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1. Voorwoord

Als dé Europa-partij van Nederland moet D66 bij uitstek duidelijk kunnen uitleggen welk 
belang de Nederlandse burgers hebben bij de Europese Unie. In het dagelijks leven. Bij alles 
dat mensen direct raakt. Europa heeft de afgelopen 50 jaar veel bereikt, maar behaalde 
resultaten worden al gauw vanzelfsprekend, net als water uit de kraan. Misschien ook omdat 
de meeste mensen zich niet realiseren hoe Europa hun dagelijkse leven beïnvloedt.

En de toekomst? Vandaag is Europa met 5% van de wereldbevolking goed voor ongeveer 
25% van de wereldeconomie. In een wereld waarin de machtsverhoudingen ingrijpend 
veranderen, zal dit waarschijnlijk morgen niet meer het geval zijn. Intensivering van de 
samenwerking op Europees niveau is daarom van het grootste belang. Daarvoor is draagvlak 
in de samenleving nodig. Dat kan alleen bereikt worden via een eerlijke en open dialoog. 
Er is behoefte aan begrijpelijke en overtuigende antwoorden op de volgende vragen: Wat 
betekent Europa voor mij? En vooral: Waarom is de EU in de toekomst een bittere noodzaak? 
Dit document is de bijdrage van D66 België & Luxemburg aan deze vraagstukken.

Dit document is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van het afdelingsbestuur 
en de leden. Tijdens de ‘Europa Waarom’ workshop in het Europees Parlement heeft elk lid 
heeft de kans gehad zijn/haar input te leveren. De aanwezigen werden hierin geïnspireerd 
door Guy Verhofstadt en Sophie in ‘t Veld, die beide een bijdrage leverde aan de workshop. 
Hiermee levert D66 België & Luxemburg allen die de komende maanden voor D66 campagne 
zullen voeren argumenten en voorbeelden van het belang van Europa voor het dagelijks 
leven van mensen. Bij de zaken die hen raken. Hun geluk, hun kinderen en hun gezondheid. 
Het document geeft onze campaigners materiaal om kiezers het “Europa-verhaal” over te 
brengen: wat heeft Europa bereikt en vooral, waar kan Europa in de toekomst voor zorgen? 
Tal van beleidsterreinen passeren de revue aan de hand van praktische voorbeelden.

Ook staat bij elk onderwerp een contactpersoon vermeld. Zo kan iedereen die behoefte heeft 
aan meer informatie over een specifiek onderwerp, rechtstreeks contact opnemen met een 
lid van D66 België & Luxemburg dat op dit gebied deskundig is.
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2. Milieu - en Energiebeleid: Europa groen en energie-zeker 
 
2.1 Milieu

Europa loopt met milieubescherming voorop in de wereld. Het milieubeleid beschermt 
Europa’s natuurlijke rijkdommen, stimuleert bedrijven om de EU-economie groener te 
maken en beschermt de gezondheid van de mensen. 

•	 Nederlanders geven om wat ze consumeren en de invloed daarvan op hun gezondheid 
en hun omgeving. De Europese Unie hanteert al ruim 20 jaar strenge wetgeving op 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor gewassen. Deze kunnen schadelijk zijn 
voor het milieu en zeldzame planten- en diersoorten in hun voortbestaan bedreigen. 
Dit geldt in het bijzonder voor bestrijdingsmiddelen die niet goed afbreekbaar zijn, 
zoals de oudere soorten synthetische bestrijdingsmiddelen.

Een berucht voorbeeld is DDT, omdat het zich via de voedselketen verplaatst 
van insecten naar insecteneters (waaronder vogels en vissen), en vandaar naar 
roofdieren. Dit geldt ook voor kwikverbindingen. De concentratie aan pesticide 
neemt toe per schakel in de voedselketen. Dit proces heet biologische stapeling. 
Uiteindelijk bereiken de pesticiden op deze wijze de grotere (roof)dieren en de vlees 
consumerende mens. Omdat gewasbestrijdingsmiddelen vaak niet specifiek zijn, 
kunnen zij ook voor de mens grote gezondheidsrisico´s met zich meebrengen.

