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Tussen mijn vorige nieuwsbrief en de huidige editie zitten slechts twee
weken. Deze twee weken waren weer goed gevuld. Vorige week
hadden we met onze Europese Volkspartij (EVP) – waarvan het CDA
deel uitmaakt – ons jaarlijks partijcongres, deze keer in de Ierse
hoofdstad Dublin. Uiteraard stonden de Europese verkiezingen
centraal tijdens deze grote bijeenkomst. In aanloop naar deze
Parlementsverkiezingen dienden we ook onze eigen kandidaat voor
het voorzitterschap van de “nieuwe” Europese Commissie te kiezen.
Met een overtuigende meerderheid hebben onze leden gekozen voor
de voormalige premier van Luxemburg, de heer Jean-Claude Juncker.
De heer Juncker is alom gerespecteerd en gewaardeerd in Europa. Als
echte christendemocraat en zeer ervaren politicus heeft hij tijdens zijn
voorzitterschap van de “eurogroep” een bepalende rol gespeeld in het
aanpakken van de financieel-economische crisis. Als premier heeft de
heer Juncker er mede voor gezorgd dat Luxemburg een van de meest
welvarende landen ter wereld is en dat het Groothertogdom een
prominente rol speelt op het Europese toneel.
Wie hopelijk ook op het Europese toneel mag verschijnen, is onze
Limburgse kandidaat Jeroen Lenaers. Nog slechts 68 dagen resteren
tot de dag van de Europese verkiezingen. Vanzelfsprekend is er nog
veel werk aan de winkel en wacht hem én ons een grote uitdaging,
maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. Mede met uw steun
hopen wij een goed resultaat te boeken op donderdag 22 mei!
Voordat het echter zover is, vinden aanstaande woensdag de
verkiezingen voor de gemeenteraden plaats. Ook deze verkiezingen
zijn van groot belang. Uw gemeentevertegenwoordigers kunnen een
aanzienlijke invloed uitoefenen op onder andere de leefbaarheid, de
ruimtelijke ontwikkeling, de veiligheid en het gemeenschaps- en
verenigingsleven in uw woonomgeving. Ik hoop op een hoge opkomst
bij deze verkiezingen en graag wens ik vanaf deze plaats alle
kandidaten – en die van het CDA in het bijzonder – veel succes voor
deze dag én voor de verkozenen onder hen voor de komende vier jaar!

Vrij verkeer van werknemers
De interne markt van de Europese
Unie is niet af zonder een goed
functionerend vrij verkeer van
werknemers. Deze vorm van vrij
verkeer is een van de belangrijkste
waarden van de Europese Unie. Voor
de verbetering van het vrij verkeer
van werknemers is het van groot
belang dat werknemers voldoende
en juist geïnformeerd worden over
hun rechten en plichten wanneer zij
in het buitenland (willen) gaan
werken. Daarom moet er op dit
gebied bijvoorbeeld een grensoverschrijdend, Europees netwerk
van nationale contactpunten komen.
In een rapport dat de voorbije week
in het Europees Parlement is
aangenomen, worden de rechten
van werknemers bij uitoefening van
het vrije verkeer verder verduidelijkt
én verbeterd. In het Europees
Verdrag is namelijk uitdrukkelijk
bepaald dat iedere burger van de
Unie vrij is om werk te zoeken, te
werken, zich te vestigen of diensten
te verrichten in iedere lidstaat. Elke
vorm van discriminatie op grond van
nationaliteit, wat betreft de
werkgelegenheid, de beloning en de
overige arbeidsvoorwaarden is
daarbij niet toegestaan.
Géén Europese APK-plicht voor
motoren en caravans
In de afgelopen week hebben we
ook besloten dat er géén algemene
keuringsverplichting (APK-plicht)
wordt ingevoerd voor motoren,
aanhangers en caravans. Nadat vorig
jaar al een verplichte keuring voor
aanhangwagens en landbouwvoertuigen werd voorkomen, zorgt
dit nieuwe besluit ervoor dat het
Nederlandse APK-stelsel grotendeels
ongewijzigd blijft. Mijn CDA-collega´s
Corien Wortmann en Wim van de
Camp hebben zich hard ingezet voor
het behoud van de “nationale” APKkeuringen. Het behoud hiervan is
positief nieuws voor de eigenaren
van motorfietsen en caravans; een
Europese APK-plicht zou onnodige
kosten en extra administratieve
lasten met zich meebrengen. Uit
onderzoeken blijkt dat een technisch

