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Voorgestelde amendementen C104 (TK2017 verkiezingsprogramma) 
Regio Buitenland 

 
 
Amendement 1 
 
Titel: Kiesrecht Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland 
Indiener: Regio Buitenland 
E-mailadres indiener: secretaris@d66buitenland.nl 
Woordvoerder: Maartje Jansen 
 
Regelnummers: 2542-2544 
 
Huidige tekst: “Veel Nederlanders werken in het buitenland. Dat is van grote waarde: ze zijn 
ambassadeurs voor Nederland. Het huidige kabinet heeft stemmen voor hen lastiger gemaakt 
en subsidies voor onderwijs in het buitenland afgeschaft. Bovendien kunnen expats zonder 
hierover te zijn geïnformeerd automatisch het Nederlanderschap verliezen. […]” 
 
Voorgestelde tekst: “Veel Nederlanders werken in het buitenland. Dat is van grote waarde: ze 
zijn ambassadeurs voor Nederland. Het huidige kabinet heeft stemmen voor hen lastiger 
gemaakt en subsidies voor onderwijs in het buitenland afgeschaft. Ook hebben deze 
Nederlanders geen (indirect) stemrecht voor de Eerste Kamer. D66 wil een spoedige 
aanpassing van de Kieswet en Grondwet om dit democratisch tekort op te lossen. Verder 
kunnen expats zonder hierover te zijn geïnformeerd automatisch het Nederlanderschap 
verliezen. […]” 
 
Toelichting: Regio Buitenland wil onze aangenomen congresmotie op het voorjaarscongres van 
2015 graag terugzien in het verkiezingsprogramma. Wij maken ons, nu ook gezamenlijk met de 
buitenland-afdelingen van enkele andere partijen, sterk om alle Nederlanders in het buitenland 
stemrecht voor de Eerste Kamer te geven. Deze kiezers mogen niet stemmen voor de 
Provinciale Staten en zijn daardoor ook uitgesloten van de Eerste Kamerverkiezingen. Dit zou 
eenvoudig kunnen worden opgelost via een Kiescollege Buitenland. 
  

mailto:secretaris@d66buitenland.nl


2 
 

Amendement 2 
 
Titel: Stemmen vanuit het buitenland 
Indiener: Regio Buitenland 
E-mailadres indiener: secretaris@d66buitenland.nl 
Woordvoerder: nader te bepalen 
 
Regelnummer: 2822 
 
Huidige tekst: “Maar ook met de actieve inzet om deze Nederlanders deel te laten nemen aan 
verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn, bijvoorbeeld door het invoeren van online 
stemmen." 
 
Voorgestelde tekst: "Maar ook met de actieve inzet om deze Nederlanders deel te laten nemen 
aan verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Hierbij kijken we actief naar het 
vereenvoudigen van de huidige procedure, en houden we technologische ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten." 
 
Toelichting: De zeven belangrijkste vragen worden beantwoord in een factsheet: 
https://buitenland.d66.nl/publicaties/factsheet-internetstemmen/. Hoewel de lage opkomst 
van Nederlandse stemmers in het buitenland schreeuwt om innovatieve maatregelen, is de tijd 
nog niet rijp voor online stemmen. De door de Regio Buitenland geraadpleegde ICT-experts zijn 
unaniem: internetstemmen is (nog) niet veilig. De uitdaging ligt in de combinatie van integriteit 
(geen beïnvloeding door hackers), transparantie (controle van het proces) en stemgeheim. Veel 
mensen vragen zich af waarom internetbankieren dan wel kan. Online stemmen is echter 
wezenlijk anders dan online bankieren. Ten eerste nemen we bij online bankieren een fraude-
percentage voor lief. Veilig voor consumenten betekent significante kosten voor creditcard 
bedrijven en andere dienstverleners. Ten tweede kan fraude bij online bankieren worden 
opgespoord. Bij online stemmen blijft fraude onopgemerkt, en slimme hackers kunnen een 
grote hoeveelheid stemmen tegelijk manipuleren. Gelukkig ontbreken bij verkiezingen de 
uitgebreide en vaak dubbele boekhoudingen wie wanneer wat heeft gestemd, bestanden die 
banken hanteren om fraude of vergissingen op te sporen. Een online stem op D66 kan dan wel 
eens ongemerkt een stem op de VVD zijn. 
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Amendement 3 
 