•	 Nederlanders houden graag droge voeten. Nederland is letterlijk het “afvoerputje” 
van Europa. De Rijn stroomt door vele Europese landen alvorens via Nederland uit te 
monden in de Noordzee. Wanneer men in Duitsland zou besluiten tot  ingrepen in de 
rivier die bij grote regenval overstromingen in Nederland zouden veroorzaken, was 
het voorheen moeilijk om daar een stokje voor te steken. Op initiatief van Nederland 
heeft de Europese Unie in 2007 bindende afspraken gemaakt over hoe landen binnen 
een stroomgebied moeten samenwerken om overstromingen te voorkomen. De 
Unie ziet er ook op toe dat deze afspraken nagekomen worden. Zo houden wij als 
afvoerputje van Europa droge voeten!

•	 Nederlanders ademen graag schone lucht: De EU heeft zeer strenge regels ontwikkeld 
om de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van haar burgers in heel Europa te 
beschermen. Vooral in ons drukke, zeer geïndustrialiseerde deel van Europa is het 
belangrijk dat er op het juiste niveau op wordt toegezien dat wij schone lucht kunnen 
inademen. Luchtvervuiling trekt zich immers niets van landsgrenzen aan.

 

2.2 Klimaatbeleid: De strijd tegen de klimaatverandering is een topprioriteit 
voor de EU.

Europa werkt hard aan het terugdringen van broeikasgasemissies die de klimaatverandering 
veroorzaken. De Europese energievoorziening wordt verduurzaamd om onze economie te 
kunnen laten groeien én onze CO2 emissies te verlagen. Als enig economisch blok heeft de 
EU zich bindende emissiedoelen gesteld. Niet alleen heeft Europa zich gecommitteerd aan 
het terugdringen van CO2 emissies, zij timmert ook hard aan de weg om andere landen in de 
wereld over te halen hetzelfde te doen.
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•	 Nederlanders geven om hun portemonnee én om het milieu: In 2009 was Europa 
het eerste continent dat bindende doelen stelde voor de reductie van CO2 uitstoot 
voor personenauto’s. Aanvankelijk was de auto-industrie heel sceptisch over de 
ambitieuze voornemens. De EU zette door en met succes! Nog geen vijf jaar later 
zijn de emissies met bijna 15% teruggedrongen. Voor 2020 is afgesproken dat dit 
nog eens met bijna 30% moet worden verbeterd. Dat helpt niet alleen in de strijd 
tegen klimaatverandering, maar scheelt automobilisten ook veel geld. Dit Europese 
initiatief is zo succesvol gebleken dat ook andere delen van de wereld inmiddels 
strenge normen hebben geïmplementeerd.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Klimaat en Milieu: Raoul Boucke  
raoul.boucke@gmail.com

2.3 Energiebeleid: De EU streeft naar schone, goedkope en zekere 
energievoorziening

Te mooi om waar te zijn? Wat doet de EU eigenlijk en wat merken wij hiervan? 

•	 Nederlanders geven om betrouwbare en betaalbare energie: Europese landen 
hebben hun elektriciteits- en gasnetten steeds meer aan elkaar gekoppeld. Zowel 
gas als elektriciteit kunnen hierdoor goedkoper worden ingekocht op de momenten 
dat daaraan behoefte is. Het resultaat is dat Nederland zelf minder reservecapaciteit 
hoeft op te bouwen. Op een moment van schaarste kan immers gemakkelijk gas en 
vooral elektriciteit over de grens worden gehaald. Dat scheelt geld. 

•	 Nederlanders geven om duurzaamheid: De Europese Landen hebben afgesproken 
ervoor te zorgen dat 20% van alle energie in Europa in 2020 uit duurzame bronnen 
afkomstig moet zijn en dat 20% efficiënter met energie moet worden omgegaan. Dat 
is fors beter dan in 2008, toen het aandeel duurzame energie nog maar 8% was. Door 
gezamenlijk te investeren kunnen de innovatiekosten die elk land afzonderlijk moet 
maken voor nieuwe technologieën, flink worden gedrukt. Een voorbeeld hiervan is 
zonne-energie. Het is ook beter voor onze economie als we het geld lokaal uitgeven 
aan banen om zonnesystemen te installeren in plaats van gas en olie uit Rusland of 
het Midden-Oosten importeren.

•	 Nederlanders geven om energiezekerheid: Europese landen zullen in 2020 ongeveer 
90% van al hun energie van buiten Europa importeren. Een verenigd Europa 
is als handelsblok is beter in staat op het wereldtoneel als krachtige speler de 
energiebelangen van haar burgers te behartigen. Het is dus ook belangrijk samen snel 
aan duurzame alternatieven te werken waardoor we onze voorzieningszekerheid 
vergroten. 

