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Het kan u niet ontgaan zijn dat de Koningin vorige week op een heel 
waardige wijze haar troonsafstand heeft aangekondigd. Ik heb de 
Koningin een aantal keren mogen ontmoeten. Als heel hartelijk, 
betrokken, intelligent en deskundig, maar ook energiek en inspirerend 
staatshoofd was ze een voorbeeld om trots op te mogen zijn.

Zoals de Koningin zelf aangaf, treedt ze terug vanuit de overtuiging dat 
de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe 
generatie moet komen. Na 3 x 11 jaar - een gepast aantal in deze tijd 
van het jaar - geeft ze het koninklijk stokje door aan haar zoon, Prins 
Willem-Alexander. Het lijkt mij dat de Koningin een uitstekend en 
geschikt moment heeft gekozen voor de troonswisseling. Niet alleen 
bestaat ons Koninkrijk (bijna) 200 jaar en heeft de Koningin de mooie 
leeftijd van 75 jaar mogen bereiken, ook de Kroonprins en Prinses 
Máxima lijken klaar te zijn voor het Koningschap. 

De Koningin kennende zal zij het na 30 april niet rustiger aan gaan 
doen, maar toch hoop ik dat ze enigszins van haar welverdiende rust, 
"pensioen" en kleinkinderen kan gaan genieten. Ik kijk nu al vol 
verwachting uit naar de feestelijke, historische gebeurtenissen op 30
april. 

Waar ik met minder plezier naar uitgekeken heb, is de zogenaamde 
Europa-speech van de Britse premier David Cameron. In deze 
toespraak ging hij in op de rol die Groot-Brittannië in de toekomst 
voor zichzelf ziet weggelegd in Europa. Zijn betoog was niet bepaald 
pro-Europees te noemen. Sterker nog, de Britse premier wil onder 
meer dat de Britse bevolking zich over een aantal jaren uitspreekt over 
een mogelijke uittreding uit de Europese Unie wanneer zijn wensen 
niet worden vervuld. Premier Cameron zegt dat de burgers van Europa 
alleen maar meer flexibiliteit en competitie verwachten. Meer markt is 
misleidend. De markt lost problemen van burgers niet op; we hebben 
dat toch ook gezien in bijvoorbeeld de bankencrisis. Europa is voor mij 
zeker ook een waardegemeenschap waarin mensen tellen. 

In de Tweede Kamer is deze week gedebatteerd over de inhoud van 
deze speech, nimmer vertoond! Door verscheidene fracties werd 
gesproken over het terughalen van bevoegdheden uit Brussel. Het 
begrip "subsidiariteit", waaraan men dan refereert, zegt terecht dat 



besluitvorming moet plaatsvinden op het laagst mogelijk niveau.1 Ik 
ben het daarmee eens. Maar dat betekent niet alleen het terughalen 
van bevoegdheden uit Brussel, maar zeker ook Brussel bevoegdheden 
geven die beter op Europees niveau uitgevoerd kunnen worden.

Helaas blinkt ook onze huidige regering niet uit in het hebben van een 
heldere visie op Europa. Ondanks alle verschillen van mening heb ik 
wel genoten van de speech van de Franse president Hollande, die 
afgelopen week een toespraak hield in het Parlement. Hij sprak zich 
duidelijk uit voor meer samenwerking en een sterkere politieke Unie. 
Terecht benadrukte hij dat de Europese Unie gebaseerd is op 
solidariteit. Lidstaten kunnen niet alleen handelen vanuit hun eigen 
belang en alleen kiezen wat voor het eigen land het beste is. Een 
samenleving gebaseerd op enkel nemen zonder te geven, zal niet 
werken. Hopelijk dringt dit besef ook door in de Nederlandse politiek. 

Voor nu wens ik u allen ´ne sjoone Vastelaovend toe!

                                               
1  Ingevolge artikel 5, lid 2, Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie: "De Europese Unie handelt enkel binnen de grenzen 
van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn 
toegedeeld om de daarin bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. 
Bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, 
behoren toe aan de lidstaten."



