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Nieuwe premier Bulgarije belooft aandacht voor kindertehuizen
Datum: 07-06-2013
SOFIA, vrijdag 7 juni 2013 - Europarlementariër Bas Belder (SGP) ontmoette gisteren in Sofia de nieuwe
premier van Bulgarije, Plamen Orescharski. Belder vroeg hem de inspanningen van Nederlandse zijde
(Stichting Kom Over En Help) voor verlaten en gehandicapte kinderen voluit te steunen. Orescharski beloofde
dat. Hij zegde ook een zorgvuldige besteding toe van Europese fondsen voor de kinderzorg. Dankzij een
amendement van de eurofractie SGP is deze Europese financiering van Bulgaarse kindertehuizen expliciet
mogelijk geworden.
Belder informeerde premier Orescharski dat hij samen met de Stichting Kom Over En Help jaarlijks Bulgaarse
kindertehuizen bezoekt. Elementaire hulpverlening (voedsel, kleding en schoeisel) blijft onverminderd noodzakelijk.
Tegelijkertijd is de Bulgaarse overheid in samenwerking met de Europese Commissie een ambitieus programma van
vernieuwing van de kindertehuizen gestart. Over de uitvoering van dat programma leven bij zowel de eurofractie SGP
als de Stichting Kom Over En Help toenemende zorgen. Zeker gelet op de huidige instabiele politieke situatie in
Bulgarije. Belder bracht deze zorgen over aan het nieuwe Bulgaarse kabinet.
In de herfst van dit jaar zullen de eurofractie SGP en de Stichting Kom Over En Help opnieuw diverse Bulgaarse
kindertehuizen bezoeken. Belder verzocht premier Orescharski alvast om een onderhoud. Want politieke druk voor een
wezenlijke verbetering van de leefsituatie, de persoonlijke ontwikkeling en de toekomstkansen van Bulgarije’s meest
kwetsbare kinderen is onverkort geboden.
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Massale exodus Bulgaren bij toetreding Schengen
Datum: 04-06-2013
Sofia, 4 juni 2013

Corruptie, drugshandel, mensenhandel. Typerende woorden voor EU-lidstaat Bulgarije. De EFD groep houdt deze week
studiedagen in Sofia. Het beeld van de situatie in het straatarme land is ronduit deprimerend. Gezien het verloop van de
recente verkiezingen en de uitslag lijkt verbetering nog niet dichtbij.

Corruptie is endemisch in alle lagen van het bestuur. Yakimov, zegsman van de organisatie "Antimafia", zegt ook dat de
maffia diep is geworteld in de overheid. "Georganiseerde misdaad kan niet bestaan zonder bescherming van de
overheid". Yordanov, journalist en beheerder van Wikileaks Bulgarije, doet daar nog een schepje bovenop: "dit land
wordt geregeerd door criminelen". Helaas heeft hij meer dan genoeg bewijzen om deze boude stelling te onderbouwen.
Daarom doen zij een dringende oproep aan de EU om op te treden tegen de corruptie in Bulgarije. Want in Bulgarije
houdt de mafia een staat in haar greep.

De mogelijke toetreding van Bulgarije tot Schengen is niet alleen in West Europese landen een bron van zorg. In
Bulgarije is men bang dat, wanneer er een toetredingsdatum vastgesteld wordt, de druk van de ketel is om verder te
hervormen. Bulgaren zullen massaal wegtrekken omdat zij geen hoop zien voor een toekomst in hun land. Op grond
van de informatie verstrekt door Bulgaarse experts zal de Eurofractie SGP de Europese Commissie aanspreken op de
interne en externe gevolgen van de zorgwekkende situatie in EU-lidstaat Bulgarije.
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Brussel blijft hete Spaanse aardappel over het bord schuiven
Datum: 31-05-2013
De Commissie, commissaris Almunia voorop, blijft onduidelijk over een definitief besluit betreffende de
inmiddels officieel onwettig verklaarde Spaanse staatssteun regeling voor hun scheepsbouwsector. Deze week
ontving Belder antwoord op de vragen die hij de Commissie eind maart stelde- ruimschoots te laat, aangezien
de beantwoordingstermijn zes weken is. En dat lijkt symptomatisch voor de houding van de Commissie ten
aanzien van de Spaanse staatssteunregeling.

De Commissie zegt nog geen datum te hebben vastgesteld waarop een definitief besluit over de Spaanse staatssteun
regeling wordt genomen. Ook zegt de Commissie nog geen besluit te hebben genomen over de Spaanse verzoeken om
de scheepswerven de illegale staatssteun niet terug te laten betalen. De Commissie is het verzoek van Spanje aan het
analyseren en heeft daarover nog geen standpunt ingenomen.
De Spaanse scheepsbouwsector is jarenlang illegaal ondersteunt door de Spaanse overheid. Andere Europese
scheepsbouwers hebben hieronder flink te lijden gehad. De Nederlandse scheepsbouwsector is door de regeling de
afgelopen jaren miljarden euro’s aan opdrachten misgelopen. Het is dan ook niet meer dan rechtvaardig dat de
staatssteun wordt teruggevorderd. Ook moet voorkomen worden dat Spanje weer een nieuw systeem invoert, waardoor
de oneerlijke concurrentie gewoon door kan gaan. De Eurofractie SGP blijft deze complexe en controversiele politieke
kwestie op de voet volgen richting de Spaanse (!) eurocommissaris Almunia.
------------------Lees hieronder de vragen die Bas Belder stelde aan de Commissie en de ontvangen antwoorden (in rood
cursief)
1) In een nieuwsbericht van 13 maart 2013 staat dat een definitieve beslissing over het Spaanse tax lease systeem eind
april 2013 wordt verwacht, kan de Commissie dit bevestigen?
Er is nog geen datum vastgesteld voor de vaststelling van het definitieve besluit.2a) Uit nieuwsberichten van 14 maart
2013 blijkt dat de Spaanse overheid de Commissie formeel heeft gevraagd om Spanje niet te verplichten de ontvangen
staatssteun terug te betalen, kan de Commissie dit bevestigen?
2b) Zo ja, is de Commissie van plan om aan dit verzoek van Spanje tegemoet te komen?
3) In de ‘opening decision’ van 29 juni 2011 aangaande het Spaanse tax lease systeem schrijft de Commissie dat er
geen sprake is van schending met een algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht en dat de Commissie dus niets
in de weg staat om mogelijk ongeoorloofde staatssteun van Spanje terug te vorderen . Is de Commissie ondertussen
van gedachte veranderd?
4) Uit nieuwsberichten van 14 maart 2013 blijkt dat de Spaanse Minister van Industrie op 12 maart aan Commissaris
Almunia heeft gevraagd om Spanje een zelfde behandeling te geven als Frankrijk in de beschikking van 20 december
2006. Kan de Commissie bevestigen dat Spanje dit verzoek aan de Commissie heeft gedaan?
Na de inleiding van de procedure hebben de Spaanse autoriteiten en derde partijen opmerkingen gezonden aan de
Commissie, onder meer met betrekking tot mogelijk gewettigd vertrouwen dat het niet terugvorderen van mogelijk
onverenigbare steun kan rechtvaardigen. De Commissie is deze opmerkingen aan het analyseren en heeft hierover nog
geen standpunt ingenomen.5a ) Is de Commissie voornemens om aan dit Spaanse verzoek tegemoet te komen en
mogelijk ongeoorloofde staatssteun van het Spaanse tax lease systeem niet terug te vorderen?
5b) Zo ja, op grond waarvan denkt de Commissie te kunnen rechtvaardigen dat Spanje mogelijke staatssteun niet terug
hoeft te betalen?
De erkenningsvoorwaarden voor gewettigd vertrouwen zijn vastgesteld door het Hof van Justitie en zullen uiteraard in
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deze zaak worden toegepast zoals in andere zaken.
Overeenkomstig de EU-regels moet onverenigbare staatsteun worden teruggevorderd, tenzij gewettigd vertrouwen of
rechtszekerheid kan worden aangetoond.
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Christelijke ngo’s oriënteren zich op Europese samenwerking
Datum: 12-04-2013
Brussel, 12 april 2013 – Christelijke hulporganisaties die actief zijn in Oost-Europa, verenigd in het Christelijk Platform
Oost-Europa, en de eurofractie SGP hielden gisteren een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Europese
Commissie. Beide kijken terug op een geslaagde bijeenkomst over de mogelijkheden voor Europese subsidiëring van
projecten en plannen van de samenwerkende organisaties in de CPOE. De hoofdthema’s van het overleg waren de
kinderzorg in tehuizen en pleeggezinnen alsmede de enorme romaproblematiek in Zuidoost-Europa.
Karst de Vries, directeur van Kom over en help: “Samenwerking tussen Nederlandse hulporganisaties wordt steeds
belangrijker voor institutionele fondsenwerving en steun aan programma’s in Oost-Europa.”
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, staat daar helemaal achter en werkt daar van harte aan mee.
“Geweldig dat er vanuit christelijke hulporganisaties praktische handreiking wordt gedaan om de weerbarstige sociale
problematiek op de Balkan aan te pakken.” Hij is blij met het CPOE en de samenwerking tussen hulporganisaties die
daarmee tot uitdrukking komt. “Dat zal zeker het Europees draagvlak voor hun activiteiten vergroten”, aldus Belder.
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Belder: Commissie moet Spaanse staatssteun terugvorderen
Datum: 28-03-2013
Brussel, 28 maart 2013 - Nog steeds heeft de Europese Commissie daarover geen definitief oordeel geveld.
Intussen blijkt uit recente berichtgeving in de Spaanse media dat de Spaanse overheid gevraagd heeft aan de
Commissie om het land niet te verplichten de gegeven staatsteun terug te betalen.
Niet alleen vraagt Belder aan de commissie of deze verontrustende berichtgeving feitelijk klopt, maar, belangrijker nog,
of de Commissie ook van plan is om aan dit Spaanse verzoek tegemoet te komen.
In de zogenaamde ‘opening decision’ van 29 juni 2011, waarmee de Commissie een officieel onderzoek naar de taks
lease startte, schreef de Commissie namelijk dat haar niets in de weg staat om de ongeoorloofde staatsteun van Spanje
terug te vorderen. Belder wil weten of de Commissie wellicht van gedachten is veranderd, en als dat zo is, op grond
waarvan zij denkt dit te kunnen rechtvaardigen.

9

Belder: het leven staat op het spel bij EU-onderzoek
Datum: 19-03-2013
Brussel, 19 maart 2013 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, neemt vandaag deel aan de week
voor het leven in het Europees Parlement. Deze week staat in het leven van de beschermwaardigheid van het
leven dat onder meer bij embryonaal stamcelonderzoek in gevaar is.
Belder wijst uit zijn christelijke overtuiging op de waarde van het jonge menselijke leven. En dat overigens niet alleen
christenen de intrinsieke waarde van een embryo onderkennen. Embryonaal stamcelonderzoek, dat wordt gefinancierd
door EU-subsidies voor medisch onderzoek, gebruikt embryo’s die overtollig zijn bij IVF. Bij dit onderzoek wordt het
embryo gedood. De eurofractie SGP wijst het experimenteren met menselijk leven van de hand. Bovendien is het in een
aantal lidstaten niet toegestaan, waardoor belastingbetalers meebetalen aan onderzoek wat in hun eigen land verboden
is.
Daar komt bij dat embryonaal stamcelonderzoek na jaren nog steeds niet heeft geleid tot een succesvolle medische
toepassing. Onderzoek met volwassen stamcellen zorgt al wel voor klinisch onderzoek waar duizenden patiënten al
baat bij hebben. Financiering van embryonaal stamcelonderzoek door de EU moet daarom worden gestopt, aldus
Belder.
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Werkbezoek Scheepsbouw
Datum: 06-03-2013
Kinderdijk, 22 februari 2013 - Van verre is het laatste schip dat van de kade kwam rollen al zichtbaar. Het is
immens groot en zit nokvol met de laatste technologische innovaties. Binnenkort zal het schip uitvoerig getest
worden alvorens afgeleverd te worden aan de klant. IHC Merwede is de wereldwijde marktleider in het bouwen
van baggerschepen, schepen voor diepzee mijnbouw, en de toerusting van dergelijke schepen. Zoals Dhr.
Noorland, directeur Projecten bij IHC Merwede zegt: ‘wij leveren een goed werktuig waarmee de klant zijn klus
kan klaren.’
Bas Belder bezocht met zijn beleidsmedewerkers het scheepsbouwbedrijf en ging daar in gesprek met onder anderen
Dhr. Hamers (CEO van IHC Merwede), Dhr. Noorland en vertegenwoordigers van Scheepsbouw Nederland over de
Nederlandse scheepsbouw in het algemeen en IHC Merwede in het bijzonder.
De Europese Commissie heeft vorige week een document gepresenteerd waarin een strategie voor de Europese
scheepsbouwindustrie wordt uitgestippeld. De strategie stelt acties voor op vier gebieden: werkgelegenheid en
vaardigheden, verbeteren van markttoegang en eerlijke marktvoorwaarden, toegang tot financiering en onderzoek,
ontwikkeling en innovatie. Ook IHC Merwede heeft te maken met een gebrek aan goed geschoold personeel. Ook
zouden zij graag zien dat de Europese financieringsmogelijkheden praktischer en sneller worden.
In de scheepsbouwsector heb je te maken met complexe financiële transacties. Een schip ter waarde van honderd tot
driehonderd miljoen euro is geen uitzondering. Dit wordt door banken gefinancierd in langjarige financieringen. Door de
Eurocrisis zit de financiële wereld echter op slot en banken houden de hand op de knip. IHC Merwede helpt in
toenemende mate de klanten met hun financiering. Steeds vaker maken ze daarbij gebruik van de diensten van banken
buiten Europa. Een sterke financiële infrastructuur is zeer belangrijk. De Europese Investeringsbank zou hierbij een
actieve rol kunnen spelen. Vooralsnog is dat lastig vanwege het mandaat van de EIB waardoor de fondsen moeilijk te
mobiliseren zijn voor exportfinanciering.