•	 Nederlanders willen geen Europese ‘Fukushima’: Europese landen bepalen zelf of ze 
productie van nucleaire energie toestaan in hun land. Het toezicht op deze productie 
ligt echter bij de Europese Commissie. Dit geldt voor zowel de veiligheid van de 
reactoren als voor het vervoer en opslag van nucleair afval. Lidstaten kunnen en 
mogen dit niet zelf regelen. Straling die zou vrijkomen bij een nucleair ongeval stopt 
nu eenmaal niet bij de landsgrens. 

 
D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Energie: Ron van Erck, ronvanerck@gmail.com 
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3. Economisch beleid: Europa staat garant voor financiële stabiliteit 
en bankentoezicht

Voor veel mensen heeft de financiële crisis zeer directe gevolgen voor hun leven. De 
EU krijgt regelmatig de schuld van de zware financiële tijden die wij meemaken. Toch 
werd juist in deze moeilijke tijden een beroep gedaan op Europa om oplossingen 
te vinden en de banken in moeilijkheden te steunen, en zorgt de EU juist voor 
stabiliteit en groei. De EU is een betrouwbare en noodzakelijke economische reus. 

•	 Nederlanders geven om financiële stabiliteit: De financiële sector is van essentieel 
belang voor de reële economie. Deze sector is de schakel tussen leners en spaarders 
en zorgt voor een doelmatige allocatie van kapitaal aan bedrijven. Het is zo goed 
als onmogelijk om in een open economie, op nationaal niveau een efficiënt en veilig 
financiële sector te handhaven. Concurrerende regelgevingen kunnen ertoe leiden 
dat nationale toezichthouders lakser worden ten opzichte van hun eigen banken. 
Daarom wordt dit op Europees niveau aangepakt. De Europese Centrale Bank ziet 
erop toe dat het probleem van regelgevingsconcurrentie vanaf 2014 wordt verholpen. 
Een duidelijke volgorde van schuldeisers bij het liquideren van banken zal ervoor 
zorgen dat investeerders hun risico’s beter zullen kunnen inschatten. In de toekomst 
moet de rekening voor het afwikkelen van banken terechtkomen bij de eigenaren 
en schuldeisers van de bank, niet bij de belastingbetaler. Het is maar goed ook dat 
spaargeld tot €100.000 veilig staat bij elke bank in de EU. 

•	 Nederlanders werken aan welvaart: De Europese interne markt is van onschatbaar 
belang voor Nederlandse bedrijven. 4-6% van het Nederlandse BBP wordt verdiend 
dankzij het vrije handelen binnen de EU, maar dat kan groeien tot 17% als de huidige 
koers van integratie gehandhaafd wordt. Verdere handelsakkoorden, bijvoorbeeld 
met de VS en Canada, maar ook met Japan en andere landen in Azië, worden samen 
met de hele EU afgesloten, waardoor we een sterkere positie in de onderhandelingen 
hebben.

•	 Nederlanders willen niet dat de staatschuldencrisis zich herhaalt: In een monetaire 
unie is gezamenlijk fiscaal en economisch beleid van essentieel belang. Problemen in 
het ene land kunnen een domino-effect teweeg brengen in een ander land. Europa zet 
zich in voor een stabiel economisch beleid dat ervoor zorgt dat macro-economische 
onevenwichtigheden worden voorkomen en tegengegaan. Europa staat ook voor 
een striktere naleving van de begrotingsregels, zodat de schulden van het ene land 
niet een probleem worden voor belastingbetalers in een ander land. Mocht een land 
alsnog in de problemen komen, dan dient het Europees Stabiliteitsmechanisme 
alsnog als een veiligheidsnet voor lidstaten.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Economie en Financiën: Petra Arts
petra.arts@d66brussel.eu  
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4. Werkgelegenheidsbeleid: Europa biedt volop kansen 
voor de arbeidsmarkt

Werk geeft mensen zekerheid en identiteit, en vrijwel iedereen weet dat je dankzij de EU in 
bijna heel Europa mag werken. Dit gaat echter nog wel eens gepaard met het idee dat mensen 
de banen van Nederlanders inpikken. Waarom is het dan toch belangrijk voor Nederland om 
deel uit te maken van de Europese arbeidsmarkt?