Toegankelijkheid kapitaal MKB

Kleine en middelgrote 
ondernemingen (MKB's) bieden 
de meeste werkgelegenheid en 
zijn daarom van groot belang 
voor de EU. Er zijn in de EU 23 
miljoen kleine en middelgrote 
bedrijven. De crisis laat zien dat 
MKB´s kwetsbaar zijn. Voor 
investeringen zijn kredieten nodig 
die steeds moeilijker verstrekt 
worden. Banken zijn heel 
terughoudend met het 
verstrekken van leningen, omdat 
men eisen heeft waaraan men 
moet voldoen.
De Europese Investeringsbank
(EIB) heeft in het verleden 
kapitaal vrij gemaakt voor 
kredieten aan het MKB. Een klein 
bedrijf kan echter niet 
rechtstreeks bij de EIB terecht en 
dus werden de banken voorzien 
van dat gegarandeerde kapitaal. 
Geld dat daar echter gebruikt 
werd om de balans te versterken 
en niet beschikbaar kwam voor 
de sector. Dat moet anders. In 
het debat deze week zijn 
daarvoor afspraken gemaakt. Er is 
afgesproken dat er maatregelen 
komen die de financiering van 
MKB´s gemakkelijker en 
toegankelijker maken zoals 
betere samenwerking tussen 
MKB´s en kredietverleners, het 
zoeken naar alternatieve 
investeringsvormen zoals 
crowdfunding (direct contact 
tussen investeerders en 
ondernemers, zonder 
tussenkomst van een bank) en 
het verstrekken van durfkapitaal 
(het investeren in startende 
ondernemingen). 

Daarnaast hebben we de 
Commissie opgeroepen haast te 
maken met de richtlijn over 
betalingsachterstanden, die moet 
regelen dat bedrijven rente 
betalen over betalingen die niet 
binnen een maand worden 
gedaan. Te late betaling tussen 

kleine bedrijven veroorzaakt vaak 
liquiditeitsproblemen waardoor 
bedrijven ten onder gaan.  

Einde aan overbevissing 

We hebben deze week gestemd 
over een hervorming van het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
(GVB). Volgens cijfers van de 
Europese Commissie is bijna 70% 
van de zogeheten visbestanden in 
Europa nu overbevist. Deze 
overbevissing moet 
teruggedrongen worden. Ook 
moet er een verbod komen op 
het teruggooien in de zee van 
ongewenste of dode vis. Bijna 
een kwart van de vangst in de EU 
wordt teruggegooid, omdat de vis 
de verkeerde maat heeft of 
omdat het niet de juiste soort is. 
Het overgrote deel van de 
teruggegooide vis sterft. Om dit 
tegen te gaan worden 
vissersboten verplicht om aan te 
meren met alles wat zij gevangen 
hebben. Mijn CDA-collega 
Lambert van Nistelrooij heeft nog 
een alternatief voorgesteld: een 
zogeheten overlevingsbak - een 
uitvinding uit Volendam -
waardoor de bijvangst niet meer 
sterft. Dit is een soort watertank 
waarin de gevangen vis wordt 
gesorteerd. De ongewenste vis 
plonst weer terug in zee. De 
Commissaris voor Visserij heeft 
besloten om dit als proef toe te 
staan op schepen. Met ingang 
van 2015 zal ook het principe van 
"maximum duurzame opbrengst" 
van kracht zijn. Dit betekent dat 
er jaarlijks slechts een beperkte 
hoeveelheid vis gevangen mag 
worden (vangstquotum), zodat 
het visbestand zich kan 
voorplanten. Op die manier 
wordt ervoor gezorgd dat het 
visbestand zich kan herstellen 
tegen 2020. De strijd tegen 
overbevissing brengt voordelen 
met zich mee: een groter 
visbestand levert immers een 

grotere opbrengst op. De vissers 
moeten worden bijgestaan in de 
overgangsperiode om ervoor te 
zorgen dat er minder gevist wordt 
op bedreigde vissoorten. 
De realiteit is dat in Europa er 
helaas nog steeds te veel vissers 
zijn die op te weinig vis jagen. De 
lidstaten hebben de taak om het 
aantal actieve vissers op sociaal 
verantwoorde wijze te 
verminderen. Er wordt overigens 
al twintig jaar lang onderhandeld 
over de hervorming van het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 
Als we overbevissing zouden 
terugdringen, zou dat dus een 
echte historische verandering 
betekenen voor het visserijbeleid 
van de EU. 

Geluid van motorvoertuigen

Uit diverse onderzoeken is 
gebleken dat geluid een 
belangrijke bron van 
gezondheidsschade is, die ook in 
Europa vele mensen treft. 55 
miljoen Europeanen hebben last 
van geluid en 27 miljoen 
ondervinden ernstige hinder. 
Overmatige blootstelling aan 
geluid veroorzaakt 
gezondheidsproblemen als hoge 
bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
verminderde cognitieve 
ontwikkeling van kinderen en 
verminderd 
concentratievermogen. De 
jaarlijkse gezondheidskosten in 
de EU bedragen als gevolg 
hiervan maar liefst 60 miljard 
euro! Een belangrijke vorm van 
geluidsoverlast is het lawaai van 
bijvoorbeeld motoren, auto's en 
vrachtwagens. Ik ben dan ook 
tevreden met de nieuwe 
voorstellen van de Commissie om 
strengere geluidseisen vast te 
leggen voor motorvoertuigen. Op 
deze manier kunnen we per jaar 9 
tot 17 miljard euro besparen op 
gezondheidskosten. Daarnaast 
kunnen we op de Nederlandse 