Een zorgpunt betreft de steun die Spanje geeft aan de Spaanse scheepsbouwindustrie. Belder heeft hierover al diverse
malen vragen gesteld aan de Europese Commissie. Die heeft weliswaar een onderzoek ingesteld naar het systeem,
maar nog steeds geen eindoordeel gegeven. De Spaanse (!) eurocommissaris Almunia wordt druk belobbyd door
Spanje om dit eindoordeel niet te vellen. Spanje hangt vermoedelijk een grote schuld (zo’n 8,7 miljard euro) boven het
hoofd. Ondertussen heeft Spanje een nieuw systeem ter goedkeurig aan de Commissie voorgelegd en dit is
goedgekeurd. Dit alles achter gesloten deuren. Nederland, Noorwegen, Denemarken en Finland zijn voornemens een
eerste fase van een Hof procedure te starten. De Europese Commissie had nooit zonder consultatie van
belanghebbenden een nieuw taks lease systeem mogen goedkeuren.
Ook de komende onderhandelingen voor een handelsakkoord tussen de EU en de VS kwamen ter sprake. De VS heeft
haar eigen industrie goed beschermd met de ‘Jones act’. Hierdoor kan een buitenlandse reder niet aan de slag in de
VS. Overigens is door deze wet de industrie zo goed beschermd, dat dit contraproductief is geworden. De Amerikaanse
scheepsbouw is niet in staat om te concurreren met de Europese.
Europa heeft een sterke maritieme sector, en dat is ook goed zichtbaar bij IHC Merwede. De Eurofractie was onder de
indruk van de innovatiekracht en technologische toepassingen van de scheepsbouwer. Ze zal zich blijven inzetten voor
de Nederlandse scheepsbouw, voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentievoorwaarden.
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Nieuwe verordening mag niet tot lastenverzwaring leiden voor kerken
Datum: 06-03-2013
Brussel, 6 maart 2013 — Ter voorkoming van het opleggen van buitensporige administratieve lasten aan kerken
diende Bas Belder namens de eurofractie SGP een drietal wijzigingsvoorstellen in op nieuwe Europese
wetgeving over gegevensbescherming.
Momenteel werkt het Europees Parlement aan een verordening over gegevensbescherming van burgers. De huidige
richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens stamt uit 1995. Deze richtlijn is echter opgesteld in een tijd dat het
internet nog in de kinderschoenen stond. De Europese Commissie (EC) is daarom tot de conclusie gekomen dat de
huidige richtlijn verouderd is.
Daar komt bij dat de mate van gegevensbescherming in iedere lidstaat weer anders geregeld is. Door het niet
consequent toepassen van wetgeving in de EU kan het nu gebeuren dat grondrechten van personen in gevaar komen.
Daarom heeft de EC het voorstel gedaan voor een verordening. De bedoeling is dat de nieuwe verordening zaken gaat
regelen die op nationaal niveau niet op een zinvolle en efficiënte manier geregeld kunnen worden.
De eurofractie SGP is van mening dat een verordening voor het beschermen van persoonsgegevens zinvol kan zijn.
Echter, Europa moet daarin niet doorslaan. Reflectie op risico’s is derhalve geboden. De eurofractie SGP prefereert een
op risico gebaseerde aanpak boven een op regels gebaseerde aanpak zoals de EC die nu voorstelt.
Uit de verordening blijkt bijvoorbeeld dat kerken en religieuze verenigingen daar ook onder vallen. Volgens Belder is de
relatie tussen een kerk of vereniging en haar leden niet gelijk te stellen aan die van een bedrijf en een consument.
Daarom vindt de eurofractie SGP dat kerken geen onevenredige administratieve lasten opgelegd mogen krijgen vanuit
Europa.
Artikel 85, waarop Belder wijzigingsvoorstellen indient, stelt in de eerste plaats dat kerken moeten voldoen aan de
verordening. Hetzelfde artikel verlangt in de tweede plaats van de kerken dat deze een onafhankelijke autoriteit
aanstellen.
Indien evenwel kerken in EU-lidstaten een adequaat niveau van gegevensbescherming toepassen, dan moet dit voor
de EC volstaan. De eurofractie SGP verwijst in de toelichting op haar amendement daarbij naar het
subsidiariteitsprincipe: een Europese verordening dient immers adequate voorschriften in lidstaten onverlet te laten.
Belder stelt in een volgend amendement dat het voorzien in een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming een taak van een overheid is én dus niet van de kerken.
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Belder: Ook in West-Europa slavernij afschaffen
Datum: 10-01-2013
Brussel 10 januari 2013 - Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, voerde deze week een gesprek met de
EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel. Dit vond plaats in samenwerking met stichting Scharlaken
Koord, al sinds 1987 werkzaam onder prostituees. Mensenhandel eindigt vaak in prostitutie, niet zelden in Nederland.
De laatste jaren zijn er in ons land veel Oost-Europese vrouwen actief in de prostitutie, vooral uit Hongarije, Bulgarije en
Roemenië. Uit recente rapporten blijkt dat velen daartoe gedwongen zijn. De leeftijd waarop meisjes worden misbruikt
voor prostitutie is gedaald naar meisjes van slechts 11 jaar oud. Europese bestrijding van deze mensenhandel is
dringend geboden, aldus europarlementariër Bas Belder.
Dit gaat zeker ook christenen in Nederland aan: uit onderzoek blijkt namelijk dat van de prostitueebezoekers 15 procent
christen en regelmatig kerkbezoeker is. Dit toont de behoefte aan van preventie en begeleiding waar Scharlaken Koord
zich voor inzet.
In Nederland is een extra complicatie dat prostitutie gelegaliseerd is. Als meisjes uit Oost-Europa bij een controle ouder
dan 18 jaar blijken en de papieren zijn in orde, is het moeilijk optreden voor politie en justitie. Een kwart van de
Europese slachtoffers is minderjarig dus daar zouden de EU en de lidstaten sowieso tegen moeten optreden.
De EU-coördinator mevrouw Myria Vassiliadou bestrijdt op voortvarende wijze deze mensenhandel. Zij informeerde de
eurofractie en het Scharlaken Koord dat in april 2013 de lidstaten de nieuwe richtlijn mensenhandel gaan omzetten in
nationale wetgeving. De EU-landen hebben zich daarmee verplicht deze uitbuiting actief te bestrijden. Ook komt er
samenwerking tussen politie en hulpverlening, waarbij meisjes misstanden ook kunnen melden aan
hulpverleningsinstanties, zoals Scharlaken Koord. Dit is een grote stap vooruit omdat sommige lidstaten mensenhandel
nog nauwelijks als probleem onderkennen.
De EU-strategie tegen mensenhandel voor 2012-2016 omvat onder meer preventie, steun aan slachtoffers en
vervolging van mensenhandelaren. Ook praktisch pakt de EU de misdaad aan: de Unie financiert beschermd wonen
van slachtoffers van mensenhandel en programma´s om opnieuw te integreren in de samenleving in hun land van
herkomst. Belder acht dit de juiste stappen in de goede richting.
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Belder bevraagt Europese Commissie over Bulgaarse kindertehuizen
Datum: 29-11-2012
Brussel, 28 november 2012 – Ruim een week geleden heeft Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, een
bezoek gebracht aan Bulgarije. Hij heeft, samen met Karst de Vries, directeur van hulporganisatie Kom over en help,
gekeken hoe de leefsituatie is van de kinderen die in tehuizen opgroeien. Hij stelt nu parlementaire vragen aan de
Europese Commissie over de resultaten van de Europese financiële steun voor de verbetering van de Bulgaarse
kinderzorg.
Specifiek vraagt Belder naar de kwaliteit van de nieuwe centra voor de begeleiding van de kinderen die in kleinschalige
opvang wonen na sluiting van de grote kindertehuizen. Tevens wil hij weten wat de eisen zijn voor gekwalificeerd
personeel en of kinderen met een handicap met andere kinderen in een huis gaan wonen om zo de integratie in de
samenleving te ondersteunen. De eurofractie SGP doet de suggestie dat er een programma voor de kinderen komt
voordat er toestemming wordt gegeven aan financiële steun voor nieuwbouw van kleinschalige opvang. Tevens komen
de vervolging van misdaden tegen kinderen, inclusief seksueel misbruik en mensenhandel in de romagemeenschap,
aan de orde en een eerlijke rechtsgang.
Nog steeds komen per maand ruim 100 nieuwe kinderen in Bulgaarse staatszorg terecht. Pleegzorg en met name
adoptie staan nog in de kinderschoenen. Kom over en help steunt christenen die een kind pleegzorg bieden. De
eurofractie SGP wil dat de Europese Commissie dergelijke initiatieven stimuleert door financiële steun.
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Toezeggingen aan Servische baptisten voor kerk
Datum: 14-11-2012
Nis, 13 november 2012 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, was vandaag in Servië. De
baptistengemeenschap in Nis (Servië) doet veel aan diaconale hulp aan de armen in de stad. Deze protestantse
minderheid heeft echter een probleem met het kerkgebouw omdat ze het slechts voor twee jaren mogen gebruiken.
Steeds was onzeker of er na twee jaar verlenging mogelijk was van het gebruik van het gebouw dat tevens dienst doet
als kantoor van het diakonale werk. Gisteren en vandaag heeft Belder het Servische parlementslid Jovanovic en
Perisic, de burgemeester van Nis, de derde stad van het land, ontmoet. Het parlementslid dat uitgebreide ervaring heeft
in het stadsbestuur zal nagaan of de baptisten het kerkgebouw kunnen kopen voor een symbolisch bedrag.
De eurofractie SGP heeft in samenwerking met Karst de Vries, directeur van Kom over en help, een lans gebroken voor
erkenning en steun van de overheid voor de baptisten. Belder is daarom blij dat Jovanovic naar een oplossing wil
zoeken. Bovendien heeft vandaag de burgemeester van de stad, de geboorteplaats van Constantijn de Grote,
toegezegd dat hij ervoor wil zorgen dat de baptisten zich geen zorgen hoeven te maken over een plaats waar ze
kunnen samenkomen. Hij zal zich inzetten om de protestanten een vaste plek te gunnen voor een maximale
contractduur zo lang als mogelijk is binnen de wet.
Belder is blij dat deze overheidspersonen blijk geven van erkenning van het diakonale werk van de baptisten en steun
geven aan een oplossing voor het kerkgebouw. Servië wenst lid te worden van de Europese Unie en moet derhalve aan
de toetredingscriteria voldoen. Eén daarvan betreft respect voor en bescherming van minderheden, waaronder dus ook
de protestantse minderheid.
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Belder bezoekt Bulgaarse kindertehuizen en Servische baptisten
Datum: 10-11-2012
Brussel, 9 november 2012 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, zal komende week Bulgarije en
Servië bezoeken. Hij wil kijken hoe de leefsituatie is van de kinderen die in tehuizen opgroeien. Daarnaast reist Belder
naar de baptistengemeenschap in Nis (Servië). Deze protestantse minderheid doet veel aan diaconaal werk dat de
gemeenschap ten goede komt.
Het werkbezoek aan Bulgarije is de vijfde keer dat de eurofractie van de SGP de voortgang in de kinderzorg gaat
bezien. Nog in oktober bleek dat het aantal kinderen in Bulgarije dat in instellingen woont in 2011 gestegen is tot 2509.
Dat is van de vroegere Oostbloklanden het hoogste aantal kinderen in instellingen per inwoner. Preventie van het
achterlaten van kinderen in staatsinstellingen is dus een belangrijk thema deze keer. Ook is het de vraag of de
overgang van grootschalige zorg naar kleinschalige opvang goed van de grond komt. Met name adoptie en pleegzorg
staan nog in de kinderschoenen. Europarlementariër Belder zal samen met Karst de Vries, directeur van
hulporganisatie Kom over en help, gesprekken voeren met Bulgaarse ministeries en hulporganisaties.
In de Servische stad Nis is de baptistengemeente actief in het verlenen van zorg aan zowel de romaminderheid als aan
autochtone Serviërs. Belder hoopt te zien of de baptisten in de stad Nis als kerk en als organisatie die diaconaal werk
verricht, daarbij hulp en erkenning van overheidswege krijgen. Servië wenst lid te worden van de Europese Unie en
moet derhalve aan de toetredingscriteria voldoen. Eén daarvan betreft respect voor en bescherming van minderheden,
waaronder dus ook de protestantse minderheid.
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“Der liebe Gott hat uns geholfen!”
Datum: 17-09-2012
In de laatste decemberdagen van het onvergetelijke jaar 1989 —de ineenstorting van communistische regimes in
Midden- en Oost-Europa— was ik als journalist van het Reformatorisch Dagblad met fotograaf Sjaak Verboom
onderweg in Roemenië. Het land was zojuist fysiek verlost van zijn jarenlange kwelgeest, de tiran Nicolae Ceausescu.
Roemeniës gehele verlossing van diens giftige schrikbewind staat ook in 2012 nog altijd uit.
Mijn mooiste en kostbaarste herinnering aan die enerverende tijd eind jaren tachtig zijn de woorden van een bejaarde
mevrouw, die behoorde tot de Duitse minderheid van Roemenië: “Der liebe Gott hat uns geholfen!”
Ook hoorde ik toentertijd uit de mond van een energieke, jonge Roemeen: “De Roemenen kunnen goed opschieten met
de nationale minderheden van Hongaren en Duitsers. Ceausescu heeft tevergeefs gepoogd onderlinge verdeeldheid te
zaaien. Samen zullen we onze schouders zetten onder een nationaal herstel.”
Wat staan deze woorden in schril contrast met Roemenië anno Domini 2012! Afgelopen woensdag vormde het
Europees Parlement het decor van een volstrekt onwaardige interne woorden- en machtsstrijd tussen Roemeense
collega’s tijdens een debat in aanwezigheid van de Europese Commissie.
Die laatste, in de persoon van eurocommissaris Reding, maakt zich terecht bezorgd over de rechtsstaat in Roemenië.