Titel: Internationaliseren van pensioenen 
Indiener: Regio Buitenland 
E-mailadres indiener: voorzitter@d66buitenland.nl 
Woordvoerder: Maartje Jansen 
 
Regelnummers: 1180-1184 
 
Huidige tekst: “Ook mogen mensen hun eigen pensioenfonds kiezen. Zo wordt het mogelijk dat 
mensen die van baan wisselen bij hetzelfde, door hen gekozen pensioenfonds kunnen blijven 
en niet te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken, zoals het al dan niet kiezen voor 
waardeoverdracht.” 
 
Voorgestelde tekst: “Ook mogen mensen hun eigen pensioenfonds kiezen. Zo wordt het 
mogelijk dat mensen die van baan wisselen bij hetzelfde, door hen gekozen pensioenfonds 
kunnen blijven en niet te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken, zoals het al dan niet 
kiezen voor waardeoverdracht. Om de pensioenwetgeving beter te laten aansluiten bij het 
vrije verkeer van personen van de EU, is het noodzakelijk om een modus te ontwikkelen 
waarbij werknemers ook binnen de EU bij hetzelfde pensioenfonds kunnen blijven.” 
 
Toelichting: Iedereen die voor kortere of langere tijd buiten Nederland werkt, zou gebaat zijn 
bij een Europa-brede individuele pensioenvoorziening. En dat is prima in te passen in het 
huidige pensioenplan van D66. 
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Amendement 4 
 
Titel: Geen risicovrije staatsobligaties 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Jasper Bergink  
E-mailadres  woordvoerder: jasperbergink@gmail.com  
 
Regelnummer: 1647 
 
Huidige tekst: “D66 wil een bankensector met gezonde concurrentie, maar die 
concurrentiestrijd moet er niet toe leiden dat banken uiteindelijk toch weer te grote risico’s 
nemen. Daarom moeten er ook stevigere eisen aan de veiligheid van banken worden gesteld. 
D66 vind het belangrijk dat risico’s goed worden ingeprijsd. Nu worden staatsobligaties 
bijvoorbeeld nog steeds beoordeeld als risicovrij, terwijl de ervaring leert dat ook landen in de 
problemen kunnen komen, zoals we gezien hebben met Griekenland. Dit zorgt ervoor dat 
banken lagere kapitaalbuffers aanhouden dan noodzakelijk.” 
 
Voorgestelde tekst: “D66 wil een bankensector met gezonde concurrentie, maar die 
concurrentiestrijd moet er niet toe leiden dat banken uiteindelijk toch weer te grote risico’s 
nemen. Daarom moeten er ook stevigere eisen aan de veiligheid van banken worden gesteld. 
D66 vind het belangrijk dat risico’s goed worden ingeprijsd. Nu worden staatsobligaties 
bijvoorbeeld nog steeds beoordeeld als risicovrij, terwijl de ervaring leert dat ook landen in de 
problemen kunnen komen, zoals we gezien hebben met Griekenland. Dit zorgt ervoor dat 
banken lagere kapitaalbuffers aanhouden dan noodzakelijk. Daarom is D66 voor de introductie 
van maatregelen en prikkels om te grote risico’s te verkleinen of te diversifiëren, bijvoorbeeld 
risicogewichten voor staatsobligaties.” 
 
Toelichting: Er zijn grote risico’s verbonden aan het aanhouden van te grote partijen van 
staatsobligaties. Het risico van een ‘doom loop’ tussen staat en bankensector is nog niet 
uitgesloten. Op het moment  worden staatsobligaties als risicovrij gezien, waardoor banken 
geen kapitaal aanhouden. Maatregelen, bijvoorbeeld de introductie van een risicogewicht die 
banken aanhouden voor alle andere financiële activiteiten, zijn nodig om er voor te zorgen dat 
banken realistische kapitaalbuffers aanhouden. Dat is ook in lijn met de Nederlandse positie in 
internationale discussies in de Baselcommissie en de Europese Unie. 
 
