieden een langdurige economische impuls te geven. De 

krimpregio’s worden na 2019 geacht de met krimp samenhangende problematiek op 

eigen kracht op te pakken. De krimpgebieden kunnen niet aan hun lot worden 

overgelaten. Er dient te worden uitgegaan van verbondenheid, gedeelde 

verantwoordelijkheid en solidariteit tussen steden die groeien en behoud van vitaliteit 

van de gebieden aan de randen van ons land.  

  



Amendement 2501 

Afdeling Terneuzen 

Eerlijke praktijken in handel en economie 

 

Op pagina 25 luidt de eerste bullit van de paragraaf “Eerlijke praktijken in handel en 

economie”: 

“Globalisering werkt alleen als iedereen ervan profiteert. Wij willen daarom alleen 

handelsverdragen steunen als deze inclusief zijn en zorgen voor verbetering voor 

iedereen. Dat betekent dat we niet instemmen met handelsverdragen als TTIP, tenzij 

deze een continue verbetering stimuleren voor de positie van werknemers, van de 

standaarden wereldwijd voor duurzaamheid, milieu, gezondheid en arbeid en het 

bestrijden van ongelijkheid en belastingontwijking. Alleen zo ontstaat een ‘race naar 

de top’ in plaats van ‘een race naar de bodem’. Om te zorgen dat multinationals, die 

nu vaak als enigen profiteren van handelsverdragen, ook eerlijk gaan bijdragen, 

moeten handelsverdragen altijd gepaard gaan met harde afspraken om 

belastingontwijking aan te pakken.” 

 

Hierna een bullit toevoegen met de tekst: 

Maatregelen worden genomen om er voor te zorgen dat via Nederland financiële 

waarden naar belastingparadijzen worden verplaatst. Nederland zet andere landen 

binnen de EU en de OESO er toe aan hetzelfde te doen. 

 

Toelichting: 

Groot kabaal ontstond toen enige tijd geleden de Panama papers werden onthult. 

Dat kabaal verstomde snel. In veel gevallen werden de onthulde praktijken 

gesanctioneerd door wetten. Onder anderen door de vele belastingverdragen die 

Nederland heeft gesloten met andere landen. Het tegengaan van belasting 

ontwijking kan niet alleen afhangen van handelsverdragen. 

 

  



Amendement 2502 

Jonge Socialisten 

Eerlijke praktijken in handel en economie 

 

Op bladzijde 25, onder de paragraaf “Eerlijke praktijken in handel en economie’ wil 

de JS Zeeland bij de eerste bullit punt  in zin: 

“Dat betekent dat we niet instemmen met handelsverdragen als TTIP, tenzij deze 

een continue verbetering stimuleren voor de positie van werknemers, van de 

standaarden wereldwijd voor duurzaamheid, milieu, gezondheid enarbeid en het 

bestrijden van ongelijkheid en belastingontwijking.”  

 

Toevoegen achter de afkorting TTIP: 

en CETA 

 

Toelichting:  

Op dit moment spelen twee grote handelsverdragen een belangrijke rol in het 

publiekdebat. Dit zijn TTIP en CETA. Om die reden vinden wij dat CETA niet 

vergeten mag worden en de argumentatie van deze alinea meer kracht bijgezet mag 

worden. 

  



 

Amendement 2701 

Afdeling Terneuzen 

Naar een economie en energievoorziening van de 21ste eeuw:  

duurzaam en circulair 

 

Van de tekst op bladzijde 27, onder bullit 9: 

“Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor 
onze toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de 
komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen. 
Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel 
worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele.” 
 
Wordt het laatste zinsdeel “Zeeland moet financieel worden geholpen bij de 
ontmanteling van Borssele.” 
 
Vervangen door: 
De rijksoverheid staat garant voor de ontmanteling van de kerncentrale Borssele 
 
Toelichting: 
Door het missen van concrete en volledige steun met betrekking tot het sluiten van 

de kerncentrale in Borssele wordt het gewenste en voorgestelde proces vertraagd 

en Zeeland in het ongewisse gelaten.  

 

Amendement 2702 

Jonge Socialisten 

Naar een economie en energievoorziening van de 21ste eeuw:  

duurzaam en circulair 

 

Van de tekst op bladzijde 27, onder bullit 9: zie 2701 

 

De laatste zin vervangen door: 

Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; het Rijk zal de kerncentrale van 

de provincie Zeeland overnemen en de centrale binnen afzienbare tijd ontmantelen. 