Daarvan getuigen alle politieke kunstgrepen van de linkse regering-Ponta om koste wat kost president Basescu af te
zetten.
Natuurlijk raakt deze treurige politieke en gerechtelijke instabiliteit in Roemenië de Hongaarse minderheid evenzeer én
direct. Twee zaken springen daarbij in het oog: 1. de teruggave van onder het communisme genationaliseerde
bezittingen van de historische Hongaarse kerken dreigt in haar tegendeel te verkeren: renationalisatie tegen een
schandelijk lage compensatieregeling; 2. grote onzekerheid over de toekomst van het Hongaarse christelijke onderwijs
in Roemenië door schimmige wetgeving.
Een Hongaarse predikant die tegelijkertijd onderwijsexpert is, verwoordde de Roemeense realiteit heel pakkend, heel
concreet:
“Wetten in Roemenië blijven meestentijds slechts woorden op papier die nooit in de praktijk worden gebracht."
en
“Roemenië verkeert vandaag in een periode van politieke en juridische instabiliteit. De minister van Onderwijs
is inmiddels de zesde (!) in functie dit jaar. Onder deze omstandigheden heb je praktisch gesproken geen
gesprekspartner. Stel dat je naar Boekarest wilt reizen voor overleg met een minister of een staatssecretaris,
dan kun je weleens een andere persoon aantreffen op diens stoel bij aankomst…”
In deze moeilijke situatie voor onze Hongaarse broeders en zusters in Roemenië ondersteunt de eurofractie SGP de
inspanningen van de Europese Commissie van harte om de Roemeense staatsinstellingen direct aan te spreken op de
handhaving van de eigen rechtsstaat.
Tot slot blijven staan die gedenkwaardige woorden uit eind 1989 in het bevrijde Roemenië: “Der liebe Gott hat uns
geholfen.” Alleen deze Hulp biedt ook uitkomst én perspectief voor Roemenen én Hongaren in 2012.
Het hoogheilig Evangelie als hét tegengif tegen alle langwerkende effecten van het godloze en goddeloze
communisme. Dat Woord noopt tot de christelijke naastenliefde. De vele, inspirerende projecten van de werkgroep
Samarita vloeien daaruit voort. Daar wijs ik ook op in Brussel!
Een collega in het EP, Hongaar uit Transsylvanië, zei donderdag tegen me: “Het vergt minstens veertig jaar om het
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tijdperk van het communisme achter ons te laten.” Wie zal het zeggen? Zeker is dat het een land en volk wel zal gaan
wanneer het Gods wetten onderhoudt!
Ik dank u!
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Belder wil duidelijkheid over regeling voor Spaanse scheepsbouw
Datum: 13-07-2012
Brussel – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vraagt de Europese Commissie hoe de nieuwe
Spaanse regeling voor de scheepsbouw eruit zal gaan zien. De Spaanse overheid wil een nieuw systeem ter
vervanging van de oude tax-leaseregeling. Dat systeem voorzag in een belastingvoordeel voor Spaanse
scheepsbouwers waardoor scheepsbouwers uit Nederland orders misliepen door oneerlijke concurrentie. Belder heeft
daarover eerder vragen gesteld, waarna de Europese Commissie heeft geconstateerd dat er inderdaad sprake lijkt te
zijn van ongeoorloofde staatssteun. De oude regeling is daarom opgeschort.
De Spaanse regering heeft nu een nieuwe regeling aangemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Belder
vraagt de Europese Commissie om het Europees Parlement te informeren over de kenmerken van de nieuwe regeling
zoals Spanje deze voorstelt.
Tevens vraagt de eurofractie van de SGP dat de Europese Commissie derde partijen, zoals de Scheepsbouw
Nederland, gelegenheid geeft om geraadpleegd te worden voordat een goedkeuring of afkeuring zal plaatsvinden. Een
vervanging van het systeem kan immers grote gevolgen hebben voor concurrerende scheepsbouwers in de Europese
Unie die jarenlang een concurrentienadeel ondervonden van het huidige systeem. Zij hebben er belang bij dat het
nieuwe systeem niet ook ongeoorloofde staatssteun vormt en de mededinging in de Interne Markt verstoort.
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Belder: Europees Parlement incorrect over homofobie
Datum: 25-05-2012
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, betreurt dat het Europees Parlement deze week een
onevenwichtige tekst over homofobie heeft aangenomen. Hij heeft de waardigheid van elk mens als schepsel van God
hoog en keurt derhalve geweld tegen mensen met een andere seksuele oriëntatie resoluut af. Wel heeft hij grote moeite
met de tekst van het Europees Parlement. Die doet namelijk geen recht aan de beleidsruimte die de lidstaten op dit
gebied hebben. Evenmin honoreert deze resolutie de opvatting van burgers in de EU-lidstaten die vrije seksuele
oriëntatie strijdig achten met de Bijbel.
Het Europees Parlement vraagt onder meer dat lidstaten de burgerlijke staat van inwoners van andere lidstaten
erkennen. Dat vraagt in feite dus van alle lidstaten om het homohuwelijk als gelijkwaardig te erkennen ten opzichte van
het huwelijk tussen man en vrouw. Ook vraagt het om gevolg te geven aan de opvattingen in een rapport van het EUbureau voor de grondrechten. Dat verwoordt de wens van een EU-wijd actiekader voor rechten van lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen.
De eurofractie van de SGP laakt dat de EP-resolutie homofobie herleidt tot ‘een onredelijke beperking van de rechten,
veelal onder het mom van openbare orde, vrijheid van godsdienst en gewetensbezwaren’. Dat gewetensbezwaar in één
adem wordt genoemd met geweld, is een kwaadwillende suggestie die de beperking van de ruimte voor
gewetensbezwaarden voedt. Volgens Belder een volstrekte miskenning van christelijke bezwaren tegen een libertairseculiere zienswijze op de relatie tussen man en vrouw. Het Europees Parlement doet een oproep aan de Europese
Commissie om de antidiscriminatierichtlijn uit te breiden met seksuele oriëntatie. Daarmee probeert het EP te treden in
de vrijheid van lidstaten om zelf hun wetgeving op het gebied van huwelijk en gezin te bepalen. Die mag de EU niet
voorschrijven. Aangezien dat element niet is verdisconteerd, is de tekst onevenwichtig en constitutioneel niet zuiver. De
eurofractie SGP vindt dat totaal de verkeerde richting.
De tekst ademt de normatieve maatstaf dat lidstaten alleen maar deugen als ze voorzien in de mogelijkheid tot
samenwonen, geregistreerd partnerschap en homohuwelijk. Terwijl daar verschillend over wordt gedacht door de
lidstaten. Europa wordt graag gezien als een waardengemeenschap, maar als dat alleen de libertaire waarden mogen
zijn, wijst Belder dat resoluut van de hand.
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Zorgen over Spaanse staatssteun aan scheepsbouwers
Datum: 02-05-2012
Al jarenlang zijn Nederlandse en andere Europese scheepsbouwers de dupe van een belastingvoordeelsysteem van de
Spaanse overheid. Door dit systeem kunnen Spaanse scheepsbouwers schepen aanbieden die 20-30% goedkoper
zijn. De geschatte schade voor de Nederlandse scheepsbouw is 400 á 500 miljoen euro per jaar. Hoewel de Europese
Commissie na lang aandringen een onderzoek is gestart, blijft de situatie zorgelijk. Om die reden heeft Bas Belder,
Europarlementariër SGP, in overleg met Scheepsbouw Nederland opnieuw vragen gesteld aan de Europese
Commissie.
Sinds de Europese Commissie een onderzoek startte in 2010 mag Spanje het tax lease systeem niet meer gebruiken.
Dit verbod leek echter pas echt in werking te treden toen de Commissie in de zomer van 2011 een zogenaamde
‘opening decision’ publiceerde waarmee een formeel onderzoek werd gestart. De Commissie gaf daarin ook een
voorlopig oordeel over het systeem: het bevat elementen die in strijd zijn met de Europese staatssteunregels. Spanje
verklaarde daarop niet meer mee te werken met het systeem uit angst voor boetes.
Toch zijn er zo nu en dan signalen uit de markt dat het systeem toch weer ergens wordt toegepast. Daarom vraagt
Belder aan de Commissie welke actie zij onderneemt wanneer er sprake is van toepassing van het systeem.
Bovendien verschijnen er regelmatig berichten in de internationale pers dat Spanje een alternatief tax lease systeem
aan het opzetten is en ter goedkeuring heeft aangemeld bij de Europese Commissie. Op eerdere vragen van Belder
aan de Commissie werd daarop ontkennend geantwoord. De tegenstrijdige persberichten zijn des te meer reden om de
EC hierover opnieuw te ondervragen: hoe verklaart te Commissie de persberichten waarin geschreven wordt dat een
door Spanje aangemeld alternatief tax lease systeem juist onlangs is afgekeurd? Dit is namelijk in strijd met wat de
Commissie antwoordde aan Belder. En, prangender nog, hoe verklaart de Commissie het persbericht van de Spaanse
minister van Industrie, waarin hij stelde dat het probleem van de tax lease eind april of begin mei 2012 wel opgelost zal
zijn? En een persbericht dat op dezelfde dag, 5 maart 2012, door de Regionale minister van Economie en Industrie,
waarin hij stelt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen voor een alternatief Spaans tax lease systeem? Als
laatst vraagt Belder opnieuw aan de Commissie of Spanje op de dag van beantwoorden een alternatief tax lease
systeem ter goedkeuring aan de Commissie heeft voorgelegd.
Gebleken is dat de Spaanse scheepsbouw niet in staat is te overleven zonder tax lease systeem, en de druk op de
Spaanse (!) eurocommissaris Almunia, onder wiens bevoegdheid deze zaak valt, zal ongetwijfeld hoog zijn. Wanneer
Spanje een alternatief tax lease systeem goedgekeurd krijgt, zal dit zeer schadelijk zijn voor de Europese en ook de
Nederlandse scheepsbouw. Door de oneerlijke concurrentie zien Nederlandse scheepsbouwers keer op keer
opdrachten aan hun neus voorbij gaan.
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Geen nieuwe belasting op energieproducten en elektriciteit
Datum: 19-04-2012
Het verslag Lulling krijgt mijn steun niet. Het principe van een hervorming van de belasting op energieproducten en
elektriciteit op basis van CO2-uitstoot en energie-inhoud is positief. Hogere energiebelasting zou echter op andere
gebieden gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door lagere belasting op arbeid. Daarin wordt (terecht) door de
EU niet voorzien. Om een herziening van de energiebelasting succesvol te laten zijn, is compensatie met andere
belastingen op nationaal niveau wel noodzakelijk. Omdat daarin op dit moment niet is voorzien, zijn de consequenties
van het huidige voorstel onvoldoende in te schatten.
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Belder naar Moldavië voor kinderzorg en economie
Datum: 06-04-2012
Vanaf dinsdag 10 april bezoekt Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, voor enkele dagen Moldavië. Het
bezoek staat in het teken van de kinderzorg en de economische ontwikkeling in het buurland van de Europese Unie. De
Stichting Orhei, een hulporganisatie uit Bunschoten, steunt projecten in het land en neemt deel aan het bezoek.
De eurofractie SGP wil polshoogte nemen in de kinderzorg. Veel hulporganisaties zetten zich in om tot verbeteringen te
komen in de tehuizen. Er zijn ontmoetingen met verschillende ministers gepland. Tijdens die ontmoetingen wijst Belder
op de inzet van de organisaties en kaart eventuele knelpunten aan. De eurofractie SGP heeft eerder vergelijkbare
bezoeken gebracht aan Bulgarije in samenwerking met de organisatie Kom over en help.
Een tweede thema betreft de economie. Belder zal kennisnemen van initiatieven voor startende ondernemingen.
Daaronder zijn ook bedrijven die samenwerken met Nederlandse ondernemingen.
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Bas Belder spreekt zich uit voor het leven van embryo´s op stamcelbijeenkomst Europees Parlement
Datum: 28-03-2012
Brussel - woensdag 28 maart 2012. In het Europees Parlement zijn deze week bijeenkomsten die in het teken staan
van de ´Week voor het leven´. Vandaag is het thema stamcelonderzoek en bio-ethische uitdagingen in het EUonderzoeksprogramma voor de periode 2014-2020. Bas Belder, lid van het Europees Parlement namens de SGP,
spreekt zich uit voor het leven en tegen de Europese financiering van embryonaal stamcelonderzoek. Bij dit type
onderzoek wordt het embryo namelijk gedood.
Belder stelt dat wetenschappelijk onderzoek toegewijd behoort te zijn aan de kostbare waarde van het leven. Want ook
een embryo is een uniek schepsel met door God gegeven leven. De eurofractie van de SGP wijst erop dat het mis gaat
wanneer we menselijk leven gaan zien als een instrument voor het bereiken van welk gezondheidsdoel dan ook.
De Europese Commissie wil in haar voorstel voor het onderzoeksprogramma Horizon
2020 zich niet beperken tot onomstreden vormen van stamcelonderzoek. Ze wil het alleen niet financieren in een
lidstaat waar dit type onderzoek verboden is. Dit betekent dat er burgers zijn in de Europese Unie die via hun belasting
meebetalen aan onderzoek dat in hun eigen land verboden is en als onethisch wordt gezien. Belder vindt dit
onbestaanbaar en verwacht van de Europese Commissie een verantwoorde respons op deze zorgen.
Vanuit de onderzoekswereld vernam de eurofractie SGP via het Lindeboom Instituut dat wetenschappelijke vorderingen
embryonaal stamcelonderzoek voor de meeste klinisch relevante toepassingen overbodig maken. Temeer reden voor
zijn oproep aan de Europese Commissie zich te beperken tot de onomstreden vormen van stamcelonderzoek. En het
embryonaal stamcelonderzoek te schrappen uit het onderzoeksprogramma. Hij wijst op het belang van onderzoek met
volwassen stamcellen en hergeprogrammeerde volwassen stamcellen, de zogenoemde induced Pluripotent Stem Cells
(iPSCs).
