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Voor het CDA is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen helaas zeer 

teleurstellend. Net als ruim twee jaar geleden hebben we wederom fors 

verloren. Dat we zouden verliezen, is geen verrassing. Dat de VVD en de PvdA 

beide zó veel zetels hebben gewonnen, is daarentegen wel verrassend. Dat 

de PVV heeft verloren, is mijns inziens ook te danken aan het meedragen van 

verantwoordelijkheid in het gedoogkabinet. Bovendien werd de anti-

Europahouding niet gewaardeerd. Wij hebben het verlies zeker ook te 

danken aan het kabinet met de PVV. Als we echter na het partijcongres van 

twee jaar geleden in staat waren geweest om het met tweederde 

meerderheid genomen besluit uit te leggen, en niet rollebollend door het 

land waren gegaan, ben ik ervan overtuigd dat we een beter resultaat 

geboekt hadden. Kiezers houden niet van interne ruzie. Nederland zal nu een 

regering moeten krijgen. De VVD en de PvdA, die beide zo veel zetels 

gewonnen hebben, moeten nu de verantwoordelijkheid nemen. Ik zou mijn 

Haagse collega´s aan willen raden om te gaan herbronnen vanuit de 

oppositie. Ik wens allen veel wijsheid toe.  

 

Dit kalenderjaar is het tien jaar geleden dat ik mijn eerste nieuwsbrief heb 

verstuurd. Deze mijlpaal en het begin van het nieuwe parlementaire jaar 

vormen een geschikte aanleiding om mijn nieuwsbrief in een nieuw jasje te 

steken. Het vertrouwde concept van de brief wordt in ere gehouden. De 

CDA-huiskleuren en de leesbaarheid krijgen in de "nieuwsbrief-nieuwe stijl" 

extra aandacht. Ik hoop dat deze nieuwe lay-out bij u in de smaak valt. 

 

  

 



Staat van de Unie 

Commissievoorzitter José Manuel 
Barroso heeft in zijn jaarlijkse "Staat 
van de Unie"-rede zijn plannen voor 
2013 toegelicht. Hij sprak over de 
belangrijkste uitdagingen voor de 
Europese Unie en gaf duidelijk aan 
dat in deze tijd "meer Europa" nodig 
is om de problemen effectief aan te 
pakken. Een federatie van nationale 
staten ziet hij als uiteindelijke doel. 
Er is geen financiële of economische 
crisis, maar een politieke crisis! Om 
deze crisis te bestrijden is meer 
solidariteit tussen de lidstaten nodig 
en moet Europa meer dan ooit de 
krachten bundelen.  
De Commissievoorzitter heeft 
aangekondigd met voorstellen te 
komen voor een versterking van de 
economische en monetaire unie. 
Daarvoor is hij van mening dat er een 
nieuw EU-verdrag nodig is. (NB: ik 
denk dat dat te lang duurt en dat de 
problemen ook aangepakt kunnen 
worden met een "internal 
regulation!") Er komen voorstellen 
om de Europese Centrale Bank (ECB) 
vóór 1 januari 2014 toezichthouder 
te maken van alle banken in de 
eurozone. 
In het kader van de bankenunie zal 
de ECB daarbij de belangrijkste 
toezichthoudende taken gaan 
overnemen van de nationale 
toezichthouder. De Centrale Bank zal 
daarom in de toekomst ook 
bankvergunningen afgeven maar ook 
intrekken, stresstests houden, 
kapitaaleisen opleggen en toezien op 
de naleving van EU-wetgeving en 
kapitaalvoorwaarden. De ECB zal dan 
samen met de Commissie vroegtijdig 
kunnen ingrijpen bij banken waar 
problemen worden vermoed. 
Voorzitter Barroso wil met het plan 
ervoor zorgen dat de vicieuze cirkel 
tussen noodlijdende en/of 
omvallende banken die vervolgens 
aankloppen bij nationale overheden, 
wordt doorbroken. Nu staan 
nationale overheden garant voor 
banken en lossen ze de problemen 
op door hen te helpen, maar worden 
ze vervolgens gestraft door de 
ratinginstituten omdat de nationale 
schuld oploopt. Een land als Spanje 
kan die last niet lang meer dragen. 
De ECB zal over de nieuwe taken 
verantwoording moeten afleggen 

aan onder andere het Europees 
Parlement. Overigens kunnen deze 
ambitieuze plannen pas doorgang 
vinden als alle eurolanden akkoord 
zijn.  
 
Stamcellen 
Stamcellen worden steeds 
belangrijker bij de behandeling van 
allerlei ziektes. Daarom hebben we 
deze week een strategie besproken 
om de voorraad stamcellen en 
navelstrengbloed te verhogen. 
Daarbij staat voorop dat donatie van 
weefsels en cellen bij niet-
commerciële bloedbanken, vrijwillig 
en op niet-commerciële basis moet 
plaatsvinden. Op dit moment wordt 
bij minder dan 1% van de geboortes 
iets met stamcellen uit de 
navelstreng gedaan, terwijl juist deze 
stamcellen erg belangrijk kunnen zijn 
bij de behandeling van bepaalde 
ziektes, zoals leukemie.  
We roepen in het rapport daarom op 
om zwangere vrouwen goed en 
volledig voor te lichten over de 
mogelijkheden van het doneren en 
bewaren van deze cellen. Dit kan van 
levensbelang zijn! 
 