 
 
  

mailto:jasperbergink@gmail.com


5 
 

Amendement 5 
 
Titel: Naar een Monitor Brede Welvaart 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg  
Woordvoerder: Jasper Bergink  
E-mailadres  woordvoerder: jasperbergink@gmail.com  
 
Regelnummer: 727 
 
Huidige tekst: “Welvaart anders meten. Wij kunnen aan de wereld laten zien hoe welvaart en 
welzijn samen kunnen gaan met het leven binnen het eerlijke deel van onze menselijke 
voetafdruk op deze aarde. D66 wil daarom dat wij niet alleen ons nationaal product meten en 
regelmatig met elkaar bespreken als maatstaf van succes, maar dat we breder kijken naar 
welvaart en welzijn. Onze (ecologische) voetafdruk op de aarde moeten we daarbij net zo 
transparant maken en onderwerp van discussie laten zijn als onze toegevoegde financiële 
waarde.” 
 
Voorgestelde tekst: “Welvaart anders meten. Wij kunnen aan de wereld laten zien hoe welvaart 
en welzijn samen kunnen gaan met het leven binnen het eerlijke deel van onze menselijke 
voetafdruk op deze aarde. D66 wil daarom dat wij niet alleen ons nationaal product meten en 
regelmatig met elkaar bespreken als maatstaf van succes, maar dat we breder kijken naar 
welvaart en welzijn. Onze (ecologische) voetafdruk op de aarde moeten we daarbij net zo 
transparant maken en onderwerp van discussie laten zijn als onze toegevoegde financiële 
waarde. Ook steunt D66 de initiatieven om de CBS-Monitor Duurzaam Nederland door te 
ontwikkelen tot een Monitor Brede Welvaart.” 
 
Toelichting: In april 2016 heeft de tijdelijke Kamercommissie “Parlementair onderzoek Breed 
welvaartsbegrip” haar rapport uitgebracht. Zes partijen, waaronder D66, waren in de 
Kamercommissie vertegenwoordigd. De Kamercommissie doet onder andere de aanbeveling om 
de CBS-Monitor Duurzaam Nederland te verbreden en door te ontwikkelen tot een Monitor 
Brede Welvaart. Dit kan beleidsmakers een breder overzicht van data verschaffen die een beeld 
geven van vooruitgang en welvaart, zodat zij vanuit een bredere optiek beleidskeuzes kunnen 
maken. Door aan de Monitor Brede Welvaart te refereren kan D66 het standpunt over ‘Welvaart 
anders meten’ verder concretiseren. 
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Amendement 6 
 
Titel: Grote rol EU en multilaterale creatie van Palestina 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder:  Alon de Lieme  
E-mailadres  woordvoerder:  alondelieme@gmail.ccom  
 
Regelnummer: 2860 
 
Huidige tekst: “Vredesproces Midden-Oosten” 
 
Voorgestelde tekst: “Het Israëlisch-Palestijns conflict” 
 
Toelichting: Het vredesproces in het Midden-Oosten is niet enkel gericht op Israël en Palestina.  
De titel zal daarom moeten worden aangepast  of er zal een paragraaf bij moeten komen met 
andere conflicten in het Midden-Oosten, zoals Syrië, Irak, Iran, enz. 
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Amendement 7 
 
Titel: Investeer grijze erfenis van kolen en staal in duurzame innovatie 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Jan Wouter Langenberg  
E-mailadres  woordvoerder:  jwlangenberg@gmail.com  
 
Regelnummer: 476 
 
Huidige tekst: 
 
Voorgestelde tekst: “Het overgebleven geld uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
staat op dit moment gereserveerd voor het financieren van projecten in die sectoren. Gelet op 
de noodzaak van een transitie naar duurzame economie, wil D66 dit fonds hervormen van een 
subsidiepotje voor kolen en staal naar een onderzoeksfonds gericht op het bevorderen van 
innovatie in duurzame energie en herbuikbare grondstoffen. Zo draagt deze grijze erfenis uit de 
twintigste eeuw bij aan de economie van morgen.” 
 