•	 Nederlanders geven om keuzevrijheid: 40 jaar bij dezelfde baas werken is niet meer 
van deze tijd. Zo willen mensen ook niet langer beperkt zijn door de grenzen van hun 
eigen land bij het zoeken naar werk. Voor velen is een kortere of langere periode in 
het buitenland een manier om ervaring op te doen, of juist kennis en expertise verder 
te verspreiden. Door de Europese interne markt, en de vrijheid van personenverkeer, 
wordt het steeds makkelijker om over de grens aan de slag te gaan, en om zaken als 
pensioen, ziektekosten et cetera grensoverschrijdend te regelen. 

•	 Nederlanders geven om hun portemonnee: Nederlanders willen niet meer betalen 
dan nodig. Als er dus Poolse klusjesmannen of Spaanse aspergestekers zijn die – 
onder de Nederlandse voorwaarden – bereid zijn om goedkoop werk te leveren, dan 
heeft de Nederlandse consument daar baat bij. Op deze manier krijgen alle Europese 
burgers gelijke kansen op de Europese arbeidsmarkt.

•	 Nederlanders vinden hun sociale rechten belangrijk: De omstandigheden en sociale 
voorzieningen verschillen per land, en dat is maar goed ook. Wij willen zelf ons 
sociaal stelsel kunnen inrichten. Toch is het goed dat er wel bepaalde minimumeisen 
bestaan. Zo hebben uitzendkrachten in heel Europa sinds 2008 recht op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers. Ook wordt er op Europees niveau 
gewerkt aan afspraken over werknemers die over de grens werken: zij hebben altijd 
in ieder geval recht op een aantal basis-arbeidsvoorwaarden, terwijl bedrijven niet 
langer altijd rekening hoeven te houden met 28 verschillende sociale stelsels. Deze 
regels zijn nog niet ideaal, en nog altijd wordt er aan deze wetgeving gewerkt.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Arbeidsmarkt: Menno Bart
menno.bart@gmail.com 

5. ICT-beleid: de EU heeft een ambitieuze “digitale agenda”

De EU streeft naar een wereldwijde koppositie op het gebied van digitale technologie. 
De informatie- en communicatietechnologieën zijn cruciaal voor de toekomst en voor de 
concurrentiepositie van Europa. Het internet was ooit een Europese uitvinding evenals de 
radio; het waren echter Amerikanen die naar de markt brachten, terwijl sindsdien China 
en Azië enorm in opkomst zijn. De ICT macht ligt op dit moment veel te veel in handen van 
Amerika en China, waardoor de EU ook haar eigen normen niet kan opleggen. 

•	 Nederlanders geven om hun digitale rechten: Europa ziet er op toe dat de IT 
belangen van haar burgers beschermd worden. Momenteel worden de technische 
normen vooral buiten Europa bepaald. China heeft ook een vinger in de pap. Geen 
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enkel Europees land is bij machte om in deze “battle of mega powers” een rol van 
belang te spelen. Intussen ontstaat er een nieuwe wereldomvattende macht: de 
particuliere macht in de informatietechnologie. IT is in korte tijd de ruggengraat van 
de samenleving geworden. Zonder internet zou de wereld tot stilstand komen. Een 
groot deel van deze ruggengraat (Google, Apple, etc.) is echter in handen van een 
paar aardige jongens in Silicon Valley, althans, nu nog. Maar of dat altijd zo zal zijn 
is onzeker, die vraag is zeer actueel. Is bijvoorbeeld Facebook er ten dienste van de 
gebruikers of mag Facebook zijn eigen normen opleggen aan de gebruiker? En wat 
zijn die normen dan? Amerikaans, Chinees? Of Europees? Geen enkel Europees land 
kan hierin op eigen kracht een rol van betekenis spelen, maar de lidstaten, verenigd 
in de Europese Unie, kunnen samen wél de normen voor privacy en IT naar een hoger 
niveau tillen.

•	 Nederlanders willen nooit meer een NSA-schandaal:  Recente voorgestelde Europese 
wetgeving maakt het moeilijker voor Facebook en Google om internetdata van 
Europese burgers aan overheden door te spelen. De nieuwe Europese maatregel, 
zodra die van kracht is, dwingt alle bedrijven en autoriteiten inclusief Amerikaanse 
om meer rekening te houden met Europese privacyregels, waar het persoonlijke 
gegevens van European betreft. Dit is een stap om de Amerikaanse hegemonie 
op de digitale markt te doorbreken. Daarnaast zorgt de wetgeving voor een 
geharmoniseerde regelgeving wat betreft privacy op de Europese digitale markt, en 
meer bescherming van het fundamentele recht op gegevensbescherming in de EU.