mankement zelden de oorzaak is van
een motorongeluk, mede omdat
motorrijders er zelf – vanwege hun
eigen veiligheid – voor zorgen dat
hun voertuig in goede staat verkeert.
Daarnaast blijkt het huidige
Nederlandse systeem met “eigen”
gecertificeerde APK-garages naar
behoren te werken. Deze garages
worden streng gecontroleerd, zodat
onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.
Fonds voor asiel & migratie
Ook deze Straatsburgsessie stonden
er verschillende fondsen op de
agenda die herzien worden voor de
periode 2014-2020. Dit maal een
tweetal fondsen op het gebied van
binnenlandse zaken: het fonds voor
asiel en migratie en het fonds voor
interne veiligheid. De
fondsenstructuur voor asiel en
migratie gaat compleet op de schop:
de drie bestaande fondsen voor
vluchtelingen, terugkeer en
integratie gaan fuseren in één enkel
fonds dat het fonds voor asiel en
migratie gaat heten. De regelgeving
voor beheer, programmering,
controle en evaluatie wordt
samengevoegd tot één set aan
gemeenschappelijke regels en wordt
vereenvoudigd zodat de toegang tot
de fondsen verbeterd wordt. Het
bedrag voor de periode 2014-2020 is
vastgesteld op 3,1 miljard euro. Een
belangrijk deel van het geld wordt
gebruikt om legale migratie te
ondersteunen. Illegaal vluchten naar
Europa dient voorkomen te worden,
echter Europa dient wel solidair te
zijn met en toegankelijk te zijn voor
vluchtelingen in nood.
Fonds voor interne veiligheid
Naast het fonds voor asiel en
migratie wordt het fonds voor
interne veiligheid herzien.
Criminelen opereren meer en meer
over de grenzen van de Europese
lidstaten heen en daarom dient ook
de samenwerking tussen de
verschillende lidstaten adequaat te
zijn. Deze vorm van criminaliteit is
een directe bedreiging voor het goed
functioneren van de interne markt

en dus de Europese economie. Het
fonds voor interne veiligheid met
een budget van 2,8 miljard euro voor
de periode 2014-2020 is ervoor om
politie en justitie te ondersteunen bij
het aanpakken van de grensoverschrijdende criminaliteit.
Nieuwe EU-regelgeving voor
gegevensbescherming
Woensdag heeft het Parlement
broodnodige nieuwe Europese
regels goedgekeurd voor
gegevensbescherming. De huidige
verwerking van persoonsgegevens is
niet meer te vergelijken met de
situatie bijna twintig jaar geleden
toen deze wetgeving tot stand
kwam: niet alleen is het
technologische speelveld compleet
veranderd, ook het volume aan
dataverkeer is explosief gegroeid en
de uitwisseling is gemakkelijker
geworden. Internationale afspraken
en ingevoerde gegevensbeschermingsregels hebben zich in
de loop der jaren opgestapeld en
hebben voor een onduidelijk
lappendeken aan regelgeving
gezorgd. Dit wordt nu vervangen
door een nieuw helder Europees
kader met gelijke regels voor alle
lidstaten. Het zal garant staan voor
een hoge mate aan bescherming van
persoonlijke gegevens. Er zijn
verschillende rechten en plichten
geformuleerd: Van bedrijven wordt
verwacht dat hun privacy-beleid in
duidelijke taal is verwoord, burgers
krijgen het recht om persoonlijke
gegevens te laten verwijderen en er
dient toestemming gevraagd te
worden om persoonsgegevens te
verwerken. Doelbinding - het
koppelen van het verstrekken van
bepaalde gegevens aan een duidelijk
doel - zal er ten slotte voor moeten
zorgen dat gegevens na verstrekt te
zijn, niet zomaar voor een ander
doel gebruikt mogen worden.
Onderzoek naar Amerikaanse
massaspionage
Het Europees Parlement heeft de
aanbevelingen van de parlementaire
commissie Justitie en Burgerlijke
Vrijheden tijdens de stemming van