Toelichting: “Het fonds voor kolen en staal is een overblijfsel uit het verleden, dat is blijven steken 
in de huidige vorm bij het verdrag van Nice (2001). Het fonds bevat circa 1,5 mld euro en 
financiert daarmee jaarlijks projecten in de kolen en staalsector. Door het moderniseren van de 
doelstellingen kan er rond 100 miljoen euro per jaar worden verschoven van subsidie voor kolen 
en staal naar onderzoek naar duurzame energie en grondstoffen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jwlangenberg@gmail.com


8 
 

Amendement 8 
 
Titel: Minimumprijs in CO2-emissiehandel 
Indiener: Regio Buitenland 
E-mailadres indiener: secretaris@d66buitenland.nl 
Woordvoerder: Arthur van Benthem 
 
Regelnummer: 573 
 
Huidige tekst: “In Europees verband zorgen we daarom voor een hogere CO2-prijs met name 
door de emissiehandel aan te scherpen.” 
 
Voorgestelde tekst: “In Europees verband zorgen we daarom voor een hogere CO2-prijs met 
name door de emissiehandel aan te scherpen, bijvoorbeeld via een minimumprijs gebaseerd 
op de werkelijke maatschappelijke klimaatschade van CO2.” 
 
Toelichting: Emissiehandel is een prachtig idee, maar het venijn zit in de details. Het recht om 
een ton CO2 uit te stoten kost momenteel slechts vier euro. De klimaatschade is echter veel 
hoger. De prijs zou volgens de Europese Commissie en de Amerikaanse overheid rond de 30 tot 
40 euro moeten liggen en volgens veel economen zelfs nog hoger. De huidige lage prijs is een 
serieus probleem. Het duidt erop dat het emissieplafond niet ambitieus genoeg is. Sterker: vier 
euro per ton geeft geen prikkel aan bedrijven om cruciale investeringen in cleantech en 
energiebesparing te doen. Europa moet daarom het voorbeeld van Californië volgen en een 
minimumprijs in de emissiehandel invoeren.  
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Amendement 9 
 
Titel: Reikwijdte correctief bindend referendum 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Marc van der Ham 
E-mailadres  woordvoerder: marcvanderham@gmail.com  
 
Regelnummer: 3493 
 
Huidige tekst: “D66 wil de democratische controle moderniseren. Rechters moeten de 
bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, zodat de controle op de macht 
beter gespreid is en individuele rechten beter beschermd zijn. Als deze zogenaamde 
constitutionele toetsing is ingevoerd met waarborgen voor de zorgvuldigheid van wetgeving, kan 
de indirect gekozen Eerste Kamer worden afgeschaft. Daarnaast wil D66 dat de bevolking als 
noodrem de mogelijkheid krijgt om met een correctief bindend referendum wetsvoorstellen 
tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Tijdens de campagne voor het 
referendum heeft D66 zich volop ingezet vóór het Associatieverdrag met Oekraïne. Na de 'nee'-
stem kan Nederland het Verdrag zoals dit er nu ligt echter niet ratificeren. Ook de zware 
procedure om de Grondwet te wijzigen wil D66 aanpassen, zodat wijzigingen sneller en 
democratischer kunnen plaatsvinden.” 
 
Voorgestelde tekst: “D66 wil de democratische controle moderniseren. Rechters moeten de 
bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, zodat de controle op de macht 
beter gespreid is en individuele rechten beter beschermd zijn. Als deze zogenaamde 
constitutionele toetsing is ingevoerd met waarborgen voor de zorgvuldigheid van wetgeving, kan 
de indirect gekozen Eerste Kamer worden afgeschaft. Daarnaast wil D66 dat de bevolking als 
noodrem de mogelijkheid krijgt om met een correctief bindend referendum wetsvoorstellen 
tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Dit correctief bindend 
referendum omvat geen internationale verdragen. Tijdens de campagne voor het referendum 
heeft D66 zich volop ingezet vóór het Associatieverdrag met Oekraïne. Na de 'nee'-stem kan 
Nederland het Verdrag zoals dit er nu ligt echter niet ratificeren. Ook de zware procedure om de 
Grondwet te wijzigen wil D66 aanpassen, zodat wijzigingen sneller en democratischer kunnen 
plaatsvinden.” 
 