Tevens wijst Belder op de noodzaak voor verder onderzoek naar andere technologieën die weefselherstel mogelijk
maken, zoals herstel van beschadigde genen, onderdeel van de zogenoemde synthetische biologie. Tot slot
onderstreept hij het belang van maatschappelijk debat over deze nieuwe technologieën.
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Bezwaar tegen EP resolutie en Polenmeldpunt
Datum: 15-03-2012
Europarlementariër Bas Belder legt de volgende stemverklaring af:
" Bij de stemming over de resolutie over het PVV-meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen onthoud ik
me van stemming. Het is namelijk niet aan het Europees Parlement om een juridisch oordeel te vellen over het
meldpunt zoals de resolutie lijkt te willen doen. Het Europees Parlement mag niet op de stoel van de rechter gaan
zitten.
Wel heb ik moeite met het meldpunt. Dat overlastproblemen worden aangepakt is een goede zaak, maar dat is aan
politie en justitie. Daarbij onderscheid maken naar nationaliteit of etnische achtergrond is niet goed. Burgers zijn gelijk
voor de wet. Ook kan het beeld ontstaan dat Oost-Europeanen vooral voor overlast zorgen. Dat is eenzijdig. Een
dergelijk beeld doet geen recht aan deze medeburgers van de Europese Unie die veelal zeer hard werken onder
omstandigheden die minder zijn dan die van Nederlandse werknemers.
De resolutie van het Europees Parlement krijgt echter niet mijn steun omdat die evenmin evenwichtig en genuanceerd
is."
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Verdrag inzake pan-euromediterrane preferentiële oorsprongsregels
Datum: 16-02-2012
Debat over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting van het regionale verdrag over de paneuromediterrane preferentiële oorsprongsregels
MdV,
Deze nieuwe conventie betekent een belangrijke vereenvoudiging van de bestaande verschillende bepalingen. Dit is
een goede zaak. Het kan een stimulans zijn voor handel, economische groei, armoedebestrijding en de sociale,
commerciële en economische integratie tussen de Zuidelijke Mediterrane landen.
Dit dossier is door de Commissie bestempeld als een prioriteit binnen het reactiekader op de zogenaamde Arabische
Lente. Met de huidige ontwikkelingen lijkt het er niet op dat democratie een vanzelfsprekend gevolg is van deze
opstanden. Laat ons handelsbeleid niet naïef zijn.
Hoewel ik mijn steun uitspreek voor deze nieuwe pan-euromediterrane conventie, wil ik mijn afkeuring uitspreken over
de begeleidende resolutie. Tien van de negentien overwegingen en acht van de twintig paragrafen zijn gewijd aan de
vermeende gebrekkige werking van de uitvoeringsregeling voor protocol 4 bij de associatieovereenkomst tussen de EU
en Israël. Dit lijkt mij niet alleen buitenproportioneel, maar ook tegenstrijdig met de verklaringen van DG TAXUD
afgelopen jaar dat deze overeenkomst naar tevredenheid wordt geïmplementeerd.
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Staat van de Unie
Datum: 09-02-2012
Integrale bijdrage debat
Mevrouw de Voorzitter,
Meneer de Minister-President,
Meneer de Minister van Buitenlandse Zaken,
Meneer de Staatssecretaris,
Als voorzitter van de Israëldelegatie van het Europees Parlament is het mij niet ontgaan dat in de Nederlandse
berichtgeving recent is gesuggereerd als zou onze bewindsman van Buitenlandse Zaken inzake het IsraëlischPalestijnse conflict in de Raad een geïsoleerde positie innemen.
Graag zou ik de reactie van de regering op deze perssuggestie vernemen en, belangrijker nog, op hoeveel steun kan
de Joodse staat Israël in de Raad rekenen? Een vraag die temeer klemt nu via de Doha Verklaring van begin deze
week Fatah en Hamas elkaar opnieuw lijken gevonden te hebben. Deze laatste ontwikkeling zie ik graag in het
regeringsantwoord meegenomen.
Het verloop van de “Arabische Lente” of beter gezegd de “Arabellie” vervult de Israëlische politiek met grote zorg. Denk
aan stuitende antisemitische uitingen. Denk aan verdere uitholling of zelfs eventuele opzegging van de bestaande
vredesverdragen met Egypte en Jordanië. Deelt de Nederlandse regering deze zorg en zo ja, hoe draagt zij die
bilateraal én in Europees verband concreet naar de Arabische wereld uit?
In tweede instantie ben ik als rapporteur voor het Europees Parlement voor de relaties tussen de Europese Unie en de
Volksrepubliek China óók zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Nederlandse relaties met Taiwan. Gelet op de
uitslag van de Taiwanese verkiezingen ligt een verdere toenadering tussen Taipeh en Peking voor de hand. Vloeit
hieruit wellicht een actiever en positiever Nederlands Taiwanbeleid voort? Is de regering met mij van mening dat Taiwan
door de stembusoverwinning van president Ma nog meer dan voorheen een veilige springplank wordt voor handel met
China?
Naast de behartiging van commerciële belangen in China verwacht ik van de Nederlandse regering een gelijke inzet
voor de mensenrechten in het “Rijk van het Midden”. Zo vraagt mede de toenemende overheidsrepressie van
huiskerken en hun advocaten om zowel Nederlandse als Europese interventie!
Ten derde en ten laatste wil ik ingaan op de hervorming van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid. Welnu,
vanuit de primaire sectoren klinkt de roep om minder bureaucratie en meer flexibiliteit. Bij de hervorming van het
visserijbeleid stelt de Commissie echter dat meer regionalisering niet mogelijk is vanwege het Verdrag? Maar het kan
en mag toch niet zo zijn dat het Verdrag ons nu gevangen zet? Welke mogelijkheden ziet het Kabinet voor meer
decentralisering van het visserijbeleid?
Intussen is de huidige hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het teken van de vergroening komen
te staan. De maatregelen die de Commissie wil verplichtstellen hebben echter geen meerwaarde, terwijl ze wel een
extra belasting voor de sector zijn. Het moge duidelijk zijn dat voorkomen moet worden dat de Commissie de sector in
een keurslijf perst. Derhalve roep ik de regering op alles op alles te zetten om deze hervorming alsnog in het teken te
plaatsen van het stimuleren van duurzame groei.
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Bas Belder viert 12,5 jarig jubileum
Datum: 28-01-2012
ROTTERDAM - Bas Belder (65) vierde vrijdag 27 januari in Rotterdam zijn 12,5-jarig jubileum als lid van het
Europees Parlement (EP). Vanwege zijn voorzitterschap van de Israëldelegatie in het EP staat de
jubileumviering in het kader van de betrekkingen met Israël.
Met een seminar werd dieper ingegaan op de betrekkingen tussen de EU en Israël en de rol die Belder daarin heeft
gespeeld. Belder's betrokkenheid bij dit land is altijd zeer groot geweest en sinds 2009 is hij voorzitter van de EPdelegatie voor de betrekkingen met Israël. Op het seminar spraken vertegenwoordigers van de Israëlische Ambassade
bij de EU, de Europese Coalitie voor Israël en Stichting Vrienden van het Cheider. Aansluitend vond een receptie plaats
waar Belder, die officieel op 14 januari jubileerde, gelukwensen in ontvangst mocht nemen.
Naast zijn belangstelling voor Israël heeft Bas Belder veel affiniteit met het Midden Oosten in het algemeen, de
Volksrepubliek China, Oost Europa en Rusland. Tijdens de afgelopen 12,5 jaar heeft hij dan ook meerdere EPrapporten geschreven over deze gebieden in zijn hoedanigheid als lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Dit jaar
zal een tweede EU-Chinarapport van zijn hand verschijnen.
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EC antwoordt op vragen Belder over Spaans tax-lease systeem
Datum: 28-01-2012
Afgelopen september heeft de Europese Commissie een voorlopige uitspraak gedaan over de Spaanse taxleaseregeling waarmee schepen onder de normale kostprijs worden gebouwd. De Commissie concludeerde dat de
regeling onwettig is in verband met de regels voor ongeoorloofde staatssteun.
Echter verscheen kort daarna in de pers het bericht dat de Spaanse overheid een nieuw tax-leasesysteem heeft
aangenomen om het huidige systeem te vervangen. Dit baart Europese scheepsbouwers grote zorgen, omdat zij
jarenlang de dupe zijn geweest van het huidige systeem. Daarom heeft Europarlementariër Bas Belder (SGP) de
Europese Commissie een aantal vragen voorgelegd.
Antwoorden
De vragen zijn afgelopen week door de Commissie beantwoord. Volgens de informatie waarover de Commissie
beschikt, hebben de Spaanse autoriteiten geen nieuwe belasting-leaseregeling ingevoerd en heeft de Commissie
daarover geen formele kennisgeving ontvangen. Ook belooft de Commissie dat wanneer een nieuwe regeling door de
Spaanse autoriteiten wordt voorgesteld, de Commissie alle noodzakelijke procedurele acties zal ondernemen.
Deze antwoorden zijn goed nieuws, omdat een nieuw tax-leasesysteem een zware tegenslag zou betekenen voor
Nederlandse scheepsbouwers. De Commissie verwacht eind 2012 een definitief oordeel te geven over het huidige taxleasesysteem.
Vragen
Allereerst vroeg Belder of de Commissie op de hoogte was van het nieuwe tax-lease-systeem, en of de Spaanse
overheid het systeem officieel heeft aangemeld ter goedkeuring. Ook wilde Belder weten of de Commissie ook een
preliminair onderzoek is begonnen. En wanneer Spanje het systeem niet heeft aangemeld, is het zaak om te weten of
de Commissie zelf een verzoek om informatie indient, om te onderzoeken of het systeem niet in strijd is met de regels
betreffende staatssteun.
Vanwege de controverse rondom het huidige tax-leasesysteem zou het van belang zijn dat de Commissie een officieel
onderzoek doet naar een eventueel nieuw systeem, zodat ook belanghebbende derde partijen uit andere lidstaten hierin
worden gekend.
Tijdens het onderzoek naar het huidige tax-leasesysteem werd Spanje verplicht om de steun gedurende het onderzoek
op te schorten. De laatst gestelde vraag was daarom welke maatregelen de Commissie zal nemen om te zorgen dat
deze zogenaamde standstill-clausule wordt gehandhaafd. Het nieuwe systeem is volgens de pers gebaseerd op het
oude, en de implementatie zal serieuze, onherstelbare schade toebrengen aan concurrenten, die contracten zullen
mislopen.
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Gun Roma meer kansen
Datum: 17-11-2011
Wat kunnen de Europese Instellingen doen voor de Roma in EU-lidstaten? Vanuit Bulgarije kreeg ik gisteren van direct
betrokken experts heldere, concrete verzoeken die ik van harte deel en graag nu doorgeef aan Raad, Commissie en dit
Huis
*steun vooral de Roma-projecten van ngo´s en kerken, want zij koesteren minder vooroordelen en ijveren voor Romasuccessen
*help mee aan goed onderwijs in veilige (!) scholen binnen de Roma-gemeenschappen; (in sommige Bulgaarse dorpen
kunnen slechts 80 van de 2.000 kinderen per bus naar school in de stad
*Gun Roma-kinderen de kans vanaf hun vierde of vijfde jaar te wennen aan regulier basisonderwijs, betrek daarbij
vooral hun ouders en leer ze zowel Roma als Bulgaarse culturele praktijken aan;
*dring er bij de Bulgaarse autoriteiten op aan de rol van Roma-kerken te erkennen en actief te ondersteunen als de
bruggenbouwers tussen Roma en Bulgaren, als verfrissende, moedgevende openingen in Roma-getto´s!
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Belder stelt Commissie vragen over nieuw Spaans tax-leasesysteem
Datum: 30-10-2011
Onlangs heeft de Europese Commissie een voorlopige uitspraak gedaan over de Spaanse tax-leaseregeling waarmee
schepen onder de normale kostprijs worden gebouwd. De Commissie concludeerde dat de regeling onwettig is in
verband met de regels voor ongeoorloofde staatssteun.
Echter verscheen onlangs in de pers het bericht dat de Spaanse overheid een nieuw tax-leasesysteem heeft
aangenomen om het huidige systeem te vervangen. Dit baart Europese scheepsbouwers grote zorgen, omdat zij
jarenlang de dupe zijn geweest van het huidige systeem. Daarom heeft Europarlementariër Bas Belder (SGP) de
Europese Commissie een aantal vragen voorgelegd.
Allereerst wil hij graag weten of de Commissie op de hoogte is van het nieuwe tax-lease-systeem, en of de Spaanse
overheid het systeem officieel heeft aangemeld ter goedkeuring. Ook wil Belder weten of de Commissie ook een
preliminair onderzoek is begonnen. En wanneer Spanje het systeem niet heeft aangemeld, is het zaak om te weten of
de Commissie zelf een verzoek om informatie indient, om te onderzoeken of het systeem niet in strijd is met de regels
betreffende staatssteun.
Vanwege de controverse rondom het huidige tax-leasesysteem is het ook van belang dat de Commissie een officieel
onderzoek doet naar het nieuwe systeem, zodat ook belanghebbende derde partijen uit andere lidstaten hierin worden
gekend.
Tijdens het onderzoek naar het huidige tax-leasesysteem werd Spanje verplicht om de steun gedurende het onderzoek
op te schorten. De laatst gestelde vraag is daarom welke maatregelen de Commissie zal nemen om te zorgen dat deze
zogenaamde standstill-clausule wordt gehandhaafd. Het nieuwe systeem is gebaseerd op het oude, en de
implementatie zal serieuze, onherstelbare schade toebrengen aan concurrenten, die contracten zullen mislopen.
De eurofractie SGP ziet een spoedige, effectieve reactie van de Europese Commissie met spanning tegemoet.