woensdag goedgekeurd. Daarmee
komt een eind aan het onderzoek
naar Amerikaanse
afluisterpraktijken, dat werd
ingesteld in september 2013 na de
onthullingen van Edward Snowden
over de praktijken van de
Amerikaanse National Security
Agency (NSA). Dit onderzoek is van
groot belang omdat het debat over
de afluisterpraktijken niet in alle
lidstaten goed is gevoerd. Het
voordeel van de Europese Unie als
overkoepelend orgaan dat boven de
nationale belangen staat heeft zich
hier dan ook goed bewezen. De
commissie heeft een aantal
aanbevelingen opgesteld die er niet
om liegen: Ten eerste moet de EU ITonafhankelijkheid worden, en met
name op het gebied van de 'Cloud'
(online gegevensopslag) moeten nog
grote stappen gezet worden. Ten
tweede wordt gevraagd om het
handelsverdrag waarover
momenteel onderhandeld wordt
tussen de EU en de VS niet goed te
keuren totdat er overeenkomst is
over het wederzijds respecteren van
de fundamentele burgerrechten. Een
ander belangrijk advies is het per
direct opschorten van de zogeheten
'Safe Harbour-overeenkomst', die
het doorsturen van persoonlijke
gegevens van EU-burgers naar de VS
mogelijk maakt.
Economische maatregelen om de
Oekraïne te steunen
De crisis in de Oekraïne sleept voort
en daarom is het tijd voor de
Europese Unie en de internationale
gemeenschap om de druk verder op
te voeren. De illegale bezetting van
de Krim door Rusland is
onacceptabel. Ondertussen komt de
hulp aan de Oekraïense regering op
gang. Zo heeft de Europese
Commissie vorige week bekend
gemaakt een hulppakket van 11
miljard aan te bieden en gisteren
heeft het Parlement daaraan haar
goedkeuring gegeven. Hierdoor
zullen onder anderen de
handelstarieven die nog van kracht
waren tussen de EU en Oekraïne
verlaagd worden waardoor

goedkoper gehandeld kan worden.
Deze voordelen verlagen de lasten
voor Oekraïne met 500 miljoen euro
per jaar, wat het land op het
moment goed kan gebruiken. De EU
biedt op deze manier een voorschot
op de voordelen van het
associatieverdrag dat de Europese
Unie al eerder met Oekraïne had uit
onderhandeld, maar waarvan de
ondertekening tot nu toe uitbleef.
Verwacht wordt dat na verkiezingen
in Oekraïne het als nog tot
ondertekenen zal komen.
Stevige kritiek op Turkije
Afgelopen woensdag is mijn rapport
over de onderhandelingen met
Turkije aangenomen. Het rapport
verwelkomt de positieve
ontwikkelingen en belangrijke
hervormingen die ook in het
afgelopen jaar in Turkije hebben
plaatsgevonden, zoals het aannemen
van een democratiseringspakket,
een actieplan voor mensenrechten
en de onderhandelingen over de
Koerdische kwestie en de
ontwikkeling van het Zuidoosten van
het land. Ik heb echter ook stevige
kritiek op Turkije. Zo maak ik me
grote zorgen over recente
ontwikkelingen, in het bijzonder
over wetgeving die de scheiding der
machten in het geding brengt en een
einde lijkt te maken aan de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van het justitieel apparaat.
Daarnaast zijn er grote zorgen over
wetgeving die de vrijheid op het
internet inperkt. Turkije zet op dit
gebied stappen terug in plaats van
vooruit. Maatregelen die de
vrijheden voor burgers en pers
beperken passen niet in een
moderne samenleving en
democratische rechtstaat. Als Turkije
echt toenadering wil tot de EU, moet
het land een nieuwe en oprechte
inspanning doen en verder gaan met
hervormingen, want op dit moment
lijkt Turkije zich verder weg te
bewegen van de fundamentele
waarden waarop de EU gebouwd is.
Het is belangrijk om te benadrukken
dat Turkije de hervormingen niet
voor de EU moet uitvoeren, maar

voor haar eigen burgers, die het
meest baat hebben bij een moderne
en welvarende samenleving.
Hartverscheurend is het nieuws dat
de Turkse jongen, die gewond raakte
door een traangasgranaat tijdens
rellen, is overleden. Ons medeleven
gaat naar zijn familie uit.
Europa-conferentie
Over ongeveer een maand
organiseren we met de CDAdelegatie ons jaarlijkse Europacongres. Onze lijsttrekker Esther de
Lange zal de inleiding verzorgen op
deze bijeenkomst. De heer JeanClaude Juncker – reeds
geïntroduceerd in de inleiding van
deze nieuwsbrief – zal spreken over
de lessen die we geleerd hebben van
de economische crisis. Daarnaast is
deze conferentie natuurlijk ook een
uitgelezen kans om andere
toppolitici te leren kennen en uw
mening met hen te delen. U bent
van harte welkom! Wanneer? Op
vrijdag 11 april van 14.00 tot 17.30
uur in de Janskerk in Utrecht.
Aanmelden kan via europa@cda.nl.
Meer informatie kan gevonden
worden op de meegestuurde
brochure.
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