Toelichting: D66 wil af van veto's en unanimiteit bij Europese besluitvorming. Internationale 
verdragen uitsluiten van een correctief bindend referendum volgt daar logisch uit. Zonder deze 
beperking creëren we een extra nationaal veto over internationale verdragen, inclusief 
verdragen die door de Europese Commissie zijn onderhandeld. Wanneer zo’n verdrag nationale 
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bevoegdheden raakt is instemming door nationale parlementen op die specifieke bepalingen al 
noodzakelijk. Een additioneel bindend correctief referendum over deze parlementaire 
goedkeuring ondermijnt mondiale Europese onderhandelingen en schaadt het Europese en 
Nederlandse belang. Ook de internationale rechtsorde is niet bij gebaat bij een situatie waarin 
het woord van nationale regeringen prompt waardeloos wordt. 
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Amendement 10 
 
Titel: Direct gekozen voorzitter van de Europese Commissie 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Marc van der Ham 
E-mailadres  woordvoerder: marcvanderham@gmail.com  
 
Regelnummer: 2716 
 
Huidige tekst: “Daarom willen we minder veto’s, een steviger mandaat voor het Europees 
Parlement en de Europese Commissie en uiteindelijk een gekozen voorzitter.” 
 
Voorgestelde tekst: “Daarom willen we minder veto’s, een steviger mandaat voor het Europees 
Parlement en de Europese Commissie en uiteindelijk een direct gekozen Commissievoorzitter.” 
 
Toelichting: Tekstuele aanpassing, het was niet duidelijk welke voorzitter gekozen moet worden. 
Verder staat in regel 3359-3360 dat de voorzitter direct gekozen moet worden, dat mag hier best 
ook onderstreept worden.  
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Amendement 11 
 
Titel: VK geen invloed meer op EU beleid na uittreding 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Marc van der Ham 
E-mailadres  woordvoerder: marcvanderham@gmail.com    
 
Regelnummer: 2721 
 
Huidige tekst: “Het Brexit-referendum heeft tot veel onzekerheid geleid. De schadelijke gevolgen 
daarvan zijn in het Verenigd Koninkrijk al voelbaar, maar raken inmiddels ook Nederland. Daarom 
moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de nieuwe relatie tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is duidelijk dat vertrek uit de EU consequenties moet en zal 
hebben voor de Britse invloed op Europees beleid. D66 zal zich dan ook hevig verzetten tegen 
eventuele afspraken waarbij het Verenigd Koninkrijk onevenredig veel invloed of voordelen krijgt 
in verhouding tot haar bijdrage aan de EU. Tegelijkertijd blijft het Verenigd Koninkrijk een 
belangrijke partner op terreinen als handel en buitenlandse betrekkingen. Als Schotland of 
Noord-Ierland zich afscheiden en bij de Europese Unie willen blijven horen, dan staat D66 
welwillend tegenover hun lidmaatschap. Ook bedrijven en instellingen die een vestigingsplaats 
in de EU zoeken zullen wij met open armen verwelkomen.” 
 
