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Belder: visie Barnier op bankenafwikkeling is paard achter de wagen
Datum: 27-05-2013
Brussel, 27 mei 2013 - Vanmiddag sprak eurocommissaris Barnier met het Europees Parlement over de financiële
sector. De commissaris, die verantwoordelijk is voor het Europese beleid voor de financiële sector, is het niet eens met
de Duitse minister van financiën over een mechanisme voor omvallende banken waarbij ze worden geherkapitaliseerd
of failliet verklaard. Die stelde eerder dat een dergelijk reddingsinstrument voor banken een wijziging van het EUverdrag vergt. Barnier is dat dus niet met hem eens.
Wel zei de eurocommissaris in de vergadering met de parlementaire commissie voor economische zaken de zorgen
van de Duitse minister te begrijpen. Hij typeerde dit als een Duits probleem vanwege het Constitutioneel Hof in
Karlsruhe. Dit hof heeft de Europese crisismaatregelen tot dusver niet geblokkeerd, maar zich er wel meermalen kritisch
over uitgelaten. Het hof waakt daarbij over de rol die het Duitse parlement volgens de grondwet moet kunnen vervullen.
Barnier voegde eraan toe dat hij zich kan voorstellen dat het afwikkelingsmechanisme in werking zal treden waarna er
vervolgens een specifieke verdragswijziging zal volgen om het systeem te preciseren en te verbeteren.
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, ziet dit echter als het paard achter de wagen. Europese
bankenresolutie is, na het Europees bankentoezicht, een tweede stap in de richting van een bankenunie, voorafgaand
aan een derde stap, een Europees depositogarantiestelsel waarbij spaargeld Europabreed gegarandeerd wordt. Dit
past in een proces waarbij steeds meer financieel-economische verantwoordelijkheden worden gedeeld op Europees
niveau. Dat beperkt de nationale beleidsruimte. Belder is fel tegen deze stap op weg naar wat de Franse president
Hollande beschouwt als een Europese economische regering. Zulke vergaande stappen mogen volgens de eurofractie
SGP zeker niet zonder verdragswijziging passeren.
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Bankenunie volgende stap op weg naar economische regering
Datum: 21-05-2013
MdV,
Vandaag spreken we over een bankenunie en Europees financieel toezicht naar aanleiding van de schulden- en
bankencrisis. Maar helaas zal het niet beperkt blijven tot bankentoezicht, gezien de bouwstenen voor een echte
monetaire en economische unie van raadsvoorzitter Van Rompuy.
Vorige week sprak de Franse president Hollande over een toekomstige Europese economische regering. Er zit een
zorgwekkende kern van waarheid in. Dat er geld nodig is om banken te stabiliseren, begrijp ik. Maar is het noodfonds
niet het geëigende instrument? Van Rompuys bouwstenen beperken daarentegen de beleidsvrijheid van de lidstaten op
sociaal-economisch terrein. Dat ondermijnt het budgetrecht van nationale parlementen. De bankenunie is niet de
oplossing voor de gebrekkige concurrentiekracht. Graag hoor ik van de Raad of gebruik maken van het
wisselkoersmechanisme niet een betere waarborg biedt voor een duurzame oplossing.
Te vrezen valt dat opnieuw een heilloze weg wordt ingeslagen, een volgende stap op weg naar een economische
regering die Europa kan ontberen.

6

Belder stemt niet in met begrotingsraming 2014 voor het EP
Datum: 17-04-2013
De beraming voor de begroting van het Europees Parlement stijgt met 3,58 % ten opzichte van de begroting van 2013.
Voorstanders van de begroting presenteren dit echter alsof er juist flink bezuinigd is, en wijzen op de exceptionele
kosten die de verkiezingen in 2014 en de toetreding van Kroatië met zich meebrengen waardoor de verhoging
noodzakelijk is. Belder wijst deze benadering af.
“Het parlement laat geen wil tot serieuze bezuinigingen zien. In iedere lidstaat moet worden bezuinigd, maar hier wordt
een budgetverhoging gepresenteerd alsof het een bezuiniging is. Dit valt moeilijk uit te leggen aan onze kiezers”.
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SGP stemt niet in met kwijting EU
Datum: 17-04-2013
Straatsburg, 16 april 2013 – Morgen stemt het Europees Parlement over de kwijtingverlening voor het jaar 2011.
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, stemt niet voor kwijtingverlening aan de Europese
Commissie. De eurofractie SGP vindt dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid moeten tonen bij het besteden
van Europees geld. Jaar na jaar constateert de Europese Rekenkamer dat een fors deel van de fouten
gesignaleerd en gecorrigeerd had kunnen worden in de lidstaten. Dat dit niet gebeurt, bewijst volgens Belder
de noodzaak van goede lidstaatverklaringen.
Als een minister zich politiek verantwoordelijk verklaart voor de juistheid van de besteding van EU-geld in zijn lidstaat,
zal het foutenpercentage ongetwijfeld afnemen. De Europese Commissie, eindverantwoordelijk voor goed beheer,
oefent echter onvoldoende druk uit op de lidstaten om deze lidstaatverklaringen af te geven. De lidstaten, op Nederland
en drie andere lidstaten na, geven het op hun beurt onvoldoende prioriteit. En dat terwijl iedere euro een doelmatige
aanwending verdient. Belder: “Dit zou in crisistijd toch voor iedereen duidelijk moeten zijn?”
Daarnaast kan de eurofractie SGP niet instemmen met kwijtingverlening aan het Europees Parlement. De kredieten
voor 2011 waren 5% gestegen ten opzichte van 2010. Dat vindt Bas Belder geen verantwoord financieel beleid.