•	 Nederlanders hebben jonge ondernemers nodig: De EU heeft behoefte aan een 
nieuw integratieproject: van “kolen en staal” naar “verbonden en digitaal”; een 
nieuw innovatief en digitaal Europa kan dit nieuwe integratieproject zijn. Er moet 
een echte interne digitale markt worden gecreëerd, waarbij er niet langer grenzen 
voor internet zijn in de EU. De EU moet naar een geharmoniseerde regelgeving wat 
betreft ICT en af van 28 verschillende soorten regelgeving. Dit zal ten goede komen 
van duizenden MKB�s en start-ups (de motor van de economie en innovatie) die hun 
producten en diensten over heel Europa willen aanbieden. Een nieuw innovatief en 
digitaal Europa zal resulteren in een grotere betrokkenheid van jongeren bij de EU 
en Eurosceptici de wind uit de zeilen nemen.

•	 Nederlanders geven om werkgelegenheid en groei: De werkloosheid in Europa is 
enorm gegroeid; daar staat tegenover dat naar schatting 900.000 vacatures in de 
ICT-sector onvervuld zijn. Hier is dus heel wat te winnen. Ook digitale vaardigheden 
zijn van toenemend belang voor de arbeidsmarkt; voor negen van de tien banen 
heb je straks digitale vaardigheden nodig volgens cijfers van de OESO. Europa moet 
voorop lopen in de digitalisering van het onderwijs en het aanleren van digitale 
vaardigheden, zodat burgers kunnen worden opgeleid voor de banen van de toekomst  
en de werkloosheid kan worden teruggedrongen. 

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Digitale Agenda: Petra Arts 
petra.arts@d66brussel.eu 
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6. Gezondheidszorg: Europa zet zich in voor veilige 
medicijnen en goede medische zorg over de grenzen heen 
 
Met gezondheidszorg heeft Europa niets te maken, toch? Daar gaat Nederland zelf over. Of 
is het misschien toch slim om samen te werken? En wat gebeurt er eigenlijk al in Europa op 
dit gebied?

•	 Nederlanders vinden een gezond leven belangrijk: Wij worden steeds ouder en 
leven langer in een goede gezondheid. De goede gezondheidszorg, ongelofelijke 
doorbraken in de medische wetenschap en een gezonde levensstijl zijn hier debet 
aan.  Ook Europa helpt de gezondheid van mensen te beschermen. De Europese 
Unie controleert of medicijnen veilig zijn en op Europees niveau worden gevaarlijke 
grensoverschrijdende ziekten aangepakt. Verder stimuleert Europa wetenschappelijk 
onderzoek naar de behandeling van Alzheimer, kanker en nog vele andere ziekten. 
 
En Europa kan nog veel meer doen. Zo vindt D66 dat ieder kind in de EU recht heeft 
op goede gezondheidszorg, dat Nederlanders - die in het buitenland acuut hulp nodig 
hebben - veilig, goed en zonder onverwacht kosten geholpen moeten worden, en dat 
Europa erop moet toezien dat artsen die zijn geschorst in het ene land, niet zomaar 
in een ander land aan de slag mogen.

•	 Nederlanders willen een veilige operatie: Recente Europese wetgeving over medische 
hulpmiddelen zorgt voor een strengere controle op medische hulpmiddelen. Zo 
moeten uitwassen zoals het recente schandaal met borstimplantaten onmogelijk 
worden. De nieuwe Europese maatregel zorgt ervoor dat medische hulpmiddelen 
onaangekondigd kunnen worden gecontroleerd en dwingt lidstaten deze controles 
uit te voeren. Zo hoeven Nederlanders niet langer te vrezen dat borst, buik, heup of 
been implantaten onveilig zijn.

•	 Nederlanders geven om schoon water: Dankzij de Europese drinkwaterrichtlijn 
wordt gegarandeerd dat er in alle landen van de EU schoon drinkwater uit de kraam 
komt. Dus of je nu op vakantie gaat in Frankrijk of in Roemenië, je kunt er van op 
aan dat het water schoon is. Hierdoor worden minder mensen ziek. Iedereen die wel 
eens buiten Europa is geweest, weet maar al te goed hoe het ook anders kan.