Voorgestelde tekst: “Het Brexit-referendum heeft tot veel onzekerheid geleid. De schadelijke 
gevolgen daarvan zijn in het Verenigd Koninkrijk al voelbaar, maar raken inmiddels ook 
Nederland. Daarom moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de nieuwe relatie tussen 
de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Verder uitstel van de start van het 
uittredingsproces is onwenselijk, informele onderhandelingen achter gesloten deuren 
onaanvaardbaar. Er moet snel duidelijkheid komen over de stem van de Britten in EU-
wetgeving tot het moment van uittreding. Daarbij is duidelijk dat  na het vertrek uit de EU het 
VK geen zeggenschap meer heeft over consequenties moet en zal hebben voor de Britse invloed 
over Europees beleid. D66 zal zich dan ook hevig verzetten tegen eventuele afspraken waarbij 
het Verenigd Koninkrijk onevenredig veel invloed of voordelen krijgt in verhouding tot haar 
bijdrage aan de EU. Tegelijkertijd blijft het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner op 
terreinen als terrorismebestrijding, handel en buitenlandse betrekkingen. Als Schotland of 
Noord-Ierland zich afscheiden en bij de Europese Unie willen blijven horen, dan staat D66 
welwillend tegenover hun lidmaatschap. Ook bedrijven en instellingen die een vestigingsplaats, 
buiten het VK, in de EU zoeken zullen wij met open armen verwelkomen als ze aan de wetten 
en regels van de interne markt voldoen. D66 hecht veel waarde aan goede handelsrelaties en 
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nauwe economische samenwerking met het VK. Maar ook het VK zal volledig aan alle 
voorwaarden moeten voldoen als het toegang wil krijgen tot de EU interne markt.” 
 
Toelichting: We moeten heel duidelijk zijn dat de uitslag van het Britse referendum en de 
procedure onder artikel 50 van het Verdrag van Lissabon niet kunnen leiden tot een speciaal EU-
lidmaatschap voor het VK, inclusief toegang tot de interne markt voor bedrijven die het VK 
verlaten. Dat is met dit amendement duidelijk gemaakt. 
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Amendement 12 
 
Titel: Onderhandelingen met Turkije bevriezen maar niet stopzetten 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Marc van der Ham 
E-mailadres  woordvoerder: marcvanderham@gmail.com  
 
Regelnummer: 2759 
 
Huidige tekst: “De omarming van het volledige stelsel aan Europese regels en beleid is een 
voorwaarde voor toetreding tot de Unie. Voor mogelijke nieuwe leden ligt de lat onverminderd 
hoog. Korte termijn overwegingen en geopolitieke verhoudingen mogen niet leiden tot 
marchanderen met de toetredingscriteria. Als het huidige proces van uitholling van de Turkse 
rechtsstaat, waaronder de mogelijke herinvoering van de doodstraf, verder gaat, zijn verdere 
stappen in toetreding ongeloofwaardig en wil D66 de onderhandelingen over toetreding 
stopzetten.” 
 
Voorgestelde tekst: “De omarming van het volledige stelsel aan Europese regels en beleid is een 
voorwaarde voor toetreding tot de Unie. Voor mogelijke nieuwe leden ligt de lat onverminderd 
hoog. Korte termijn overwegingen en geopolitieke verhoudingen mogen niet leiden tot 
marchanderen over de toetredingscriteria. Als het huidige proces van uitholling van de 
rechtsstaat, waaronder de mogelijke herinvoering van de doodstraf, verder gaat, zijn verdere 
stappen in toetreding ongeloofwaardig en wil D66 de onderhandelingen over toetreding 
stopzetten bevriezen.” 
 
Toelichting: Onderhandelen over EU lidmaatschap met Turkije is op dit moment niet meer 
mogelijk, maar dat kan in de toekomst weer veranderen. We moeten niet meegaan in de politiek 
van totale zelf-isolatie van president Erdogan. Stopzetten is dus een te definitief woord, en 
daarom kiezen we voor bevriezen.  
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Amendement 13 
 
Titel: Terreur beter bestrijden door informatie verplicht uitwisselen 
Indiener: Regio Buitenland en Afdeling België & Luxemburg 
Woordvoerder: Marc van der Ham 
E-mailadres  woordvoerder: marcvanderham@gmail.com 
 