Volgens hem doet een dergelijke budgetverhoging, met name in een tijd waarin burgers en bedrijven in de lidstaten zich
moeite getroosten om te bezuinigen, de vraag rijzen of het Europees Parlement in dezen werkelijk de burgers
vertegenwoordigt.
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Inhoudsvol symposium over de eurocrisis
Datum: 22-03-2013
De eurofractie SGP hield op vrijdag 22 maart een symposium over de eurocrisis en haar institutionele gevolgen
onder de titel De E(M)U op de schop?!
Nederland en Europa zijn al enkele jaren in de greep van de eurocrisis. De SGP bezint zich voortdurend op de
ontwikkelingen en wilde reflecteren op voorstellen voor vergaande veranderingen in de vormgeving van de Europese
Unie, zoals voorgesteld door Raadsvoorzitter Herman van Rompuy.
Het symposium bestond uit twee delen en een aansluitende paneldiscussie.
Allereerst sprak prof. dr. ir. H.A. Rijken (VU) over de te hoge schuldenniveaus, de onbalans tussen eurolanden op het
gebied van de concurrentiekracht en het voordeel van een wisselkoersmechanisme. Prof. dr. L. H. Hoogduin (UvA,
directeur instituut IRIS en hoofdeconoom Robeco) ging in op de zaken die misgingen in de EMU en hoe dit kan worden
aangepakt, onder meer door betere handhaving van de criteria waaraan eurolanden moeten voldoen. Deze zaken
werden besproken in het licht van de voorstellen voor een bankenunie, begrotingsunie, economische unie en politieke
unie.
Na een korte pauze volgde het tweede deel. Toen sprak prof. dr. F. Amtenbrink (EUR) over de verschuiving van de
macht van de lidstaten naar het Europese niveau. Hij kritiseerde scherp de ontbrekende juridische verankering daarvan
en de zeer gebrekkige democratische verantwoording daarbij. Dr. A. Pijpers (oud-docent UL en oud-medewerker
Instituut Clingendael) analyseerde het functioneren van de democratische rechtstaat in Nederland dat zeer gunstig
afsteekt tegen dat van diverse andere EU-lidstaten. Hij waarschuwde voor de gevolgen daarvan bij de Europese
samenwerking
Na dit tweeluik volgde een forumdiscussie met de sprekers en SGP-europarlementariër Bas Belder. Daarin benadrukte
hij het belang van beslismomenten in de nationale parlementen die een cruciale rol moeten blijven spelen. Lidstaten zijn
immers verantwoordelijk. Belder waarschuwde dat zij niet door de op handen zijnde economische contracten met de
Europese instanties een soort uitvoerende provincies van de Europese Unie mogen worden.
Hij ziet met het team van de eurofractie SGP terug op een geslaagde en inhoudsvolle bijeenkomst.
Bas Belder aan de hand van het symposium:
De bijdragen van de sprekers tonen duidelijk de complexiteit van de problematiek en dat het proces waar we nu in zitten
– crisisbestrijding en reorganisatie van de EU-structuren – heel vergaande consequenties heeft. Mijn indruk is dan ook
dat we een voorvraag moeten stellen. Wat voor Europese Unie en wat voor eurozone willen we?
De voorstellen van raadsvoorzitter Van Rompuy zijn dermate met elkaar verweven, dat ik mij er grote zorgen over maak
dat de politiek zich in een rijdende trein richting een politieke unie laat rommelen. De crisis mag niet worden
aangegrepen om de beleidsvrijheid van de lidstaten uit te hollen door onnodige en ongewenste europeanisering.
Nationale parlementen moeten verantwoordelijk blijven en niet door contracten uitvoerende provincies van de Europese
Unie worden. Ik denk dat het belangrijk is dat er voldoende beslismomenten zijn waarop je op nationaal niveau
democratisch kunt beslissen aan welk soort Europese samenwerking je deel wil nemen of hoe de eurozone eruit moet
zien.
Verdere integratie mag niet worden voorgesteld als onvermijdelijk. Er moet ruimte zijn voor nationale parlementen om
de fundamentele keuzes te maken. Wat is nodig voor een oplossing van de economische crisis? Met noodmaatregelen
of een bankenunie alleen komen we er niet. Daarvoor is de onbalans te groot. Er is dus meer nodig en dat vergt
maatregelen die diep ingrijpen in de sociaal-economische realiteit in de lidstaten: structurele hervormingen. En daarvoor
is nationaal draagvlak onmisbaar.
Als een land zich niet aan de kaders van het stabiliteit- en groeipact kan of wil houden, kiest dat land ervoor om geen
deel te blijven nemen aan de muntunie. Het zou het overwegen waard zijn dit in de regels van het pact te verankeren
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door automatische uittreding na een aantal jaren achter elkaar de regels te hebben overtreden en de concurrentiekracht
te verzaken. De concurrentiekracht is te meten met een indicator voor arbeidskosten per eenheid product. Die indicator
hanteren met een bovengrens, pakt het probleem bij de bron aan. En het biedt ruimte voor de beleidsvrijheid van de
lidstaten.
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Helaas slechts een beperkte verlaging EU-budget 2014-2020.
Datum: 08-02-2013
Brussel, 8 februari 2013 – Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vindt een verlaging van het budget van
de Europese Unie hard nodig. De lidstaten moeten bezuinigen en dat moet de Europese Unie ook, aldus de eurofractie
SGP in reactie op de uitkomst van de Europese top. Het financieel kader 2014-2020 is met 33 miljard euro geslonken
ten opzichte van het kader voor de afgelopen zeven jaren.