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Europa2020: energie en energieëfficiëncy
Datum: 26-10-2011
In juni 2011 presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor een richtlijn over energie-efficiëntie. Dit
voorstel wordt momenteel in de Industriecommissie van het Europees Parlement behandeld. De huidige maatregelen
van de lidstaten zijn niet voldoende om de Europa 2020-doelstellingen (20% energiebesparing, 20% hernieuwbare
energie, 20 % minder uitstoot van broeikasgassen) te halen. Daarom stelt de Commissie een nieuwe richtlijn voor om
de energie-efficiëntie te vergroten.
De voorgestelde richtlijn schrijft voor dat lidstaten nationale streefdoelen vaststellen voor 2020. Hierbij moeten ze
rekening houden met het doel van een totale besparing van 20% in 2020. Daarnaast moeten lidstaten jaarlijks 3% van
het totale vloeroppervlak van overheidsgebouwen renoveren. Dit omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft.
Berekend is dat 40% van het besparingspotentieel in de lidstaten ligt in het efficiënter energiegebruik van gebouwen.
Ook moet de overheid bij de aankoop van goederen, diensten en werken zorgen dat voldaan wordt aan de hoogste
eisen voor energie-efficiëntie.
Aan energiebedrijven wordt verplicht dat hun klanten jaarlijks 1,5% besparen op hun energiegebruik. Lidstaten mogen
ook kiezen om alternatieve maatregelen te nemen om dit doel te bereiken, maar zij moeten dat wel laten goedkeuren
door de Commissie.
Nieuwe elektriciteitscentrales moeten worden uitgerust met voorzieningen voor restwarmtebenutting. Ook mogen ze
alleen maar gebouwd worden op plaatsen waar afvalwarmte gebruikt kan worden.
Met dit nieuwe voorstel voldoet de Commissie gedeeltelijk aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Op
enkele punten slaat zij de plank echter finaal mis.
De Commissie zou er beter aan doen om zich slechts te richten op de kadervoorwaarden en de details overlaten aan de
lidstaten. De verplichting om jaarlijks 3% van het vloeroppervlak van overheidsgebouwen te renoveren valt buiten de
bevoegdheid van de Commissie. Lidstaten moeten dus sneller hun gebouwen renoveren, maar dit is lang niet altijd
kosteneffectief. Dit geldt ook voor de verplichting dat consumenten jaarlijks 1,5% moeten besparen op hun
energiegebruik. Is het realistisch om energiebedrijven verantwoordelijk te stellen wanneer hun klanten niet voldoen aan
de verplichte besparingen? De verplichtingen zorgen er bovendien voor dat veel nationale wetgeving moet worden
aangepast, zoals de gaswet, elektriciteitswet en warmtewet. Maar ook bestemmingsplannen en regels voor ruimtelijke
ordening moeten er aan geloven vanwege de voorstellen met betrekking tot restwarmtegebruik. Daarnaast zorgt het
voorstel voor extra administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven vanwege rapporteringsverplichtingen.
De Eurofractie SGP steunt het doel om 20% energie te besparen. Maar met dit voorstel gaat de Europese Commissie
buiten haar boekje. Het opleggen van verplichting tot het halen van de doelstellingen kan nodig zijn, maar de lidstaten
moeten zelf de vrijheid hebben om dit op hun eigen manier in te vullen. Wij steunen het verslag in haar huidige vorm
dan ook niet.
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Belder verwelkomt aanpak concurrentieverstoring in scheepsbouw
Datum: 30-09-2011
De Europese Commissie heeft een voorlopige uitspraak gedaan over de Spaanse tax-leaseregeling waarmee schepen
onder de normale kostprijs worden gebouwd. De Commissie beschouwt de regeling als onwettig in verband met de
regels voor ongeoorloofde staatssteun. De eurofractie van de SGP heeft verschillende malen navraag gedaan bij de
Europese Commissie en hierover bericht aan Scheepsbouw Nederland.
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, is verheugd over deze uitspraak omdat het een eerste stap is in
de aanpak van dit concurrentieverstorende systeem. Het bestaat uit een netwerk van contracten waarbij gebruik wordt
gemaakt van verschillende belastingregelingen waardoor fiscaal voordeel wordt behaald. Onderdelen van die
constructie hadden moeten worden gemeld aan de Europese Commissie. Bovendien is staatssteun altijd gebonden aan
een plafond dat in Europese richtsnoeren is vastgelegd. Nederland had de kwestie met zes andere landen aangekaart
omdat ze door deze tax-leaseregeling orders verliezen: Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië en Portugal.
Mieke Bakker-Mantjes, algemeen directeur van Scheepsbouw Nederland, is tevreden dat er in dit langdurige dossier
een doorbraak is. ‘Het is een stevige uitspraak van de Europese Commissie en we wachten nu op de volgende stap, de
definitieve uitspraak.’ Geïnteresseerde partijen kunnen tot 21 oktober commentaar leveren. In samenspraak met
Scheepsbouw Nederland bezint Belder zich op verdere parlementaire actie die bijdraagt aan een effectieve oplossing
voor dit ongelijke speelveld voor de Nederlandse en andere Europese scheepsbouwers.
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EU grondstoffenbeleid vereist goede randvoorwaarden
Datum: 13-09-2011
Integrale bijdrage aan debat over het EU grondstoffenbeleid (Rapport Bütikofer)
De toegang tot grondstoffen is van cruciaal belang voor het welzijn van Europese burgers, en de situatie op de
grondstoffenmarkten verdient daarom de hoogste prioriteit. Hierbij moet de EU zorgen voor transparantie, stabiliteit en
een zekere mate van marktregulering, waarbij steeds moet worden afgevraagd hoever regulering kan gaan.
Daarnaast moet het potentieel van recycling en het diversifiëren van bronnen goed worden benut. Duurzaamheid is hier
het sleutelwoord.
Europese bedrijven moeten een verantwoord aankoopbeleid voeren, maar de Europese Unie moet zorgen voor goede
kadervoorwaarden. Wanneer de EU wetgeving inzake conflictmineralen voorstelt, moet absoluut voorkomen worden dat
de gewone bevolking, die betrokken is bij mineraalwinning, hiervan de dupe wordt.
De behoefte aan grondstoffen moet worden ingevuld op een wijze die de landen van oorsprong recht doet, met oog op
mensenrechten, milieu, eerlijke en open handel, en stabiele markten.
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Eurofractie bezoekt Nijkerk en Elburg
Datum: 19-07-2011
Het zomerreces staat voor de deur. SGP Europarlementariër Bas Belder en zijn medewerkers sloten het parlementaire
jaar af met een bezoek aan Christenen voor Israël in Nijkerk en de historierijke stad Elburg.
In Nijkerk ontmoetten wij het bestuur van Christenen voor Israël. Doel van deze vruchtbare gedachtewisseling is de
versterking van de onderlinge band. Goede relaties tussen de Europese Unie en Israël alsmede het welzijn van de
Joodse gemeenschap in Nederland en Europa vormen immers speerpunt van de SGP Eurofractie.
Christenen voor Israël ervaart een toenemende belangstelling voor Israël en zijn plaats in de wereld door de
gebeurtenissen in het Midden Oosten. De Eurofractie zet zich op haar beurt in voor een voortvarende goedkeuring van
de handelsovereenkomst met Israël in het Europees Parlement die onnodig wordt getraineerd door de meeste politieke
partijen.
Ook bezocht de fractie de zomertentoonstelling ‘Met de moed der hoop’ in het Israël Centrum. De tentoonstelling vertelt
het verhaal van Dov Nasch, overlevende van diverse concentratiekampen.
Na de lunch vertrokken we naar Elburg, waar we door burgemeester F.A. de Lange en wethouder J. Polinder werden
ontvangen in de prachtige burgemeesterskamer van Museum Elburg. Na een korte presentatie van de stad Elburg
bezochten wij de schitterende Sjoel (synagoge) van Elburg en maakten we onder leiding van Ad van ’t Hoff
(bestuurslid van de Sjoel), een stadswandeling. We sloten de dag af met een diner in het Museum Elburg, waarbij ook
de tentoonstelling ‘vol van klanken – kerk en orgel in de beeldende kunst van 1600 tot heden’ werd bezichtigd.
De Eurofractie SGP kijkt terug op een geslaagde dag en bedankt in het bijzonder André Groenewegen voor de
geweldige organisatie. Wij wensen iedereen die dit leest een goede vakantieperiode toe!
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Opening opleidingscentrum Borovtsi
Datum: 07-06-2011
“Borovtsi. Die Bulgaarse plaatsnaam staat in mijn geheugen gegrift. Daar zag ik enkele jaren geleden voor het eerst
een Bulgaars kindertehuis. Hoe deprimerend toentertijd. Hoe imponerend vandaag! Opnieuw kan ik mijn ogen bijna niet
geloven. Moge dit verbazingwekkende opleidingscentrum in de armste streek van de hele Europese Unie een Bulgaars,
ja een Europees model voor werkelijke jeugdzorg worden”, aldus europarlementariër Bas Belder (SGP) tijdens een
toespraak bij de opening van het totaal gerenoveerde gebouw in Borovtsi op zaterdagmiddag. Voortaan zullen daar
jongvolwassenen uit kindertehuizen vakopleidingen intern kunnen volgen.
Het opleidingscentrum van Borovtsi verdient niet alleen in Bulgarije, maar evengoed elders in de Europese Unie
navolging, beklemtoont Belder. Hij weet zich daarin recent gesteund door een resolutie van het Europees Parlement.
Daarom zal de eurofractie SGP contact opnemen met de Europese Commissie om het trainingscentrum in Borovtsi en
identieke initiatieven in de Unie concreet te steunen.
Het jongerenproject in Borovtsi is vooral door de inspanningen van Amerikaanse kerken en particulieren tot stand
gekomen. Reden voor Belder om de Amerikaanse ambassadeur hartelijk te danken voor deze sprekende illustratie van
transatlantische verbondenheid en samenwerking. Een impuls voor Brussel! In God we trust, voor de toekomst van
Borovtsi, besloot Belder zijn bijdrage.
Namens de stichting Kom Over En Help woonde directeur Karst de Vries de opening van het opleidingscentrum bij. Hij
informeerde de talrijke aanwezigen dat zijn stichting vooralsnog de opleidingskosten van drie jongeren voor haar
rekening zal nemen.
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Controverse kinderzorg Bulgarije
Datum: 07-06-2011
SOFIA - Onder directeuren van kindertehuizen in Bulgarije heerst grote onzekerheid over het officiële voornemen al
deze staatsinstellingen binnen vijftien jaar te sluiten. Vooral de directeuren die goed functioneren, volgens binnen- en
buitenlandse experts, voelen zich bijzonder miskend door de Bulgaarse overheid. Europarlementariër Bas Belder
(SGP), deze week op werkbezoek bij de Bulgaarse kindertehuizen, deelt hun zorgen over de ontworteling van vaak al
getraumatiseerde kinderen. “De Bulgaarse overheid moet alleen ingrijpen waar dat geboden is. Een teken aan de wand
is intussen dat deze goede directeuren een vertrek naar het buitenland of ander werk serieus overwegen.”
Belder, die samen met de Stichting Kom Over En Help optrekt in de zorg voor Bulgaarse kinderen zonder ouderlijke
zorg of met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, ontmoette vanmorgen in Sofia de verantwoordelijke
beleidspersonen. Hij vroeg vice-minister voor gezondheid Dimitrova en de voorzitter van het Staatsagentschap voor
Kinderbescherming Shabani naar een reactie op de zeer scherpe kritiek die juist vandaag het Bulgaarse Helsinkicomité
oefende op hun beleidsterrein: “De tehuizen voor kinderen met verstandelijke beperkingen volharden in een praktijk van
ondervoeding, gewelddadigheid, fysieke dwang en overmatige medicatie.” Dimitrova en Shabani wezen deze analyse
resoluut van de hand. Het document van het Bulgaarse Helsinkicomité staat medio juli op de agenda van de
Mensenrechtencommssie van de VN in Geneve.
Met het Bulgaarse Helsinkicomité zijn Dimitrova en Shabani overigens wel van mening dat het Openbaar Ministerie in
hun land inzake het overlijden van 238 kinderen met beperkingen in tehuizen gedurende de periode 2000-2010 tot
grondig onderzoek en eventueel strafrechtelijke vervolging dient over te gaan. Het Bulgaarse Helsinkicomité oordeelt
tegelijktertijd dat seksueel misbruik in de kindertehuizen onverminderd plaatsheeft. “Een veilige leefomgeving voor de
kinderen dient beslist de hoogste prioriteit te krijgen van de autoriteiten”, stelt Belder.
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EP verzoekt om trainingcentra voor jongeren uit kindertehuizen
Datum: 14-05-2011
Donderdag heeft het Europees Parlement ingestemd met een voorstel van Bas Belder, lid van het Europees Parlement
namens de SGP. Kinderen die in, veelal Oost-Europese, tehuizen zijn opgegroeid, moeten die tehuizen verlaten als ze
achttien jaar zijn. Deze jonge mensen missen dan vaak nog de noodzakelijke sociale en professionele vaardigheden
om zelfstandig een baan te vinden. Het ontbreekt aan een veilige omgeving en de nodige begeleiding voor deze
jongeren uit tehuizen en voor jongeren met een handicap.
Belder heeft daarom gevraagd om trainingcentra voor deze doelgroep. In Bulgarije heeft hij tijdens een reis met de
hulporganisatie Kom over en help een goed voorbeeld gezien van een dergelijk trainingcentrum dat navolging verdient.
Hij verwelkomt de steun van de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dit moet de Europese Commissie en
de lidstaten een impuls geven om te investeren in trainingcentra voor deze jongeren. Over twee weken brengt hij een
bezoek aan Bulgarije met Kom over en help waar hij onder meer betrokken zal zijn bij de opening van een
trainingcentrum in het dorp Borovtsi.
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Werkbezoek kerncentrale Borssele en COVRA
Datum: 07-03-2011
De SGP Eurofractie heeft zich afgelopen vrijdag 4 maart tijdens een werkbezoek verdiept in het thema “kernenergie”.
Het werkbezoek vond plaats in de Zeeuwse gemeente Borsele, bij de kerncentrale van EPZ en de opslaginstantie
COVRA.