Energie-efficiëntie   
De nieuwe richtlijn die deze week 
door ons is aangenomen over 
energiebesparingsmaatregelen is een 
stap in de goede richting om de 20% 
besparing van "Europa 2020" te 
bereiken. Energieleveranciers 
worden verplicht jaarlijks 1,5% 
minder energie te leveren en te 
verkopen. Door renovaties van 
publieke gebouwen, verplichte 
energiebesparingschema´s en 
energiecontroles voor grote 
bedrijven kan heel veel bespaard 
worden.   
De richtlijn is goed voor ons. Wij 
moeten nu op een kostenefficiënte 
manier werken aan het terugdringen 
van CO2-uitstoot. Daarmee worden 
banen gecreëerd en de 
concurrentiepositie verbeterd. 
Tevens bespaart het terugbrengen 
van de energieconsumptie de 
Europese Unie 50 miljard euro per 
jaar. De onderhandelingen hebben 
lang geduurd, maar de inspanningen 
hebben geloond.  
 

 
Grondrechten voor slachtoffers van 
misdrijven in de hele EU 
Slachtoffers van misdrijven mogen in 
de toekomst in elke Europese 
lidstaat rekenen op dezelfde 
minimumrechten. Dit betekent dat 
zij allen recht hebben op 
bescherming, respectabele waardige 
behandeling, compensatie en 
toegang tot justitie en 
slachtofferhulp. We hebben deze 
week een nieuwe richtlijn 
aangenomen waardoor slachtoffers 
beter worden geholpen en 
beschermd. Dit geldt overigens voor 
alle soorten misdrijven. De richtlijn 
zal lidstaten er ook toe verplichten 
om slachtoffers en familieleden een 
actieve rol te laten hebben in de 
strafprocedure in hun eigen taal.  
 
Geneesmiddelenbewaking 
We hebben deze week gestemd over 
een herziening van het toezicht op 
geneesmiddelen. Het gaat hierbij om 
geneesmiddelen die tot de markt zijn 
toegelaten. Deze wet op het toezicht 
bestaat al een aantal jaren, maar de 
praktijk leert ons dat een herziening 
nodig is. In Frankrijk was er een groot 
schandaal: het Franse bedrijf Servier 
maakte producten voor de 
behandeling van Diabetes 2, met als 
belangrijkste bestanddeel 
benfluorex.  
In 1999 werd duidelijk dat dit 
bestanddeel zorgde voor 
ongewenste bijwerkingen, zoals het 
falen van de hartklep. 
Eetlustremmers met hetzelfde 
bestandsdeel waren om die reden al 
in de jaren ´90 uit de handel 
genomen. Desondanks werd het 
medicijn op grote schaal 
voorgeschreven, niet alleen als 
medicijn tegen diabetes, maar ook 
als eetlustremmer. Hierdoor zijn 
mensen onnodig overleden. Met de 
herziene wetgeving komt er meer 
transparantie en kan er veel sneller 
een product bij enige twijfel over de 
veiligheid van de markt genomen 
worden. Ook is er een veel langere 
lijst van geneesmiddelen die al op 
voorhand beter gecontroleerd 
worden.  
 
 
 



Geheime gevangenissen of niet? 
Een aantal jaar geleden hebben we al 
een verslag uitgebracht over illegale 
activiteiten van de Amerikaanse 
Centrale Inlichtingendienst (CIA) in 
Europa. Sommige lidstaten geven 
echter nog steeds geen openheid van 
zaken. Litouwen, Polen en Roemenië 
moeten een onderzoek starten naar 
hun mogelijke samenvatting met de 
CIA om verdachten van terrorisme 
vast te houden en te ondervragen in 
geheime gevangenissen.  
Met een overweldigende 
meerderheid hebben we de tekst 
aangenomen waarbij de 
uitleveringen van verdachten nu 
aangepakt kan worden. Ook de 
Europese Commissie wil dat de 
betrokken lidstaten diepgaande, 
onafhankelijke en onpartijdige 
onderzoeken gaan doen om de 
waarheid te achterhalen.  Beleid 
tegen het terrorisme en respect voor 
mensenrechten moeten elkaar 
versterken. Geheim opsluiten, zeker 
in Europa, zonder vorm van proces, 
staat haaks daarop. 
 
Versterkte solidariteit binnen de EU 
op het gebied van asiel 
In de Europese Unie is afgesproken 
dat er in 2012 een 
gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel moet komen waarin 
gemeenschappelijke bescherming en 
solidariteit kunnen worden 
gegarandeerd. Daarvoor is 
harmonisatie nodig! Asielwetten 
moeten op elkaar afgestemd 
worden. Ook is er een grotere 
solidariteit tussen de lidstaten en 
meer  gezamenlijke 
verantwoordelijkheid nodig. Om dat 
te bereiken is een nieuw kader in de 
maak waar lidstaten bijstand krijgen 
om de kwaliteit van hun asielstelsel 
te verbeteren. 
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