Wat Belder betreft waren de begrotingsplafonds veel verder verlaagd. Hij is zich ervan bewust dat Kroatië als nieuwe
lidstaat erbij komt en dat de Europese Unie de afgelopen jaren meer taken heeft gekregen. Toch vindt de eurofractie
van de SGP een bezuiniging van drie procent mager gezien de grote moeiten die de lidstaten en hun burgers zich
moeten getroosten door de nationale bezuinigingen.
Of dit akkoord echt leidt tot lagere Europese uitgaven, moet Belder nog zien. De ruimte onder de plafonds werden in het
verleden niet helemaal benut bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting. Als de ruimte onder het plafond maximaal
gebruikt gaat worden, is het nog maar de vraag of de jaarlijkse begrotingen werkelijk lager uitvallen. Dat zal de
komende jaren dus moeten blijken.
Dat Nederland de korting van één miljard euro behoudt, vindt de eurofractie SGP terecht omdat ons land een grote
nettobetaler is.
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Belder vraagt naar concurrentiekracht en om een lagere EU-begroting
Datum: 06-02-2013
Integrale debatbijdrage
MdV,
Twee opmerkingen bij de jaarlijkse groeianalyse en het verslag Ferreira:
Ten eerste de concurrentiekracht. Vorige week heeft professor Hans-Werner Sinn zich uitgesproken over wat nodig is:
aanpassingen in het prijsniveau in met name de Zuid-Europese lidstaten. In hoeverre vormt dit onderdeel van de
analyse van de Europese Commissie en van de landenspecifieke aanbevelingen?
Ten tweede, de begroting. Als de Europese Unie zou snijden in zaken die niet tot de kerntaken behoren, kunnen
lidstaten dat geld gebruiken voor sociaal en economisch beleid. Ik denk daarbij aan Europees geld voor onderwijs,
cultuur en media.
Zowel Commissie als Parlement overschatten de rol van de EU-begroting bij het bevorderen van economisch herstel.
De Raad is realistischer. Dit pleit ervoor dat de Europese Unie gefinancierd blijft door de lidstaten. Dus geen nieuwe
eigen middelen en geen hoger meerjarig financieel kader. Gezamenlijke schulduitgifte is evenmin een goed idee.
Schulden moeten worden afgebouwd in plaats van gefaciliteerd.
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Duitse econoom: eurobeleid zonde tegen Griekse volk
Datum: 30-01-2013
Brussel - De gerenommeerde Duitse professor Hans-Werner Sinn stelde gisteren kritische vragen bij de houdbaarheid
van de eurozone in zijn huidige vorm. Tijdens het debat in het Europees Parlement typeert de president van het IFOinstituut in München de crisismaatregelen als pijnstiller. Die helpt niet ter genezing van het onderliggende probleem.
Sinn pleit voor bezuinigingen en lagere prijsniveaus in Zuid-Europa in combinatie met een hogere inflatie in NoordEuropa. Dat zou de concurrentiekracht in het zuiden groter maken en de lopende rekeningen structureel verbeteren. De
huidige garanties door de belastingbetalers zijn in zijn visie slechts een vertragende factor bij de aanpassingen
waardoor de concurrentiekracht zou kunnen worden hersteld.
In het debat, waarbij ook Bas Belder als lid van het Europees Parlement namens de SGP aanwezig was, uitte hij zich
eveneens kritisch over mevrouw Lagarde, president van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zij roept op tot het
laten stijgen van de lonen. Sinn is wel voor hogere lonen als ze voortvloeien uit een toename van de vraag vanuit de
markt, niet als ze door de overheden worden opgelegd. Hij noemt haar analyse en benadering totaal verkeerd. Tot
verbazing van de parlementariërs betwijfelde hij hardop of zij wel econoom is.
Op basis van zijn analyses noemt Sinn het huidige beleid onhoudbaar zolang de correctie van de prijsniveaus uitblijft.
Over de crisismaatregelen voor Griekenland was hij duidelijk. Hij refereert aan de mogelijkheid dat het land de komende
jaren aan de rand van een burgeroorlog komt. Dat Griekenland in de eurozone blijft, noemt hij daarom zelfs een zonde
tegen het Griekse volk. Bas Belder vindt dat Sinns grondige analyses de beleidsmakers moeten aanzetten tot het zich
beraden op de houdbaarheid en de juistheid van het gevoerde beleid. Eerder wees hij het Europees Parlement al op
het niet aanpakken van het echte probleem, namelijk het gebrek aan concurrentiekracht in de zwakke lidstaten.
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Euro-obligaties slechts lapmiddel
Datum: 16-01-2013
MdV,
Het Europees Parlement spreekt zich uit voor het gemeenschappelijk maken van de schulden in de eurozone, stapje
voor stapje. Niet de uitbreiding, maar de afbouw van schulden is echter geboden!
Euro-obligaties vergemakkelijken het lenen voor de eurolanden waarvan de overheidsfinanciën en economische
structuur in zwakke conditie verkeren. Normaal gesproken prikkelen de financiële markten deze landen om te
bezuinigen en te hervormen, zodat hun staatsobligaties weer een veilige investering vormen. Euro-obligaties
verzwakken deze prikkels. Het smeert de risico´s uit over ongelijksoortige economieën. We hebben gezien waar dat toe
heeft geleid sinds de invoering van de euro!