snelwegen 300 á 400 miljoen 
euro besparen aan 
geluidswerende maatregelen. 
Belangrijk dus voor de 
gezondheid, maar ook goed voor 
de portemonnee! Het is dan ook 
jammer dat een meerderheid van 
het Europees Parlement, inclusief 
het grootste deel van onze eigen 
EVP-fractie, tijdens de stemming 
afgelopen week de 
geluidsnormen ernstig afgezwakt 
heeft. Overigens nog een 
interessant punt waar wellicht 
niet iedereen meteen aan denkt 
bij het lezen van het 
bovenstaande, maar voor 
sommigen in onze samenleving 
zijn stille voertuigen juist een 
groot probleem. Voor blinden en 
slechtzienden bijvoorbeeld, die 
steeds meer moeite hebben om 
naderende voertuigen via het 
gehoor waar te nemen en bang 
zijn voor een toename van 
ongelukken hierdoor. Door de 
invoering van nieuwe 
waarschuwingssignalen in 
motorvoertuigen proberen we 
echter ook met deze kwetsbare 
groep rekening te houden.

Koerdische kwestie in Turkije

Sinds december 2012 worden er 
gesprekken gevoerd tussen de 
Turkse overheid en Abdullah 
Öcalan, de gevangengenomen 
leider van de PKK, om een einde 
te maken aan de gewapende 
strijd die de PKK sinds 1984 voert 
en aan tienduizenden mensen het 
leven heeft gekost. Dit is een 
grote en moedige eerste stap, en 
ik hoop dat beide partijen 
standvastig blijven in hun wens 
om tot een duurzame en 
blijvende oplossing te komen. 
Over de inhoud van de 
onderhandelingen worden geen 
officiële mededelingen gedaan. 
Het enige dat ik in het debat heb 
gedaan, is de gesprekken 
verwelkomen en ten volle 

ondersteunen. Zoals het verleden 
ons ook in Europa heeft geleerd,
zijn vredesgesprekken gebaat bij 
rust en discretie. Speculatie, ook 
vanuit het Europees Parlement, 
kan daarom enkel averechts 
werken. Ik heb de woorden van  
President Gül van 11 januari jl.
geciteerd toen hij de betrokken 
partijen opriep om "minder te 
praten, en meer te werken". We 
mogen echter niet voorbijgaan 
aan het feit dat er ook 
groeperingen zijn die liever geen 
oplossing zien en iedere 
mogelijkheid zullen aangrijpen 
om de gesprekken te verstoren 
door middel van provocaties en 
geweld. Ik denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de aanslag in 
Hakkari op 9 januari of de 
executie van 3 Koerdische 
activisten in Parijs. Provocaties en 
gewelddadigheden die ik ten 
strengste veroordeel. Het is aan 
de mensen aan de 
onderhandelingstafel om in deze 
gevoelige omstandigheden over 
hun eigen schaduw heen te 
stappen, politieke moed te tonen 
en met onverzettelijkheid door te 
werken aan een historisch 
akkoord dat een einde maakt aan 
decennia van geweld in Turkije. Ik 
heb in het debat afgelopen 
woensdag aan allen de kracht en 
wijsheid toegewenst die daarvoor 
nodig is.

Europees innovatiepartnerschap 
voor actief en gezond ouder 
worden

Eén van de grootste uitdagingen 
waarmee Europa tegenwoordig 
geconfronteerd wordt, is de 
vergrijzing. Liever noem ik het de 
"verzilvering". Het aantal 
Europese burgers boven de 65 
jaar zal de volgende 50 jaar 
verdubbelen, van 87 miljoen in 
2010 tot 148 miljoen in 2060. De 
vergrijzing is een uitdaging voor 
de Europese sociale zekerheids-

en zorgsystemen, maar 
tegelijkertijd ook een uitgelezen 
mogelijkheid om deze systemen 
te hervormen en kansen te 
creëren voor patiënten, de 
gezondheidszorg en innovatieve
bedrijven. Vorig jaar was het 
"Europees Jaar van Actief Ouder 
worden en solidariteit tussen 
generaties". Dat betekent echter 
niet dat er na 2012 geen 
aandacht meer is voor "actief 
ouder worden". Integendeel, met 
het "Europees 
Innovatiepartnerschap voor 
Actief en Gezond Ouder Worden" 
proberen we op de 
eerdergenoemde problemen een 
antwoord te geven. De waarde 
van ouderen, hun ervaring en hun 
bijdrage aan de samenleving en 
de economie moeten bevorderd 
worden. Door het aanpakken van 
een aantal wet- en 
regelgevingsproblemen wordt het 
leven van ouderen gemakkelijk 
gemaakt én verbeterd. Ook 
krijgen senioren zo de kans om op 
latere leeftijd een bijdrage aan de 
samenleving te leveren en wordt 
de druk op de gezondheids- en 
zorgsystemen minder. 
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