De Eurofractie werd vergezeld door SGP afgevaardigden uit de lokale gemeenteraad en de SGP wethouder van deze
gemeente. In de ochtend werden we ontvangen in het bezoekerscentrum van EPZ, dat naast een kolen- en
biomassacentrale en windmolens ook de enige actieve kerncentrale van Nederland in beheer heeft. We werden
bijgepraat over de historie en werking van de kerncentrale, waarbij met name ingegaan werd op het proces van
uraniumwinning tot levering van kernenergie. Vervolgens kregen we een rondleiding door de kerncentrale zelf.
In de middag lag de nadruk op het kernafval. Daartoe bezochten we COVRA, de instantie die het laag-, middel- en
hoogradioactief afval tijdelijk opslaat in bunkers. Het gaat niet alleen om afval van de kerncentrale zelf, maar om al het
radioactief afval uit ons land. Het afval wordt voor honderd jaar opgeslagen bij COVRA, voordat het naar een definitieve
eindberging gaat. Bij COVRA kregen we uitleg over radioactiviteit en de manier waarop de opslag is geregeld. Daarna
werden we rondgeleid door de bunkers voor laag- en middelradioactief afval en bezochten we het veiligste gebouw van
Nederland waar het hoogradioactief afval tussen muren van 1m70 dik zwaarbewapend beton ligt opgeslagen.
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Wat is de rol van nationale parlementen in de EU?
Datum: 25-02-2011
Woensdagmiddag sprak Europarlementariër Bas Belder op een seminar in Sarajevo, Bosnië-Herzegovina, over de rol
van parlementen in wetgevingsprocessen en de parlementaire controle op de regering.
Het seminar was georganiseerd in samenwerking met de Regional Cooperation Council in Sarajevo en de afdeling
‘nationale parlementen’ van het Europees Parlement. In een tweedaagse sessie werden onderlinge ervaringen
uitgewisseld tussen de aanwezige parlementen van de Westelijke Balkan en Europarlementariërs.
Bas Belder ging in zijn lezing in op de nieuwe machtsmiddelen van nationale parlementen op het EU beleid. Hij begon
zijn lezing met het uiteenzetten van de veranderingen na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Dit verdrag
heeft ook gevolgen gehad voor de rol van nationale parlementen. Door de tijd heen kregen nationale parlementen een
grotere rol in de EU. Met name na het Verdrag van Amsterdam (1997) werd de informatieplicht van de EU richting
nationale parlementen geïnstitutionaliseerd.
Het Verdrag van Lissabon spreekt over 6 rollen die nationale parlementen vandaag de dag hebben.
1. Vrijheid, veiligheid en justitie. Nationale parlementen hebben een rol bij de evaluatie van EU beleid op dit gebied en
zijn betrokken bij de monitoring van Europol en Eurojust, hoewel dit laatste in slechts tweederde van de landen is
geïmplementeerd.
2. Parlementen spelen een rol bij de procedure voor de herziening van EU-verdragen.
3. Parlementen zijn volgens het Verdrag verplicht informatie te ontvangen wanneer landen vragen om toetreding tot de
EU.
4. Informatieplicht. Parlementen moeten van de Europese Instellingen alle wetgeving en consultatiedocumenten
ontvangen om zo op de hoogte te blijven van Europese beleidsvorming.
5. Subsidiariteit: alleen EU beleid als dit toegevoegde waarde heeft ten opzichte van nationaal beleid. Wanneer een
derde van de nationale parlementen vindt dat een Commissievoorstel inbreuk maakt op het subsidiariteisprincipe, wordt
een gele kaart getrokken. Wanneer de helft van de parlementen bezwaar aantekent, is sprake van een oranje kaart. In
dat geval moet de Commissie beslissen of het voorstel wordt ingetrokken of niet. Wanneer het voorstel niet wordt
ingetrokken, moet een heldere motivatie worden gegeven.
6. Relaties tussen nationale parlementen en het Europees Parlement. Dit wordt vormgegeven via COSAC, de
organisatie voor samenwerking tussen het EP en nationale parlementen die twee keer per jaar samenkomt.
Belder sprak verder over de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het Verdrag van Lissabon
inzake de rol van nationale parlementen. De Europese Commissie merkt daarbij duidelijk een veel actievere opstelling
van parlementen na inwerkingtreding van het Verdrag.
Vervolgens ging hij in op de situatie in Nederland, waarbij de relaties tussen onze Tweede en Eerste Kamer en de EU
aan de orde kwamen.
Belder eindigde zijn betoog met de aanbeveling richting de parlementen van de Westelijke Balkan dat, op weg naar het
EU lidmaatschap, het van groot belang is om een bestuurlijke hervorming door te voeren zodat men voorbereid is op de
nieuwe taken die wachten. Ook benadrukte hij het belang van samenwerking tussen de parlementen van Kroatië,
Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië, Albanië en Kosovo.
Bas Belder
Walter van Luik
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Evenwicht nodig tussen milieu en economie in Noordpoolgebied
Datum: 20-01-2011
Het Noordpoolgebied is van strategisch belang, zeker nu de opwarming van de Arctische regio de weg lijkt te openen
voor transport en grondstofwinning aldaar. Het is ook een gebied waar het milieu erg kwetsbaar is, vooral dankzij
vervuiling vanuit Europa, Noord Amerika, Rusland en China. Een complicerende factor is dat nationale aanspraken op
het Noordpoolgebied niet altijd even helder zijn. Al heeft de EU, tot aan IJslandse toetreding, geen Arctische kustlijn, de
EU kent wel Arctische lidstaten.
Ik steun dan ook een EU strategie voor het Hoge Noorden, om zo consistent voor de dag te komen richting andere
grootmachten, met name Rusland, dat duidelijk uit is op economische uitbuiting van het gebied. Mochten de
economische activiteiten in de komende jaren gaan intensiveren, dan is het zaak om een juist evenwicht tot stand te
brengen tussen milieu en economie, en daarbij de lokale bevolking te betrekken. Een waarnemersstatus voor de EU bij
de Arctische raad zou een goede stap in de juiste richting zijn.
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Positief over klimaatovereenkomsten Cancún
Datum: 14-12-2010
Na langdurige onderhandelingen is op de klimaatconferentie onder Mexicaans voorzitterschap gekomen tot de Cancúnovereenkomsten. Geen geringe prestatie omdat we vanuit eerdere ervaringen weten hoe lastig het is om tot een
akkoord te komen. Niet alleen om alle 192 landen op één lijn te krijgen, maar vooral ook om de manier waarop met alle
partijen (ook ontwikkelingslanden) wordt omgegaan gedurende het proces. Bolivia was het enige land dat zich tot het
einde toe bleef verzetten. Opvallend dat bijvoorbeeld Venezuela wel akkoord ging, terwijl dat land in voorgaande jaren
ook dwars lag.
Positief is dat wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. Belangrijk
is dat geen gat ontstaat tussen twee klimaatakkoorden. Japan en Rusland lagen echter dwars bij een resolutie die een
tweede werkingsperiode van Kyoto wilde vastleggen en gaven aan niet zo'n Kyoto+ te willen. De uitkomst is dus nog
wel zeer onzeker.
De oproep aan ontwikkelde landen om de ambities voor emissiereductie te verhogen is positief, zeker ook vanuit de EU
gezien die haar reductiedoelstelling wil verhogen naar 30% als andere ontwikkelde landen ook meedoen. Op de
volgende COP in Durban zou dan ook voor de langere termijn (2050) een doelstelling moeten worden opgenomen,
aldus de overeenkomst van afgelopen week.
Verder wordt het Cancún Adaptation Framework ingesteld om ontwikkelingslanden te helpen aan te passen aan
gevolgen van klimaatverandering (droogtes, overstromingen, stijgende zeespiegel). Daartoe wordt een Adaptatie
Commissie opgericht binnen UNFCCC ter ondersteuning.
Zoals ook in eerdere akkoorden weergegeven, wordt genoemd dat ontwikkelde landen de leiding moeten nemen bij
emissiereductie, gezien hun historie (ontwikkeling industrie). Zij moeten dan ook aan mitigatie doen (voorkomen van
klimaatverandering)
Er is een oproep om gezamenlijk strijd te voeren tegen ontbossing en koolstofverlies door slecht bosbeheer en
bodemgebruik. Ook dit zit al langer in de akkoorden. Ontwikkelde landen moeten daarbij ontwikkelingslanden financieel
en technisch steunen. Er komt dan ook een Technologiemechanisme om beste technieken te delen.
Volgend jaar wordt gesproken over 'market based mechanisms' om uitstoot te beperken (zoals bijvoorbeeld
het Emissiehandelsysteem). Bestaande mechanismen moeten blijvend gebruikt worden (zoals Clean Development
Mechanism, groene ontwikkeling).
Financieel: er wordt een snelle starthulp gevraagd van ontwikkelde landen in 2010-2012 van 30 miljard dollar. Vanaf
2020 jaarlijks 100 miljard namens de rijke landen voor hulp. Om die hulp te stroomlijnen wordt een Groenfonds
opgericht, met in het bestuur 12 leden van rijke landen en 12 leden van ontwikkelingslanden.
Walter van Luik
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EU wetgeving belemmert Detailhandel Nederland
Datum: 04-11-2010
De vertegenwoordiger van Detailhandelresultgroep, waar onder andere Bas van der Heijden, Dekamarkt en Digros
onder vallen, wees onder andere op het probleem van een grensoverschrijdende stroom plastic flessen. In België wordt
geen statiegeld betaald voor plastic flessen. Nederlandse filialen in de grensstreek met België krijgen vaak Belgische
flessen aangeleverd. Hiervoor ontvangt de klant geld, maar de winkels kunnen deze verkeerde flessen niet inleveren bij
de leverancier. Een ander knelpunt zijn keurmerken. Ieder land hanteert zijn eigen keurmerken, zoals ‘ik kies bewust’.
Dit draagt niet bij aan de herkenbaarheid van de keurmerken.
Door de Europese vrije markt zou parallelimport eenvoudig mogelijk moeten zijn. Dit is in de praktijk niet het geval.
Soms worden A-merken in het ene land veel goedkoper op de markt gezet dan in een ander land. Wanneer een inkoper
daar gebruik van wil maken door de goederen op een andere plaats in te kopen, blijkt dat dit erg lastig is. Wanneer
deze barrière zou worden weggenomen, kan de besparing oplopen tot tien procent.
Europese regelgeving kan ook een belemmering zijn voor vrije handel. Recent is door het parlement een wet
aangenomen betreffende de herkomstmarkering van producten. Het doel van de wet, transparantie voor de consument,
is prima, maar de uitvoering zorgt alleen maar voor kostenverhoging, administratieve lasten en geeft geen inzicht in de
keten of arbeidsomstandigheden waaronder een product is geproduceerd.
Ook het Europese initiatief over Antidumping wordt als protectionistisch en sterk belemmerend ervaren voor het vrije
handelsverkeer. Een verbetering zou zijn om een shipmentclause op te nemen, waardoor producten die al
ingescheept zijn niet meer onder de nieuwe heffing vallen. Dit omdat bedrijven als Zeeman de prijzen vooraf op de
kaartjes drukken.
De wetgeving omtrent de eliminering van biociden heeft tot doel om veiligheids- en gezondheidsrisico’s uit te bannen.
Maar ook hier wordt de uitvoering ervaren als contraproductief, protectionistisch en bureaucratisch. Men pleitte dan ook
voor het instellen van een drempel die niet overschreden mag worden, in plaats van een zero-tolerance beleid.
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Belder vraagt naar zorg voor Bulgaarse kinderen met handicap
Datum: 22-09-2010
Het Bulgarian Helsinki Committee, een Bulgaarse organisatie, meldt deze week dat de afgelopen tien jaar 238 kinderen
met een handicap zijn overleden in Bulgarije, hoewel dit in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden. Belder,
lid Europees Parlement namens de SGP, verzoekt de Europese Commissie en Bulgaarse overheden en organisaties
vandaag dringend preventieve maatregelen te treffen. Tevens vraagt hij naar de kwaliteit van de zorg in een tehuis in
Gorna Kosnitza wat binnenkort wordt vervangen door een kleinschaliger woonvorm.
Het onderzoek betreft de doodsoorzaken van de overleden kinderen die woonden in tehuizen voor kinderen met een
handicap. Minstens tweederde van de sterfgevallen was onnodig en vermijdbaar. Belangrijke oorzaken zijn
verwaarlozing (84 kinderen), ondervoeding en zelfs verhongering (31), infecties en koude in de winter.
Het Bulgaarse Helsinki Comité constateert dat verwaarlozing in tehuizen voor kinderen met een handicap voortduurt.
Het spreekt de overheid en haar agentschappen aan op hun verantwoordelijkheid en verwacht van het Openbaar
Ministerie dat de daders juridisch worden vervolgd. Belder volgt de ontwikkelingen op de voet door samenwerking met
de organisatie Kom over en help en bezoeken aan Bulgarije.
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Belder vraagt om training tehuisjongeren en monitoring kinderzorg
Datum: 09-09-2010
In EU-lidstaten als Roemenië en Bulgarije zijn veel kindertehuizen. Jongeren die daarin opgroeien hebben weinig
kansen op een goede integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt Bas Belder, lid Europees
Parlement namens de SGP, deze week om twee wijzigingen in de begroting voor de Europese Unie voor het jaar 2011.
Ten eerste de opbouw van trainingcentra voor jongeren, met of zonder handicap, die zijn opgegroeid in tehuizen. Die
trainingcentra helpen de jongeren met een vakopleiding en sociale vaardigheden.
Daarnaast wordt dit jaar op voorstel van de eurofractie van de SGP een deel van het Europees Sociaal Fonds besteed
aan kinderzorg. Belder wil dat er controle komt op de besteding van dat geld. Dit moet duidelijk maken of de steun van
de EU ertoe leidt dat kinderen in familiesfeer opgroeien en de juiste zorg en (speciaal) onderwijs ontvangen. Hij volgt de
ontwikkelingen op de voet door samenwerking met de organisatie Kom over en help en bezoeken aan Bulgarije.