De zwakke eurolanden voeren nu hervormingen door die al eerder hadden moeten plaatsvinden. Met resultaat:
verbetering in de exportpositie, de lopende rekeningen en de arbeidskosten per eenheid product. Euro-obligaties
daarentegen zijn vooral een lapmiddel en pakken de achterliggende oorzaken van de macro-economische
onevenwichtigheden in de eurozone niet aan
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Belder kritisch over deal EU-begroting 2012 en 2013
Datum: 05-12-2012
Dinsdag 4 december, Brussel - De begrotingscommissie in het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met de
begroting 2013 en met achterstallige betalingen voor 2012. Totaal komt de begroting 2012 op 138,7 miljard, een stijging
van 9,6% ten opzichte van 2011. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, ziet de noodzaak van het
nakomen van eerder aangegane verplichtingen, maar wijst een dergelijke uitgavenstijging van de hand.
Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, doet zijn best om de EU-begroting te beperken. Door dergelijke
verrekeningen in de loop van het jaar wordt de zuinigheid echter weer ongedaan gemaakt. Belder wil dat de EU
bezuinigt, niet door aangegane verplichtingen niet na te komen, maar door minder nieuwe verplichtingen aan te gaan
en door een grondige takendiscussie te voeren. Lang niet alles wat de EU doet, vindt de eurofractie SGP nodig en
nuttig.
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Belder geschrokken van fouten in financieel beheer EU
Datum: 07-11-2012
Brussel, 6 november 2012 - Vandaag presenteerde de Europese Rekenkamer een negatieve
betrouwbaarheidsverklaring over het financieel beheer van de EU-gelden in 2011. Bas Belder, lid Europees Parlement
namens de SGP, is geschrokken van het hoge aantal fouten, 3,9% van de onderzochte betalingen. Dat is in het tweede
jaar op rij hoger dan het voorgaande jaar, 3,7% in 2010.
Op alle beleidsgebieden, met uitzondering van de betrekkingen met derde landen, is het foutenpercentage boven de
doelstelling van 2%. De meeste fouten zitten in het plattelandsbeleid en het cohesiebeleid (de Structuurfondsen). De
eurofractie SGP verwacht van de Europese Commissie dat ze zichtbaar resultaat boekt in de verscherping van het
toezicht op de lidstaten wanneer ze EU-geld besteden. Ook moet de Europese Commissie het financieel beheer
verbeteren op haar eigen activiteitengebied (het beleidsgebied onderzoek) voordat het Europees Parlement kwijting zal
verlenen D.V. in april 2013.
Tevens moeten de lidstaten beter gebruik maken van de bestaande systemen voor controle. Bij ruim 60 % van de
fouten beschikten de lidstaten over informatie waarmee ze fouten tijdig hadden kunnen corrigeren.
Belder vindt ook dat het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 de regels moet vereenvoudigen, zodat
de betalingen minder fouten zullen vertonen.
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Bestrijding van antisemitisme ondanks tegenstand in EU-begroting
Datum: 24-10-2012
Straatsburg - 23 oktober 2012 - Vandaag stemde het Europees Parlement in met de bestrijding van antisemitisme bij de
behandeling van de EU-begroting voor 2013. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, verkeerde enige tijd
in spanning of zijn initiatief hiervoor op voldoende stemmen kon rekenen. De sociaaldemocraten in het Europees
Parlement zien de bestrijding van antisemitisme namelijk liever niet in de begroting 2013.
De eurofractie SGP had dit amendement ingediend met het oog op de zorgwekkende toename van antisemitische
uitingen in de Mediterrane landen sinds de Arabische opstanden. De meerderheid van het Europees Parlement ging
mee in dit SGP-initiatief.
Belder wijst op het gif van antisemitisme dat moet worden bestreden. Hij sprak zijn collega´s aan op de
verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid van de Europese Unie op dit gebied. Het doet hem dan ook deugd dat een
ruime meerderheid (422 voor, 262 tegen) zijn voorstel steunt.

Onderstaand de integrale tekst van de debatbijdrage van Bas Belder
MdV,
Sinds de Arabische opstanden is er een zorgwekkende toename van antisemitische uitingen in de Mediterrane landen
zichtbaar. Dit gif moet worden bestreden.
Ik heb daarom twee amendementen ingediend die de bestrijding van antisemitisme beogen in het verband van de
financiële samenwerking met Mediterrane landen. Dat de begrotingscommissie deze amendementen heeft
aangenomen, verheugt me.
Dit resultaat moet niet veranderd worden. De Sociaal-Democratische fractie heeft namelijk een verzoek ingediend om in
onderdelen over de bestrijding van antisemitisme te stemmen. Gezien de ernst van het antisemitisme en de
verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid van de Europese Unie op dit gebied, roep ik de aanvragers van de
stemming in onderdelen op om dit verzoek in te trekken. Het betreft amendementen op de begrotingslijnen 19 08 01 01
en 19 08 01 02, dit zijn amendementen 1241 en 1192.
Ik dank u wel!
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EU presenteert sigaar uit eigen doos
Datum: 23-10-2012
Straatsburg, 23 oktober 2012 - Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, hekelt de hoge EU-begroting
2013. Het Europees Parlement stemt vandaag in met een EU-begroting voor 2013 die opnieuw hoger is dan die van het
voorgaande jaar.
De Raad van Ministers wil dat de EU-uitgaven groeien met 1,27% en dat de meeste EU-instellingen er niet meer geld
bij krijgen. Vandaag kiest het Europees Parlement er echter voor om deze zuiniger benadering onder vuur te nemen.
Ten opzichte van 2012 wil het Europees Parlement de EU-begroting 2,2% laten stijgen, dat is een toename van 3,3
miljard euro. Het Europees Parlement wil zijn eigen begroting laten stijgen met 1,9%, dat is een toename van 32,6
miljoen euro.