•	 Nederlanders vertrouwen op veilig voedsel: Nederland is een machtig voedselland. 
Voeding speelt een belangrijke rol in de buitenlandse handel van Nederland. In 
2011 bestond ruim 10 procent van alle uitgevoerde goederen uit voeding. Dit 
leverde met een handelsoverschot van 14 miljard euro een grote bijdrage aan de 
Nederlandse economie. Nederlanders eten echter ook steeds meer producten uit het 
buitenland. Niet alleen uit Europese buurlanden, maar ook steeds meer uit landen 
als Rusland (vis) en Argentinië (vlees). Om onze eigen handel te stimuleren, en om 
de veiligheid van de consument te beschermen, is goed Europees toezicht nodig op 
hoe voedsel in Europa wordt geproduceerd, maar ook op het voedsel dat ons land 
binnenkomt. Europa moet snel kunnen ingrijpen als er ergens iets mis is. Zowel om 
onze gezondheid, als handel te beschermen. 

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Gezondheid: Edwin Maarseveen, 
ewmaarseveen@gmail.com 
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7. Onderzoek & Innovatie: de motor van de moderne 
economie
 
Europa is de bakermat van de meest revolutionaire innovaties van de afgelopen eeuwen. 
De technologische vooruitgang van Europa hangt af van de mate waarin de lidstaten 
samenwerken en wetenschappers en bedrijven elkaar binnen Europa opzoeken. Dankzij 
Europa wordt het zelfde wiel niet 28 keer opnieuw uitgevonden, maar wordt al veel 
onderzoek op elkaar afgestemd.

•	 Nederlanders geven om technologische revolutie: Wetenschappelijk 
onderzoek is duur. Om tot nieuwe, revolutionaire inzichten te komen is een 
substantiële investering nodig die geen enkele lidstaat alleen kan dragen. Zo 
investeert de EU de komende tien jaar € 1 miljard in baanbrekend onderzoek 
naar een van de grootste mysteries van onze tijd: het menselijk brein.  

•	 Nederland excelleert in de wetenschap: Excellentie is het belangrijkste criterium 
voor projecten in het Europese onderzoeksprogramma. Nederland weet keer op 
keer miljarden aan financiering binnen te halen door simpelweg de beste voorstellen 
in te dienen. Dat komt niet alleen door de kwaliteit van onze onderzoekers, maar 
ook doordat Nederlanders zich goed realiseren dat men over de grenzen moet 
kijken. Alleen door het talent en de diversiteit aan kennis vanuit verscheidene 
lidstaten te bundelen en te concentreren op belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken, kan Europa de vooruitgang boeken die zo broodnodig is.  

•	 Nederlanders willen niet onnodig wachten op innovaties: Waarom zouden Fransen 
of Duitsers eerder nieuwe innovatieve producten tot hun beschikking hebben dan 
Nederlanders? Vanaf 2013 kan men één enkel patent aanvragen dat geldig is in bijna 
alle lidstaten, in plaats van 28 verschillende aanvragen te moeten doen. Innovaties 
blijven daardoor niet onnodig steken in lidstaten, maar kunnen gemakkelijk in 
heel Europa beschermd worden. Het Europese Patentenbureau behandelt 258 000 
patentaanvragen per jaar. 

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Onderzoek en Innovatie: Tim Buiting, 
tim.buiting@d66brussel.eu
 

8. Onderwijs: Europa stimuleert onderwijs van hoog niveau 

Aan de basis van de ontwikkeling van elk individu staat een degelijke opvoeding en goed 
onderwijs. Maar waarom richten de opleidingen van onze kinderen zich vooral op Nederland, 
terwijl het bedrijfsleven, de handel en het dagelijkse leven steeds internationaler worden? 
Europa biedt scholen de kans om met scholen elders in Europa nieuwe curricula op te zetten 
en docenten een internationale uitwisseling te bieden. 