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Europa 2020
Datum: 19-05-2010
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, neemt vandaag deel aan het debat over de strategie voor de
Europese Unie in de komende jaren, Europa 2020. Hij pleit voor versterking van het Stabiliteit- en groeipact zodat de
lidstaten hun begrotingsafspraken nakomen.
De problemen van Griekenland en de eurozone vormen een ernstige situatie. Dat verdient een structurele aanpak. De
voorgestelde strategie voor Europa 2020 wil daarin voorzien. Eén van de onderdelen van de strategie betreft gezonde
overheidsfinanciën. Belder wijst er op dat het initiatief alleen nuttig kan zijn als aan twee voorwaarden wordt voldaan.
Ten eerste verdient de werking van het Stabiliteit- en groeipact versterking, zodat een dergelijke situatie zich niet
opnieuw voordoet. Het gaat dan niet alleen om structuren en regels. Het raakt aan de mentaliteit. Het komt erop aan dat
de lidstaten hun begrotingsafspraken nakomen! Hier heeft Belder vorige week in Athene op gewezen. Het is goed dat
de lidstaten in Raadsverband intensiever elkaar gaan aanspreken op de nodige structurele hervormingen om de
overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Versterking van economische coördinatie zou wat hem betreft hierover
moeten gaan.
Een tweede voorwaarde waarop hij wijst is de onwenselijkheid dat de EU zich gaat richten op de beleidsterreinen
sociale zaken, werkgelegenheid en sociale samenhang. Doelstellingen op die gebieden zijn terecht niet afdwingbaar op
Europees niveau. Bij de Lissabonstrategie hebben we gezien dat een dergelijke benadering niet werkt. Ook hier geldt:
in de beperking toont zich de meester.
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Vragen Belder aan Europese Commissie over Bulgaarse kinderzorg
Datum: 14-04-2010
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, stelt vandaag vragen aan de Europese Commissie over de
kinderzorg in Bulgarije. Hij heeft in maart het land bezocht om te zien of de kinderzorg verbetert. Aan de hand van het
bezoek dringt een aantal vragen zich op.
Allereerst vraagt hij hoe de Europese Commissie er toe bijdraagt dat de Bulgaarse overheid afstapt van het
onrealistische beleid om binnen drie jaar alle tehuizen voor kinderen met een handicap te sluiten.
Daarnaast vraagt hij de Europese ambtenaren om bij hun beleid ten aanzien van de Bulgaarse structuurfondsen ook te
spreken met tehuisdirecteuren. Die hebben immers rechtstreeks te maken met de problemen waar de tehuizen en de
kinderen mee kampen.
Een derde vraag is of er EU-geld zal komen voor training/beroepsopleiding en ondersteuning van jongeren die de
tehuizen moeten verlaten omdat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Een vierde aspect is de evaluatie van de kwaliteit van de projecten die EU-financiering ontvangen. De EU kijkt bij de
evaluatie teveel naar de materiële kant: zijn alle spullen aanwezig die de EU heeft betaald? Daarentegen moet er
aandacht komen voor de kwaliteit en de goede werking van de projecten: bereiken de gesubsidieerde trainingen en
diensten het juiste doel?
De vragen vloeien voort uit de reis naar Bulgarije die Belder vorige maand voor de derde maal maakte. Door aandacht
hiervoor te vragen in Bulgarije en in Brussel draagt hij bij aan een grotere bewustwording en verbetering van de
Bulgaarse kinderzorg.
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Bulgaarse kinderzorg: kloof tussen plannen en praktijk
Datum: 08-04-2010
SLUITING
De regering wil sluiting van de tehuizen voor kinderen met een handicap binnen drie jaar. Dat is totaal onrealistisch en
er is geen zicht op wat er met de kinderen gaat gebeuren na sluiting van de tehuizen. Daar is niet goed over nagedacht.
Als het ministerie van Sociale Zaken alleen maar aan tehuisdirecteuren laat weten dat het tehuis binnen drie jaar moet
gaan sluiten, dan is dat geen realistisch beleid dat recht doet aan het belang van de kinderen.
Er is een grote kloof tussen de plannen en de praktijk. De mensen met enige beleidsverantwoordelijkheid, tot sommige
tehuisdirecteuren toe, schilderen een veel rooskleuriger beeld dan dat de praktijk blijkt te zijn. Bijvoorbeeld over de zorg
die de kinderen nu hebben en over de mogelijkheden om in drie jaar kinderen vanuit tehuizen te plaatsen in gezinnen
en de overgebleven kinderen goede kleinschalige zorg te bieden. Ngo´s zijn veel kritischer. Niet omdat ze hulp bieden
in tehuizen en daarom niet willen dat ze sluiten. Wij hebben samengewerkt met de hulporganisatie Kom over en help.
Daarnaast hebben we met andere ngo´s gesproken. Ook ngo´s die zich inzetten voor een snelle sluiting van de
tehuizen zeggen: dit is niet realistisch. Zelfs zij vinden dat de regering nu overhaast en onzorgvuldig handelt. Een
dergelijke transformatie is alleen mogelijk als je langere tijd in verbetering van de zorg investeert.
BUDGET
Het financiële tekort in de kinderzorg duurt voort. We hebben het dan over de basisbehoeften, maar ook gewoon de
kwaliteit van de zorg en therapie die ernstig tekort schiet. Voorbeelden: dak wat niet wordt gerepareerd in een tehuis.
Over de ontbrekende zorg en therapie kunnen we duidelijk zijn: zelfs het Ministerie van Sociale Zaken stelt dat ze geen
resultaat boeken met het geld dat ze eraan besteden. Er zijn een aantal mensen dat beweert dat geld niet het probleem
is, maar toch heeft iedereen met wie we spreken, van ministerie tot tehuisdirecteuren te weinig geld om de
veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn. Daarom hebben ngo´s zo´n grote rol in de kinderzorg daar. Echt niet
omdat de overheid zo op ngo´s is gesteld. Nee, zij zorgen ervoor dat de kinderen nog droog zitten, te eten krijgen en
kleding hebben! Als die er niet zouden zijn, zouden de kinderen een stuk slechter af zijn tot op de dag van vandaag.
OUTSOURCING/ UITBESTEDING
De ngo´s hebben een schat aan ervaring. Maar door decentralisatie van het beleid zijn de lokale overheden, de
burgemeester dus, verantwoordelijk voor de kindertehuizen. Op papier is het beleid dat kinderen uit de tehuizen gaan
en in een gezin opgroeien door adoptie of pleegzorg of anders in kleinschalige goede zorg komen. Dat is zeker geen
slechte gedachte, maar dat werkt alleen als adoptie, pleegzorg en goede zorg van de grond komen en daar dus ook
geld voor wordt uitgetrokken en prioriteit aan wordt gegeven. Daar is nog bitter weinig van te constateren in de praktijk.
Omdat de gemeenten niet het geld en de capaciteit hebben om dit goed vorm te geven, schakelen ze ngo´s in die dan
als zorgverlener (service provider) kleinschalige opvang mogen vormgeven. Omdat ze het zelf niet rondkrijgen,
besteden overheden hun verantwoordelijkheid uit. Dit is geen adequaat antwoord. Als je daadwerkelijk de kinderen
goede zorg wil gaan geven, dan ga je niet de zorg privatiseren zonder een goede uitgangspositie en
kwaliteitstandaarden. Bijvoorbeeld standaarden voor een educatief programma, standaarden voor de ngo´s voordat ze
mogen optreden als zorgverlener, criteria voor het in een tehuis komen van een kind.
Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel, dit stelt zelfs het ministerie van Sociale zaken die verantwoordelijk is voor
de kinderzorg en de budgetten. Te weinig jonge mensen gaan ook een opleiding ervoor volgen juist omdat de
salarissen erg laag zijn. 350 leva is een gemiddeld salaris in een kindertehuis, hoorde ik van een hele goede
tehuisdirecteur, dat is 175 euro per maand. Daarvoor werken ze 40 uur, ook vaak in het weekend. Wat ik hierbij nog wel
moet vertellen is dat er in een aantal plaatsen mensen uit de lokale baptistenkerken zijn die als vrijwilligers in de
tehuizen gaan werken zodat de kinderen toch meer zorg en persoonlijke aandacht kunnen krijgen. Iets waar ze erg
behoefte aan hebben, want kinderen horen natuurlijk niet in een tehuis.
PREVENTIE
De vraag is wat er kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat er niet langer kinderen worden achtergelaten waardoor
er niet nog nieuwe kinderen in het systeem komen. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor het ministerie van
volksgezondheid. De babytehuizen en de medische sector vallen onder dit ministerie. Artsen zeggen tot de dag van
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vandaag tegen moeders van een kind met een handicap: laat het maar achter bij een tehuis, je kunt er zelf toch niet
voor zorgen. Artsen moeten op een andere manier gaan kijken naar zulke kinderen en dat ook communiceren met de
ouders. Ik ben blij dat er ook binnen kerken wordt nagedacht hierover en initiatieven worden genomen om meer bewust
te worden van de noodzaak dat ouders zelf hun kind grootbrengen. Kinderen met een handicap zijn even waardevol als
andere kinderen. Ze hebben extra zorg nodig en moeten gewoon in het gezin en in de maatschappij geaccepteerd
worden en een plek krijgen. Zover zijn we nog lang niet.
ADOPTIE EN PLEEGZORG
Voor de kinderen die nu in het systeem zitten is adoptie en pleegzorg een mogelijkheid om in een gezin op te groeien.
Dit gaat ook moeizaam. Ik heb gesproken met een mevrouw die een campagne heeft gevoerd waarmee ze mensen
wilde warm maken voor pleegzorg. De respons was erg teleurstellend. De christelijke waarde van omzien naar elkaar
wordt niet altijd in de praktijk gebracht. Daarom is het ook goed dat kerken mensen bewustmaken van de
verantwoordelijkheid die we allemaal hebben, ieder in zijn eigen omgeving en op zijn eigen positie.
Wat adoptie betreft, dat ligt in Bulgarije ook moeilijk. Wel is het zo dat we in een babytehuis zijn geweest waaruit 18 van
de 73 kinderen naar adoptiegezinnen waren gegaan. Dus dat geeft dan weer moed.
18+ HOOPGEVENDE INITIATIEVEN
Er zijn dus ook lichtpunten. Eén die ik zeker even wil noemen is een nieuw centrum voor jongeren uit tehuizen die
daaruit moeten omdat ze 18 jaar zijn geworden. Die krijgen in dat centrum persoonlijke vaardigheden aangeleerd en ze
gaan vakopleidingen volgen. Dat helpt hun integratie in de samenleving. Het centrum ligt naast twee grote
groentebedrijven die ook bereid zijn om met deze jongeren te werken door ze een stage te bieden. Veel geld voor dat
project komt uit de Verenigde Staten, maar ook het ministerie van Sociale zaken heeft uitgesproken dat ze er geld aan
kunnen geven. Dergelijke projecten verdienen ook de steun van de Europese Unie. Want deze 18+problematiek moet
worden aangepakt. Deze jongeren verdienen begeleiding bij het meer zelfstandig worden en bij het zoeken naar
passende woonruimte en werk.
EU-FONDSEN
Recent heb ik een gesprek gehad met de Europese Commissie, zij is verantwoordelijk voor het uitgeven van subsidies.
Ik heb een aantal fundamentele vragen voorgelegd. Over preventie, over de voortgang in de transformatie van tehuis
naar gezinsopvang en kleinschalige opvang, en over praktische maatregelen om de zorg te verbeteren. Zij hebben
inzicht gegeven in de bedragen, er komt nu 39 miljoen euro beschikbaar voor personeelstraining en de bouw van de
kleinschalige opvang. Ik ga opnieuw met ze rond de tafel om te praten over mijn bevindingen. Daarnaast zal ik ze op
het hart drukken om niet alleen te praten met de regering, maar ook met burgemeesters, directeuren van tehuizen, en
niet in de laatste plaats ervaren ngo´s!
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Aandacht voor kwetsbare jongeren
Datum: 24-03-2010

MdV,
De begroting 2011 plaatst ons voor de prioriteiten van de EU. In deze economisch moeilijke tijd moet
de Unie allereerst beseffen dat ze haar financiële middelen ontvangt van de lidstaten. Welnu, die
hebben drastische bezuinigingen voor de boeg. Niet alleen de lidstaten moeten bezuinigen, ook de
EU dient derhalve haar publieke middelen af te slanken en gerichter in te zetten.
Ik heb vooral een inhoudelijke vraag bij de prioriteit jongeren van de rapporteur. Sociale en
jongerenzaken kunnen in het algemeen prima worden behartigd door de lidstaten. Wel vraag ik
aandacht voor één onderwerp waar steun van de EU onmisbaar is. Het verslag vermeldt de overstap
van jongeren vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Rapporteur, wilt u ook aandacht besteden
aan de specifieke behoeften van kwetsbare jongeren?
Dit vraag ik met het oog op jongeren die zijn opgegroeid in kindertehuizen. Zij hebben groot gebrek
aan beroepsgerichte begeleiding. Afgelopen maand heb ik in Bulgarije daarvan een inspirerend
voorbeeld gezien. Europese steun voor zulke initiatieven van de lidstaten juich ik van harte toe,
bijvoorbeeld in het kader van de Structuurfondsen.
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Onrealistische plannen in cruciale periode voor Bulgaarse kinderhuizen
Datum: 05-03-2010
Het is een cruciale tijd voor de Bulgaarse kinderzorg. Grote kinderhuizen staat al binnen enkele jaren sluiting te
wachten, met name die voor kinderen met een handicap. De vraag is wat er met de kinderen gaat gebeuren na sluiting.
Over de vervolgopvang is veel verwarring of in het geheel geen informatie. zo is de ervaring van Bas Belder, lid
Europees Parlement namens de SGP. Hij is deze week met Karst de Vries, directeur Kom over en help, op werkbezoek
in Bulgarije om te kijken of de kinderzorg verbetert.