De rechtvaardiging daarvoor zoekt het in de gedachte dat de Europese uitgaven vooral investeringen zijn die de
lidstaten sociaal en economisch ondersteunen. Daarbij vergeet men gemakshalve dat het de lidstaten zijn die eerst het
geld bij elkaar moeten leggen, terwijl ze miljarden moeten bezuinigen. Belder noemt dit een sigaar uit eigen doos. De
voorvechters van hogere uitgaven hebben hem niet kunnen overtuigen door het goedpraten dat de Unie haar begroting
mag laten stijgen, terwijl lidstaten, burgers en bedrijven moeten inleveren.
Onderstaand vindt u twee debatbijdragen van Bas Belder met betrekking tot de financiën van de EU.
Bijdrage aan het debat over het Meerjarig Financieel Kader
MdV,
Over het meerjarige financiële kader drie opmerkingen:
Ten eerste, de bedragen moeten stukken lager. Laat de EU zich vooral beperken tot haar kerntaken, een goede
suggestie van parlementsvoorzitter Schulz vorige week in de Nederlandse pers. Hoewel ik het oneens ben met zijn
pleidooi voor centralisatie op Europees niveau.
Een andere manier om goed te besparen, is het inzetten van Structuurfondsen uitsluitend voor arme regio´s in de
lidstaten met de laagste inkomens.
Tot slot, eigen financiële middelen voor de EU. Het Europees Parlement wil graag dat de belasting op financiële
transacties en de btw-afdracht de EU gaan financieren. Dit in plaats van de financiële bijdragen van de lidstaten. Dat is
ongewenst. De lidstaten zijn minder verkwistend, zoals blijkt bij de EU-begroting 2013. En de lidstaten zijn bevoegd
voor het innen van belasting en dat moet zo blijven. De Unie staat immers ten dienste van de lidstaten, ook al ziet het er
niet altijd naar uit, in deze economisch moeilijke en spannende tijden.
Bijdrage aan het debat over de laatstgehouden Eurotop
MdV,
De meeste zaken die op de top de revu passeerden, werden ook op de vorige top besproken. Nieuw is dat
Raadsvoorzitter Van Rompuy een afzonderlijke begroting voor de eurozone oppert. Ik begrijp dat er een grote behoefte
is aan meer geld om banken te redden. Maar is het noodfonds daar niet het instrument voor? Voor een hoger
noodfonds is geen draagvlak, maar is een nieuwe begroting niet een manier om de burger om de tuin te leiden?
In Van Rompuy´s voorstel komt een afzonderlijke begroting voor de eurozone neer op een steeds verdere
Europeanisering van sociaal beleid. Door te roepen om meer Europa in crisistijd dreigt de subsidiariteit met voeten
getreden te worden ten aanzien van economisch, sociaal en fiscaal beleid. Erkent de Raad dat hier een spanningsveld
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zit? Hoe zorgt hij ervoor dat de subsidiariteit niet wordt aangetast? Ik wil waarschuwen voor deze voorstellen voor een
economische en begrotingsunie, omdat ik er erg ongerust over ben.
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SGP blij met aandacht voor antisemitisme en godsdienstvrijheid in EU-begroting
Datum: 04-10-2012
Brussel - 4 oktober 2012. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, is verheugd over twee verbeteringen in
de EU-begroting voor 2013. De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft gisteren en vandaag gestemd
over deze begroting. De eurofractie van de SGP heeft met succes voorstellen ingediend die ertoe strekken dat de EU
aandacht geeft aan antisemitisme in de Mediterrane regio en aan vrijheid van godsdienst in de samenwerking met
Aziatische landen, zoals China.
Sinds de Arabische opstanden in verschillende landen is het antisemitisme toegenomen. Daarom heeft Bas Belder
gevraagd om een actieve bestrijding van antisemitisme in de kredieten voor de samenwerking met Mediterrane landen
van in totaal 1,2 miljard euro. De begrotingscommissie heeft hem hierin gevolgd. Dit geldt ook voor de kredieten voor
Palestina, het vredesproces en de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNWRA) van 200
miljoen euro.
Daarnaast vroeg de eurofractie van de SGP om een verbetering van de mensenrechtensituatie, waaronder vrijheid van
godsdienst, in Azië. In de kredieten voor samenwerking met ontwikkelingslanden in Azië, totaal 705 miljoen euro, is dit
element toegevoegd als één van de acties die met voorrang ter hand worden genomen. Deze toevoeging zal de positie
van christenen in Azië, waaronder de huiskerken in China, ten goede moeten komen, aldus Belder.
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Vermindert de bankensteun de prikkel tot bezuinigingen in zwakke landen?
Datum: 04-07-2012
De regeringsleiders hebben stappen gezet ter bestrijding van de eurocrisis: Europees bankentoezicht, Europese steun
aan banken en de opkoop van staatsobligaties uit het noodfonds. Niets minder dan een forse stap naar een Europese
bankenunie. Het is triest dat de situatie in de eurozone zodanig is dat veel economen deze substantiële stap
noodzakelijk achten. Bij de uitkomst van de top heb ik drie vragen aan de Raad:
Allereerst: verzwakt de rechtstreekse Europese steun aan banken niet te zeer de prikkel voor de zwakke eurolanden
om orde op zaken te stellen, zowel bij de bancaire sector als de overheidsfinanciën?