 

Toelichting: 

 De huidige zin is te vaag. Het is in deze zin onduidelijk hoeveel financiële hulp 

Zeeland kan verwachten voor de ontmanteling van de kerncentrale. Om die reden is 

het verstandiger wanneer de kerncentrale door de overheid overgenomen wordt 

zodat er zekerheid komt dat de kerncentrale in afzienbare tijd ontmanteld wordt.  

  



Amendement 3001 

Jonge Socialisten 

Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen 

 

De JS Zeeland wil graag hoofdstuk 5 veranderen in hoofdstuk 1. 
 

Toelichting:  

Werk is het belangrijkste thema van de PvdA. Om die reden vinden wij het gepaster 

wanneer hoofdstuk 5 het eerste hoofdstuk van het partijprogramma wordt.  

 

 

 

  



Amendement 3201 

Afdeling Terneuzen 

Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen  
 
Op bladzijde 32, “Meer werk”,  de eerste bullit, beginnend met “Wij zien dat er 
behoefte is aan het vervullen van……” 
 
De volgende tekst toe te voegen: 
 
Er dient dan ook gezocht te worden naar een systeem waarin de uitvoering van 
nuttige maatschappelijke activiteiten gekoppeld kan worden aan de groep die al een 
tijdje aan de kant staat. Concreet betekent dat er naast de reguliere economie en 
arbeidsmarkt een parallelle economie wordt ontwikkeld waar degenen die nu aan de 
kant staan in een aangepaste werkomgeving aan de slag kunnen. 
 
Toelichting: 
Als gevolg van de grote veranderingen onder invloed van globalisering en 
technologische ontwikkeling wordt er van werknemers gevraagd dat zij zich continu 
aanpassen aan de veranderende eisen op de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan daar 
in mee en zonder ingrijpen zal de kloof tussen de deelnemers aan de arbeidsmarkt 
en zij die daarbuiten staan alleen maar groter worden.  
 
Dat groepen die niet langer mee kunnen komen op de steeds dynamischer 
arbeidsmarkt kunnen toch een betekenisvolle bijdrage leveren, van waarde zijn en 
zich van waarde blijven voelen.  
  



 
Amendement 3301 

Jonge Socialisten 

Rechtvaardig inkomen 

 
Op bladzijde 33, bij de derde bullit wil die luidt: 
“In steeds meer gemeenten worden experimenten gedaan met een vorm van 
basisinkomen. De PvdA ondersteunt deze experimenten en wil leren van de 
ervaringen. Ook willen we belemmeringen wegnemen die mensen ervan weerhoudt 
om vanuit de bijstand deels aan het werk te kunnen en zo stap voor stap uit de 
bijstand te kunnen komen “ 
 
De zin die begint met “De PvdA…” schrappen en vervangen door: 
 
De PvdA ondersteunt deze experimenten en wil gemeenten actief stimuleren om met 
het basisinkomen te experimenteren. 
 
Toelichting:  
De huidige zin is wat de JS Zeeland betreft te vrijblijvend. Door de snel 
veranderende wereld waarin steeds meer banen verdwijnen door de verdere 
automatisering en robotisering moet er vaart gemaakt worden met het creëren van 
een nieuw economisch en sociaal model. Het basisinkomen kan daarvoor een goede 
oplossing zijn. 
 
  



Amendement 3601 

Henk Leunk 

Fair share vermogen en winst 

 
Op bladzijde 39 luidt de eerste bullit, behorende bij de paragraaf “Fair share 
vermogen en winst”: 
“De internationale race naar de bodem bij de winstbelasting moet stoppen. 
Nederland moet inzetten op een zwarte lijst van belastingparadijzen, publieke 
rapportage per land over de betaalde winstbelasting door multinationals en een 
Europees minimumtarief voor de winstbelasting.” 
 
Toevoegen; 
Het minimumtarief dient hoog genoeg te zijn om bij te dragen aan het herstel van het 
beschikbare huishoudinkomen als percentage van het netto nationale inkomen. 
 
Toelichting: 
Het aandeel van het beschikbare huishoudinkomen in het netto nationale inkomen is 
steeds verder teruggelopen. Maakte dit in 1997nog 54% van het nationale inkomen 
uit, in 2012 was dit nog maar 45%. Het aandeel van niet-financiële vennootschappen 
(bedrijven) is in dezelfde periode toegenomen van 3% naar 10% (voor de cijfers: 
DNB, 2013).  