Tegelijkertijd duurt het financi"ele tekort van kinderhuizen voort. Dit raakt nog altijd zowel de basisbehoeften zoals
voedsel, kleding en redelijke huisvesting, als de kwaliteit van de zorg en therapie voor de kinderen. Daar verandert niet
veel. Hulporganisaties vullen de lacunes op bij de elementaire behoeften. Enkel een schaalverkleining doorvoeren
volstaat dus niet. Dit dreigt echter wel het geval te zijn. Bovendien, het beleid van deinstitutionalisering vergt meer geld
vanwege de kleinschaliger zorg en meer persoonlijke benadering, terwijl de directies van de huidige grote
kindertehuizen al te weinig geld hebben.
Een nieuwe trend vormen lokale overheden die contracten sluiten met hulporganisaties. Die gaan voor een beperkt
aantal jaren optreden als dienstverleners, kortom, de gehele verantwoordelijkheid overnemen.
De opvang van babies in kindertehuizen dient drastisch te worden teruggedrongen door preventie. Hierin heeft het
Ministerie van Volksgezondheid een belangrijke rol die zeker voor verbetering vatbaar is.
Adoptie en pleegzorg komen heel moeilijk van de grond in Bulgariije. Dit geldt vooral de kinderen met een handicap, al
of niet van Roma-origine. Daarentegen zijn er signalen dat door adoptie de aantallen babies in de kindertehuizen begint
af te nemen.
Een lichtpunt zijn absoluut intitiatieven voor jongvolwassenen die de kinderhuizen moeten verlaten. Hulporganisaties
werken aan projecten hiervoor. Zij zullen diverse vakopleidingen krijgen die een noodzakelijke voorwaarde vormen voor
succesvolle maatschappelijke integratie. Wij vinden dat de EU voor dergelijke projecten zeker fondsen beschikbaar
moet stellen.
Voor de EU-fondsen moet de Europese Commissie overigens niet alleen in contact treden met de Bulgaarse regering.
Evenzeer met directies van kinderhuizen, hun werkgevers, de burgemeesters en niet te vergeten ervaren ngo's. Pas op
deze wijze zijn re"ele en realistische verbeteringen haalbaar.

51

Een nieuwe Europese Commissie
Datum: 09-02-2010
De Commissie Barroso II is een gemêleerd gezelschap. In de afgelopen weken zijn wij sterke, maar ook zeer zwakke
kandidaten tegengekomen. Dat maakt het oordeel over het totaal van deze Commissie er niet eenvoudiger op. Dit
dubbele gevoel wordt nog versterkt door het feit dat veel kandidaat-commissarissen het Europees Parlement tijdens de
hoorzittingen opzichtig naar de mond hebben gepraat. Maar waar zij nu echt voor staan, is soms nu nog onduidelijk.
De eurofractie SGP heeft besloten zich van stemming te onthouden. Dit om uiting te geven aan het dubbele gevoel dat
wij aan deze Commissie hebben overgehouden. Er speelt echter meer. Eén commissaris, en nog wel de eerste vicevoorzitter, geeft ons principiële zorgen. Barones Ashton heeft de twijfelachtige eer om als eerste EU-functionaris een
baan in de Commissie te combineren met een functie in de Raad van Ministers. Dit onverantwoorde institutionele
waagstuk kunnen wij niet steunen!
Daarbij komt dat barones Ashton ons geen moment de indruk heeft gegeven tegen de druk van deze baan opgewassen
te zijn. Ze is één van de zwakste schakels van deze Commissie en maakte geen moment de indruk echt thuis te zijn in
de buitenlanddossiers. Niet zonder zorgen zien we vooruit naar de periode 2010-2014.
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EU, teveel ieder voor zich
Datum: 01-12-2009
Mevrouw de Voorzitter,
Eerlijk gezegd, proef ik zo weinig visie in deze Staat van de Unie 2009-2010. Er wordt wel opgesomd wat er allemaal
gedaan moet worden, maar het hoe ontbreekt te vaak. Dit komt door een te oppervlakkige analyse door de regering van
het weerbarstige functioneren van de Unie in de praktijk. De EU is nu eenmaal niet altijd een samenwerkingsverband
van lidstaten die allemaal gericht zijn op het Europese belang. Daarvoor spelen nationale belangen, die soms
diametraal tegenover elkaar staan, te vaak mee. Het is beter dit eerlijk te benoemen, dan te suggereren dat er
eenvoudige oplossingen in het verschiet liggen.
Laat ik een voorbeeld noemen. De Lissabon-strategie. Een typisch voorbeeld van Europese zelfoverschatting. In 2010
zou de EU de meest concurrerende economie ter wereld moeten zijn. En hoe staat het er anno 2009 voor? De EU is
het afgelopen decennium ingehaald door verschillende landen en regio’s. En wat stelt de regering voor? We moeten
opnieuw gaan roepen dat Europa ambitie en leiderschap dient te tonen. Maar hoe dan? Met statements komen we er
immers niet. Ik zie hier gebeuren wat ik in het EP ook zo vaak waarneem: grote woorden, maar weinig daden.
Ben ik dan tegen Europese samenwerking? Nee, pertinent niet. Maar we moeten wel eerlijk en realistisch zijn. Alleen
die vraagstukken die werkelijk grensoverschrijdend van karakter zijn, moeten Europees aangepakt worden. En dan niet
op een halfslachtige manier. Neem nu het voorbeeld van het buitenlandse energiebeleid. Op pagina 14 wordt droogjes
opgemerkt dat het toch echt helpt als Europa met één stem spreekt op het gebied van energiezekerheid. Op die manier
kunnen lidstaten niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Het probleem is alleen dat lidstaten daar soms vrijwillig voor
kiezen. Lidstaten die volledig voor hun eigen belangen gaan.
Op dit punt gaat de regering niet vrijuit. Ik ben van mening dat Europa resoluut moet inzetten de energieafhankelijkheid
van Rusland te verminderen. Dit kan alleen als we gezamenlijk een ondubbelzinnige keuze maken voor duurzame
energie én het Nabucco-project inzetten. In de Staat van de Unie wordt dit ook wel genoemd, maar intussen schurkt de
regering, en in het bijzonder de minister van economische zaken, nog te veel tegen GAZPROM aan. Dit geeft al aan
hoe hardnekkig bilaterale belangen zijn. Het laat ook zien hoe gemakkelijk de de lidstaten van de Unie tegen elkaar uit
te spelen zijn door landen als Rusland en China.
Ik wil afronden met twee thema’s op mijn vakgebied buitenlandse zaken. Ik begin met het Midden-Oosten. Als voorzitter
van de EP-delegatie voor de betrekkingen met de Knesset wil ik pleiten voor een spoedige implementatie van de
intensivering van de relatie tussen de EU en Israël. Deze opwaardering mag niet volledig afhankelijk gemaakt worden
van vooruitgang in het vredesproces. Afgelopen maand was eurocommissaris Verheugen te gast bij een vergadering
van de Israëldelegatie. Hij zei daar ronduit dat Israël dichter bij ons staat dan enig toetredingsland ook. Mijn vraag aan
minister Verhagen is of hij zich in de Raad wil hard maken voor een EU-Israël top om deze hechte relaties te bevestigen
en uit te bouwen.
Als tweede thema de uitbreiding. Ik waardeer het dat de regering streng toeziet op het voldoen aan de criteria van
Kopenhagen door potentiële toetredingslanden. Ik wil haar aanmoedigen toe te blijven zien dat er geen concrete
toetredingsdata worden gegeven door de Raad. Ik denk vooral aan Kroatië. In het Europees Parlement is afgelopen
week een resolutie aangenomen waarin toch 2010 als streefdatum genoemd wordt. Ik vind het teleurstellend dat D66,
VVD, CU en bijna al mijn collega’s van CDA tegen een amendement hebben gestemd dat dit wilde corrigeren.
Regering, uw vinger aan de pols blijft vereist.
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Bijdrage Bas Belder aan het debat over Europese Raad van 28 en 29 oktober
Datum: 11-11-2009
Voorzitter,
Met veel belangstelling heb ik het document van het Zweedse voorzitterschap over de externe dienst gelezen. Mijn
scepsis over dit project is er niet minder om geworden. Ik vind het in ieder geval erg verstandig dat het Zweedse
voorzitterschap extra tijd heeft ingeruimd voor het zoeken van de juiste kandidaten voor de nieuwe posten. De Hoge
Vertegenwoordiger moet namelijk een schaap met vijf poten zijn en daar zijn er niet veel van in Europa.
Ik maak mij nog steeds grote zorgen over de gevolgen van deze nieuwe posten voor het interinstitutioneel evenwicht.
Het kan niet anders of mijn collega’s delen deze mening met mij. Anders dan hen ben ik wel tevreden dat de externe
dienst buiten de gelederen van de Commissie blijft. Buitenlands beleid is een primaire taak van de lidstaten. Als er dan
toch al geëuropeaniseerd wordt, zie ik liever het primaat bij de Raad dan bij de Commissie. En dat is precies wat nu
gebeurt; ondanks al onze goedbedoelde resoluties.
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Belder kritisch over Europese dienst voor extern optreden
Datum: 21-10-2009
Voorzitter,
Nu het Ierse referendum achter de rug is, durft het Europees Parlement weer te laten zien waar het voor staat. En dat
met grote voortvarendheid en ijver. In dit rapport wordt een utopisch vergezicht geschilderd van een externe dienst, die
het tot op heden niet-functionerende gemeenschappelijk buitenlands beleid moet gaan uitvoeren.
Opvallend aan dit rapport is de heroïsche aansporing richting Commissie haar volle institutionele gewicht in de schaal te
leggen. Vanwaar deze houding? Ik denk dat veel van mijn collega’s de externe dienst willen inzetten als een Trojaans
paard om via de Commissie grip te krijgen op het GBVB.
Het is ondertussen een schande dat het EP en de andere Instellingen nog geen idee hebben hoe deze dienst exact
moet gaan functioneren. Het geleidelijke proces, waar paragraaf 4 over spreekt, is niets anders dan een institutioneel
waagstuk. En dat moet wel eindigen in institutionele brokken!
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Belder vraagt Europese Commissie om opheldering over namaakmedicijnen
Datum: 24-09-2009
Er bleken in 2008 ongeveer 9 miljoen namaakmedicijnen de EU binnen te komen, waarbij meer dan 50% vanuit India
werd ingevoerd, maar ook bleken substantiële hoeveelheden via Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten binnen te
komen. In totaal was er een stijging van 118% ten opzichte van 2007.
Naar aanleiding van deze cijfers heeft Bas Belder de Europese Commissie (EC) schriftelijk om opheldering
gevraagd. Gevraagd wordt of de namaakmedicijnen die de Europese Unie (EU) binnenkomen via de genoemde landen
ook ter plekke zijn geproduceerd? En zo nee, waar worden volgens de EC deze namaakmedicijnen dan oorspronkelijk
geproduceerd om vervolgens via andere landen de EU te bereiken?
Voorts heeft Belder gevraagd welke maatregelen door de EC ontwikkeld worden om de import van
namaakgeneesmiddelen tegen te gaan. Onderzoek wijst uit dat veel namaakgeneesmiddelen vooral de
ontwikkelingslanden bereiken. Belder heeft de Commissie gevraagd of zij hiermee rekening houdt in haar
ontwikkelingsbeleid.
Binnen zes weken zal er antwoord op de vragen komen.
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Over Energiezekerheid (Nabucco en Desertec)
Datum: 17-09-2009
Voorzitter,
Turkije speelt een belangrijke rol in het verminderen van de Europese afhankelijkheid van Rusland. De vraag is welke
prijs Europa bereid is dit land te betalen. Ondertussen speelt Turkije een dubbelspel en wil het zowel van het Nabucco
project als van Southstream profiteren.
Dit is niet in het belang van Europa. Ik roep Raad en Commissie op ondubbelzinnig te kiezen voor het Nabucco project.
Dit project dient direct de vermindering van onze afhankelijkheid van Rusland. Gezien de langzame daling van de vraag
naar gas in Europa is de realisatie van twee zuidelijke aanvoerroutes overigens totaal onnodig.
Turkije moet kleur bekennen en zich voor de volle honderd procent engageren met het Nabucco project. De
onderhandelingen met Turkije hierover dienen echter strikt gescheiden te blijven van de toetredingsonderhandelingen
met dit land. Het mag niet zo zijn dat Turkije als ruil voor een coöperatieve inzet een entreebewijs voor de Unie krijgt.
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Belder roept op tot steun voor kinderzorg
Datum: 15-09-2009
MdV, beste collega’s,
Voor de begroting 2010 heb ik vier amendementen ingediend die een impuls beogen voor deinstitutionalisering in de
kinderzorg. Dit betreft de overgang van grootschalige kindertehuizen naar opvang in familieverband. Dit proces staat
nog in de kinderschoenen, zo is me geworden uit recente bezoeken aan kindertehuizen en informatie uit het werkveld.
Adoptie en pleegzorg komen onvoldoende van de grond en zorg op maat schiet in de praktijk ernstig tekort. Betere
maatregelen op het gebied van preventie zullen ervoor zorgen dat minder kinderen worden achtergelaten bij een tehuis.
Bestaat er eigenlijk wel een rechtsgrond voor mijn amendementen? Jazeker! Want de EU ondersteunt namelijk al jaren
nationale activiteiten in dit verband. Deinstitutionalisering is opgenomen in de nationale strategische referentiekaders
van een aantal lidstaten. Die beschrijven de onderwerpen waaraan de lidstaat Europees geld gaat besteden. De
Europese Commissie ondersteunt de lidstaten actief bij de vraag hoe ze de structuurfondsen goed kunnen aanwenden
voor de deinstitutionalisering.
Mijn dringende oproep aan u is: steunt u de Europese Commissie en mijn amendementen! Samen met de lidstaten
dragen we zo bij aan het lenigen van schrijnende kindernood. Per slot van rekening zijn verlaten of verweesde kinderen
óók burgers van de Unie!
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