Ten tweede, het ESM-verdrag. De Duitse bondskanselier en de Europese Commissie stellen dat rechtstreekse steun
aan banken kan plaatsvinden via artikel 19 van het ESM-verdrag zonder hernieuwde ratificatie door nationale
parlementen van een gewijzigd ESM. Is de Raad van mening dat de rechtstreekse steun aan banken geen hernieuwde
ratificatie vergt?
Tot slot: in hoeverre is het realistisch om te veronderstellen dat Europa al over een half jaar zal beschikken over een
effectief systeem voor bankentoezicht? Dat is een voorwaarde voor een verantwoorde besteding van geld uit het
noodfonds.
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Versterking begrotingstoezicht goede zaak, geen behoefte aan euro-obligaties
Datum: 13-06-2012
Straatsburg 13 juni 2012 - Versterking van begrotingstoezicht door de Europese Commissie is helaas noodzakelijk
gebleken. De voorstellen van de Europese Commissie steun ik dan ook. Deze moeten bijdragen aan een tijdige
correctie van buitensporige tekorten.
Wel ben ik tegen de andere elementen die zijn ingebracht in het verslag Ferreira: euro-obligaties, een aflossingsfonds,
een groeifaciliteit ter grootte van 1% van het bruto binnenlands product en de financiële transactietaks. Dat is de reden
dat ik niet kan instemmen met dit verslag.
Verslag Gauzès beperkt zich tot het eigenlijke onderwerp, verscherpt toezicht op lidstaten in financiële moeilijkheden.
Bij dit verslag heb ik bezwaar tegen de verzwakking van de betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds bij de
bepaling van de houdbaarheid van de overheidsschuld. Dat is een onmisbaar element en daarom onthoud ik mij bij de
stemming over dit verslag.
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Verhoging EU-budget 2014-2020 ongeloofwaardig
Datum: 13-06-2012
Straatsburg 13 juni 2012 - De Europese Commissie stelt voor de EU-begroting voor de periode 2014-2020 te verhogen
ten opzichte van het huidige begrotingskader, mede met het oog op de crisis. Bovendien wil het Europees Parlement
beschikken over eigen inkomsten zodat het minder afhankelijk is van lidstaatbijdragen. Deze maatregelen stoelen op
twee misvattingen. Economische groei is namelijk niet te koop. Daarnaast denkt het Europees Parlement dat geld niet
verdiend hoeft te worden voordat het kan worden uitgegeven. Economische groei kan slechts worden gefaciliteerd door
de juiste omstandigheden te creëren. Een gezonde economische structuur en hervormingen zijn onmisbaar. Zolang die
ontbreken, zullen EU-maatregelen de groei niet duurzaam stimuleren.
Daarnaast is er in de Raad een tegenstelling tussen nettobetalers en netto-ontvangers, die zich ook wel de
cohesiegroep noemen, waarbij naar ik begreep de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, zich heeft
aangesloten. Ik vraag de Europese Commissie zich hierin neutraler op te stellen.

Dit doet overigens de vraag rijzen of de EU in staat is om verantwoord met nieuwe bevoegdheden op economisch en
begrotingsgebied om te gaan. Een Unie die zegt de burger te vertegenwoordigen is ongeloofwaardig als zij in een tijd
van drastische bezuinigingen in de hoofdsteden voorstelt het EU-budget te verhogen
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Europese belasting op financiële transacties kost Nederland 4 miljard
Datum: 24-05-2012
Een belasting op financiële transacties is onwenselijk. Daarom heb ik een amendement tot verwerping van het voorstel
ingediend. Jammer is dat de economische commissie daar niet in mee ging. In het amendement heb ik gewezen op de
analyse van de Nederlandse Rekenkamer. Die schat in dat de kosten voor Nederlandse banken, verzekeraars en
pensioenfondsen tenminste vier miljard euro zal gaan kosten, 0,61% van het bruto binnenlands product. Dat is een
groot bedrag gezien de bezuinigingsinspanningen waar onze lidstaten nu voor staan. De consumentenbestedingen en
bedrijfsinvesteringen staan toch al onder grote druk. Het kost veel geld en daarmee ook banen en groei. De
belastingdruk mag juist niet onnodig stijgen. Laat staan dat er behoefte zou zijn aan een Europese belasting waarvan
de opbrengst deels naar de Europese Unie zou gaan, waar uiteindelijk de burgers en de bedrijven voor betalen.
Dit is een onverstandig voorstel en daarom stem ik tegen. Terecht kan dit wetsvoorstel slechts worden goedgekeurd
door unanieme overeenstemming in de Raad van Ministers. Een aantal lidstaten is tegen de belasting. Laten die
lidstaten hun poot stijf houden.
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Voorbereiding van de informele Europese top – investeringen, groei en banen
Datum: 23-05-2012
Integrale bijdrage debat
Overheidsfinanciën die op orde zijn en tijdige doorvoering van structurele hervormingen zijn noodzakelijke condities
voor duurzame economische groei. Sommige lidstaten hebben daar goede voorbeelden van laten zien. Nederland
recent ook.
Groeibevorderende maatregelen kunnen weliswaar een goede uitwerking hebben op de economie en het aantal banen.
Maar dan niet door meer overheidsgeld uit te geven wat de tekorten doet toenemen. Wel door te hervormen en te
snijden in onnodige, ook Europese, regeldruk. En door belasting effectief te innen en de beschikbare middelen slimmer
en beter te besteden. Ik vraag de Raad om op de informele top zich vast te leggen op ambitieuze doelstellingen op
deze terreinen. Dit kan de groei en werkgelegenheid bevorderen zonder de tekorten te laten oplopen.