Regelnummer: 3301 
 
Huidige tekst: “Terroristische netwerken vormen een serieuze bedreiging voor de stabiliteit van 
onze 3302 samenleving. Deze dreiging kunnen onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten alleen 
tegengaan in samenwerking met hun Europese collega’s. Nu horen we nog te vaak na een aanslag 
dat de benodigde informatie over de daders er wel was, maar niet op de juiste plek. Om 
terrorisme effectief te bestrijden zijn strafrechtelijke maatregelen soms noodzakelijk. Cruciaal is 
bovendien dat signalen van radicalisering vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt door 
nauwe samenwerking tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen en anderen. 
Vervolgens wordt contact gezocht met de omgeving van verdachten om te proberen verdere 
radicalisering te voorkomen. Extremisme is vaak een voedingsbodem voor terrorisme. Daarom 
moeten wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die zich aansluiten bij 
extreme organisaties. Dat kan niet als we die organisaties verbieden. Het denken van salafisten 
staat mijlenver verwijderd van het D66 gedachtegoed. Maar wij zullen individuen altijd 
beoordelen op hun daden en niet groepen wegzetten op hun gedachten. We trekken een grens 
als individuen uit die organisaties haatzaaien of geweld gebruiken. Ook is er geen ruimte voor 
het aanwakkeren van antisemitisme of homohaat. We zijn daarnaast fel gekant tegen 
ongewenste buitenlandse invloeden en pleiten daarom voor verplichte transparantie van 
religieuze instellingen over hun financieringsbronnen.” 
 
Voorgestelde tekst: “Terroristische netwerken vormen een serieuze bedreiging voor de 
stabiliteit van onze samenleving. Deze dreiging kunnen onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
alleen tegengaan in samenwerking met hun Europese collega’s. Nu horen we nog te vaak na een 
aanslag dat de benodigde informatie over de daders er wel was, maar niet op de juiste plek. D66 
pleit voor het verplicht uitwisselen van informatie. Ook moet het EU IntCen worden 
uitgebouwd tot een volwaardige Europese inlichtingendienst. Tegelijkertijd moet er degelijke 
parlementaire controle komen op grensoverschrijdend inlichtingenwerk.  
Om terreur effectief te kunnen bestrijden is veel meer kennis nodig over de oorzaken en 
achtergronden. Als we de oorzaken niet goed begrijpen, zijn ook de oplossingen niet de juiste. 
De "oorlog tegen terreur" van de laatste vijftien jaar is mislukt. Steeds meer en steeds 
ingrijpender maatregelen, megalomane surveillancesystemen en astronomische bedragen 
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voor antiterreurmaatregelen kunnen onze veiligheid niet garanderen. De dreiging is in de 
laatste jaren juist toegenomen. Er is een radicale ommekeer nodig in de manier waarop we 
terreur bestrijden. 
Om terrorisme effectief te bestrijden zijn strafrechtelijke maatregelen soms noodzakelijk. 
Cruciaal is bovendien dat signalen van radicalisering vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt 
door nauwe samenwerking tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen en anderen. 
Vervolgens wordt contact gezocht met de omgeving van verdachten om te proberen verdere 
radicalisering te voorkomen. Extremisme is vaak een voedingsbodem voor terrorisme. Daarom 
moeten wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die zich aansluiten bij 
extreme organisaties. Dat kan niet als we die organisaties verbieden. Het denken van salafisten 
staat mijlenver haaks op verwijderd van het D66 gedachtegoed. Maar wij zullen individuen altijd 
beoordelen op hun daden en niet groepen wegzetten op hun gedachten. We trekken een grens 
als individuen uit die organisaties haatzaaien of geweld gebruiken. Ook is er geen ruimte voor 
het aanwakkeren van antisemitisme of homohaat. We zijn daarnaast fel gekant tegen 
ongewenste buitenlandse invloeden en pleiten daarom voor verplichte transparantie van 
religieuze instellingen over hun financieringsbronnen.” 
 
Toelichting: Er moet meer nadruk komen op het samenwerken van nationale autoriteiten, in het 
bijzonder de absolute noodzaak van het uitwisselen van informatie. Daar hoort uiteraard ook 
stevigere controle bij, door het parlement. Het moet duidelijk zijn dat enorme investeringen in 
meer surveillance, schending van burgerlijke vrijheden niet zonder meer de oplossingen zijn. We 
moeten een stap terugnemen en bezien welke strategie betere resultaten kan opleveren in het 
bestrijden van terreur en tegengaan van radicalisering. We moeten duidelijker afstand nemen 
van salafisten in deze tekst.  
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