•	 Nederlanders geven om een toekomstperspectief voor hun kinderen: Daarom is het 
belangrijk dat hun opleiding aansluit op wat de markt van hen vraagt. Neelie Kroes, 
Europees commissaris verantwoordelijk voor de digitale agenda, maakt zich sterk 
voor onderwijs dat aansluit op de grote behoefte naar talent in de ICT-sector. Daarbij 
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wordt bijzondere aandacht geschonken aan het onderwijs in digitale technologieën 
voor meisjes (wat de – relatief lage – arbeidsparticipatie in Nederland alleen maar 
ten goede kan komen). Nederland doet het goed op het gebied van onderwijs, maar 
kan op het gebied van beroepsopleidingen nog veel leren van andere lidstaten. 

•	 Nederlanders geven om grenzeloze perspectieven: Het is essentieel dat de 
vaardigheden die je in Nederland hebt opgedaan ook in de rest van Europa erkend 
worden. Dankzij de EU kunnen onze kinderen overal in Europa studeren en 
werken. Niet alleen de Bachelor/Master-structuur in het hoger onderwijs, maar 
ook het Raamwerk voor Verworven Competenties maken het mogelijk om met je 
prestaties overal in Europa aan de slag te gaan. Om de grenzen af te breken zijn 
mobiliteitsprogramma’s essentieel. De ruim 3 miljoen studenten die met een 
Erasmusbeurs elders in de EU zijn gaan studeren, zijn hier een voorbeeld van. Ook 
dragen de Europese investeringen in docentuitwisselingen of internationale stages 
van werklozen bij aan een Europese arbeidsmarkt. 

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Onderwijs: Tim Buiting 
tim.buiting@d66brussel.eu 

 

9. Gelijke kansen en diversiteit: Europa maakt zich sterk 
voor iedereen
Gelijke rechten en gelijke behandeling behoren al sinds de oprichting van de EU in 1957 
tot de Europese grondbeginselen. Europa besteedt dan ook van oudsher veel aandacht aan 
de bescherming van diversiteit, pluriformiteit, multiculturaliteit en meertaligheid. In eerste 
instantie ging het daarbij vooral om de arbeidsmarkt en sociaal beleid, maar recentelijk is 
er ook meer aandacht gekomen voor de positie van mannen en vrouwen, homoseksuelen, 
gehandicapten en voorkoming van discriminatie op grond van leeftijd, afkomst en andere 
verschillen.

•	 Nederlanders hechten aan verdraagzaamheid en vrije godsdienstbeleving: De 
Europese Unie zet zich actief in voor minderheidsgroeperingen. In de voorbije jaren 
heeft zij zich bijvoorbeeld bezig gehouden met de bescherming van de positie en 
behandeling van de Roma in verschillende lidstaten. Deze groep vormt al meer dan 
duizend jaar een integraal onderdeel van de Europese samenleving en is met een 
omvang 10 à 12 miljoen de grootste etnische minderheid in Europa. De voorbije 
jaren zijn veel inspanningen gedaan om hun integratie en levensomstandigheden te 
verbeteren, o.a. door een meerjaren programma met concrete maatregelen. 

•	 Nederlanders hechten veel waarde aan vrijheid en gelijkheid: Gelijkheid van 
mannen en vrouwen is een van de grondwaarden en belangrijkste doelstellingen 
van de EU.  Een mooi voorbeeld van recent beleid op dit gebied is de richtlijn die 
deze zomer werd goedgekeurd inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding 
bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en 
overheidsorganisaties. Met deze regelgeving stelt de Europese Unie zich bindende 
doelstellingen in plaats van te kiezen voor bijvoorbeeld een zelf-regulerende aanpak 
of stimuleringsmaatregelen: het streven is namelijk om het percentage vrouwelijke 
managers bij beursgenoteerde bedrijven en overheidsorganisaties tussen nu en 
2020 op 40% te brengen.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor gelijke kansen en diversiteit: Johanna 
Pannebakker, johanna.pannebakker@ec.europa.eu  
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10. Veiligheidsbeleid: De Europese Unie doet veel om onze 
veiligheid te beschermen.

Hoewel Nederlanders er niet dagelijks mee bezig zijn, is veiligheid een van de grootste 
waarden die wij kennen. 

•	 Nederlanders geven om hun veiligheid: Europa loopt wereldwijd voorop bij het 
veiliger maken van chemische stoffen. Of het nu gaat om het lozen van chemische 
stoffen op het oppervlaktewater of besluiten over welke chemische stoffen op de 
markt mogen worden gebracht voor verwerking in uw tandenborstel of speelgoed. 
Europa heeft de afgelopen 30 jaar een zeer uitgebreid en krachtig systeem ontwikkeld 
om de veiligheid en gezondheid van haar burgers te waarborgen.