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Belder: opvatting Trichet over economisch bestuur geen goed idee
Datum: 18-05-2012
Vrijdag 18 mei 2012 - Jean-Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank, oppert de idee dat
Europa het economisch beleid van een falende lidstaat moet overnemen. Hij is in Washington voor de
voorjaarsbijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Bas Belder vindt dat geen goed
idee.
Belder is er voor dat een land dat in de problemen komt, die zelf aanpakt. Als de gevestigde politieke partijen er niet
uitkomen, dan kunnen ze steun geven aan een kabinet met technocraten. Dat is in Italië gebeurd. Gerespecteerde
mensen uit het eigen land kunnen dan de problemen aanpakken. Dat heeft zijn voorkeur boven een situatie waarin de
Europese Unie het sociaal-economisch beleid van een land overneemt.
Bezuinigingen en hervormingen moeten worden overeengekomen op een niveau dat zo dicht mogelijk bij de burger ligt.
Europa heeft niet de beschikking over een nationaal parlement dat ingrepen op democratische wijze van nationale
steun kan voorzien. Trichet redeneert vanuit het proces van verdergaande Europese integratie. De eurofractie van de
SGP wil dat landen zelf de nodige ingrepen tijdig plegen. Hoewel dit altijd een moeizaam proces is, ook in Nederland, is
dit de juiste weg.
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Lidstaten met problemen moeten met EP overleggen
Datum: 10-05-2012
Belder verklaart: "Verslag Fjellner krijgt mijn steun niet. De Europese Rekenkamer constateert dat het aantal fouten
over 2010 is toegenomen in het beleidsveld dat al jarenlang het hoogste foutenpercentage kent, namelijk de
structuurfondsen, het zogenoemde cohesiebeleid. Het rapport van het Europees Parlement formuleert terechte
verzoeken aan de Europese Commissie.
Ik ben bijvoorbeeld blij dat mijn amendement is aangenomen dat vraagt om controle op het noodfonds ten aanzien van
de wettigheid, de regelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitgaven.
Een gemiste kans daarentegen is dat de verlening van kwijting niet afhankelijk wordt gemaakt van voortgang bij de
nationale verklaringen. Die zorgen ervoor dat de lidstaten zich bewuster zijn van hun verantwoordelijkheid voor
zorgvuldige omgang met het EU-geld dat ze beheren. Dat zou bijdragen aan de verlaging van het foutenpercentage,
omdat een substantieel deel van de fouten voorkomen of gecorrigeerd had kunnen worden als de lidstaten voldoende
alert waren geweest. Het is wrang dat ministers van landen met problemen de uitnodiging afslaan van het Europees
Parlement om te praten over verbetering.
De goede verzoeken uit het rapport kunnen kortom pas worden afgedwongen bij de Europese Commissie door uitstel
van kwijtingverlening. Ik betreur dat de begrotingscontrolecommissie die stap niet heeft willen zetten."
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EU weigert te bezuinigen
Datum: 26-04-2012
Brussel, 25 april 2012 - De begrotingscommissaris presenteerde vandaag een voorstel voor de EU-begroting voor
volgend jaar. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, noemt de cijfers onverantwoord en onrealistisch. Hij
wijst op de bezuinigingen waar de burgers en de lidstaten zich voor geplaatst zien. De begroting van de Europese Unie
wordt grotendeels betaald door de lidstaten. De Europese Unie moet bereid zijn ook haar steentje bij te dragen aan de
bezuinigingen, aldus Belder.
De Europese Unie wil volgend jaar 6,8 % meer geld uitgeven. Die stijging vloeit deels voort uit verplichtingen die de
Europese Unie de afgelopen jaren is aangegaan. Een grote kloof tussen het aangaan van verplichtingen en het
daadwerkelijk uitbetalen is onwenselijk. Daarom had Belder verwacht dat de Europese Commissie meer
bescheidenheid zou tonen bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Dat zou het verschil tussen toezeggingen en
betalingen verminderen. Eurocommissaris Lewandowski wil de vastleggingen volgend jaar echter laten stijgen met 2 %,
ruim drie miljard euro.
Dit toont volgens de eurofractie van de SGP het gebrek aan bereidheid om bij te dragen aan de
bezuinigingsinspanningen. Belder vindt dat de Europese Commissie hierop weerwoord moet krijgen vanuit het
Europees Parlement en de Raad van Ministers. Het Europees Parlement wil de komende maanden over de cijfers
onderhandelen. De stemming staat gepland voor eind oktober.
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Voorstel Belder voor controle op noodfonds aangenomen
Datum: 26-03-2012
De commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een betere controle op het
noodfonds ESM. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, wil de controle aanscherpen. Op zijn voorstel vraagt het
Europees Parlement dat openbare externe controle plaatsvindt met betrekking tot wettigheid, regelmatigheid en
doeltreffendheid.
Dit noodfonds voorziet in financiële hulp voor lidstaten die zwaar zijn getroffen in de crisis. Nu heeft het Europees Parlement zich
dus uitgesproken voor toetsing of het geld aan de juiste zaken wordt besteed, of de regels worden gerespecteerd en of de
doelstellingen worden bereikt. In februari heeft de president van de Nederlandse Rekenkamer erop gewezen dat de
verantwoordingsplicht bij dit fonds onvoldoende is.
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Barroso wekt bedrieglijke indruk met eigen middelen EU
Datum: 22-03-2012
Brussel donderdag 22 maart 2012 - De voorzitter van de Europese Commissie suggereert dat een Europese belasting
gunstig uitpakt voor de lidstaten. Volgens Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, verhult dit het feit dat
de rekening uiteindelijk op het bord van de belastingbetaler belandt.