•	 Nederlanders geven om hun kinderen: De Europese speelgoedrichtlijn zorgt voor 
veilig speelgoed in heel Europa. Zowel Europees geproduceerd speelgoed als 
geïmporteerd speelgoed dient te voldoen aan strenge Europese normen. Speelgoed 
uit China dat giftige stoffen bevat, komt niet voorbij de Europese grenzen en al 
helemaal niet in de Europese kinderkamer. Maar ook als je verder van huis gaat! 
Want steeds meer landen nemen de strenge Europese normen over.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Veiligheid: raoul.boucke@gmail.com 

11. Buitenlands beleid: De EU zet zich al jaren in voor een 
gezamenlijk buitenlands beleid. 

Wij zetten ons wereldwijd in voor democratie, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast is de EU onontbeerlijk in het bestrijden van belangrijke crisissituaties, zowel 
binnen en buiten Europa. Maar het kan beter, want te vaak willen landen nog zichzelf op de 
voorgrond zetten in plaats van echt effectieve hulp te bieden.

•	 Nederlanders geven om internationale vrede en democratie: De EU heeft met 
zijn stabiliteitsinstrument al in vele conflictsituaties weten te bemiddelen. In 
de periode 2007-2012 heeft de EU in 237 crisissituaties in 70 verschillende 
landen weten te bemiddelen. Ook heeft de EU democratie weten te promoten 
door in Guinea Bissau, Togo, Burkina Faso, Zimbabwe, Madagaskar, Kenia, 
Pakistan, Afghanistan en Haïti de verkiezingen in de gaten te houden. 

•	 Nederlanders geven om hun veiligheid: De EU verlaagt de kans op aanvallen met 
chemische en nucleaire wapens, en heeft in 61 landen enorme kennis over chemische, 
biologische, radiologische en nucleaire ontiwkkeld. Deze landen assisteren landen in 
het bewaken van grenzen en het voorkomen en opsporen van chemische en nucleaire 
stoffen. Hiermee worden de Europese grenzen een stuk veiliger.

•	 Nederlanders geven om effectieve behartiging van hun (economische) belangen in het 
buitenland: Europa moet een sterke speler op het wereldtoneel zijn die de belangen 
van haar burgers vastberaden en krachtig verdedigd. In een razendsnel veranderende 
wereld zijn het de grote economische blokken die in de wereld de dienst uitmaken. 
Afzonderlijk kunnen de 28 landen van de EU geen tegenwicht bieden tegen China of 
de VS. Deze nieuwe tijd vraagt om krachtige Europese samenwerking en een stem van 
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Europa op het wereldtoneel. Ook in internationale organisaties opereren individuele 
lidstaten nog te vaak op zichzelf, hoewel geen enkele lidstaat zonder bondgenoten 
daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. De EU zou bij belangrijke bijeenkomsten van 
internationale organisaties vaker een stem moeten hebben, zo zou de EU statements 
kunnen geven namens alle lidstaten. 

•	 Nederlanders geven om een effectieve en betaalbare krijgsmacht: In tijden van 
steeds verdergaande globalisering is een Europees leger is zowel budgettair, 
humanitair als militair aantrekkelijk. Geen enkele lidstaat kan zich meer in zijn eentje 
verdedigen in tijden van nood. Daarnaast zal een Europees leger veel daadkrachtiger 
kunnen opereren en veel sneller kunnen ingrijpen in internationale (humanitaire) 
crisissituaties. Ook financieel zal een Europees leger een enorme verbetering zijn.

D66 België & Luxemburg contactpersoon voor Veiligheid: raoul.boucke@gmail.com 

12. Contact

Vanzelfsprekend is dit geen uitputtend document en zijn er nog veel meer onderwerpen 
die kiezers aan het hart gaan en waar Europa een belangrijke functie heeft, of zou moeten 
hebben. Mocht u meer informatie willen over een onderwerp wat niet besproken is, dan 
kunt u contact opnemen met de secretaris van D66 België & Luxemburg. Het ledenbestand 
van de afdeling is zodanig divers, dat er weinig onderwerpen zijn waar we geen experts of 
ervaringsdeskundigen voor hebben. Onze afdeling is graag bereid haar steentje bij te dragen 
aan een sterk en eerlijk verhaal over Europa.

Voor vragen: secretaris@d66brussel.eu  