De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, sprak vandaag in het Europees Parlement over het
meerjarig financieel kader 2014-2020. Door nieuwe eigen middelen voor de Europese Unie, zoals een
transactiebelasting, zouden de lidstaten hun bijdragen aan de Europese Unie kunnen zien afnemen met 50%. De
eurofractie van de SGP wijst erop dat het geld natuurlijk wel moet worden opgebracht. Door de financiële sector en via
de negatieve effecten op de economie ook door de burgers en de bedrijven. Dit betoogt zij in een artikel dat volgende
week in het SGP-partijblad De Banier zal verschijnen.
De effectbeoordeling van de Europese Commissie toont dat de transactiebelasting kan leiden tot een afname van het
bruto binnenlands product van 1,76% en een toename van de werkloosheid van 0,2%. Janusz Lewandowski, de
eurocommissaris voor begrotingszaken, stelde vandaag dat de Europese Commissie met een verbeterde
effectbeoordeling zal komen. Daaruit zal volgens hem blijken dat er geen negatief effect op de economie is.
In Nederland wordt er echter ook gerekend. Daarbij blijkt dat de bevindingen van het Centraal Planbureau en De
Nederlandsche Bank (DNB) haaks staan op die van de eurocommissaris. DNB schat de kosten van de FTT voor
Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars op meer dan vier miljard euro per jaar. Dat is 0,61 % van het
BBP. Nederland zal een relatief groot aandeel in de kosten hebben, omdat ons land een omvangrijke financiële sector
kent. Hopelijk zegeviert het gezond verstand in het Europees Parlement en de Raad en zal het voorstel in de huidige
vorm niet verder komen dan de prullenbak.
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Belder vraagt EP belasting op financiële transacties te schrappen
Datum: 08-03-2012
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vraagt het Europees Parlement om het voorstel voor een
belasting op financiële transacties te schrappen. Hij vindt dat burgers niet zitten te wachten op een nieuwe Europese
belasting, zeker niet in een tijd dat de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen onder druk staan.

De belasting heeft betrekking op financiële instellingen, maar als die de kosten doorberekenen, dan komt de rekening
bij de bedrijven en de burgers te liggen. Belder wijst het Europees Parlement op de effectbeoordeling van De
Nederlandsche Bank. Die raamt de kosten voor Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen op tenminste
vier miljard euro per jaar. Dat is 0,61 % van het bruto binnenlands product. De economische commissie van het
Europees Parlement wil in april over de voorstellen stemmen.
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Belder vraagt verantwoording EU-begroting door lidstaten
Datum: 06-03-2012
De begroting van de Europese Unie wordt voor een groot deel uitgegeven door de lidstaten. Bas Belder, lid Europees
Parlement namens de SGP, vraagt om verbetering van de verantwoordingsplicht van de lidstaten. Hij wil dat ze
verplicht worden een lidstaatverklaring af te geven. Dat is een openbaar document dat zekerheid geeft over de
rechtmatigheid van de onderliggende transacties van EU-uitgaven, onderworpen aan controle van de nationale
rekenkamer.
Het Europees Parlement heeft zich daar eerder sterk voor gemaakt, maar tot nu toe geven slechts vier lidstaten gehoor,
waaronder Nederland. Het Europees Parlement zal in april beslissen of het kwijting verleent over het begrotingsjaar
2010. De eurofractie van de SGP vindt dat lidstaatverklaringen daarbij een belangrijke rol verdienen. Daarnaast stelt het
wijzigingsvoorstel dat deze verklaringen ook meewegen wanneer het Europees Parlement stemt over nieuwe
begrotingsmiddelen.
Belder pleit tevens voor betere controle op het noodfonds ESM dat voorziet in financiële hulp voor lidstaten die zwaar
zijn getroffen in de crisis. Hij vraagt te toetsen of het geld aan de juiste zaken wordt besteed, of de regels worden
gerespecteerd en of de doelstellingen worden bereikt. In februari heeft de president van de Nederlandse Rekenkamer
erop gewezen dat de verantwoordingsplicht bij dit fonds onvoldoende is.
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Ook DNB wijst op hoge kosten financiële belasting: meer dan vier miljard euro
Datum: 07-02-2012
Bas Belder voelt zich gesterkt in zijn bezwaren tegen een Europese belasting op financiële transacties door een bericht
van De Nederlandsche Bank van maandag 6 februari. De centrale bank raamt de kosten voor Nederland op tenminste
vier miljard euro per jaar. Gezien de extra bezuinigingsinspanningen van vijf à tien miljard euro waar Nederland voor
staat, een enorm bedrag. De Europese Unie beweert groeibevorderend beleid te voeren, maar deze maatregel staat
daar haaks op. De SGP-eurofractie wees er afgelopen jaar al op dat burgers en bedrijven bepaald niet op een extra
belasting zitten te wachten.
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SGP kritisch over begrotingsunie en euro-obligaties
Datum: 18-01-2012
De resolutie over het ontwerpverdrag steun ik niet. De reden daarvoor is dat het spreekt van een ontwikkeling naar een
economische en begrotingsunie. Weliswaar zijn afspraken nodig om de concurrentiekracht in zwakke lidstaten sterk te
vergroten, maar een economische en begrotingsunie gaat een stap verder.
Daarnaast vraagt het Europees Parlement om een routekaart voor euro-obligaties. Dat kan ik evenmin steunen. Het
vermindert de prikkel tot begrotingsdiscipline, omdat landen in moeilijkheden zich toch kunnen blijven financieren tegen
een te laag rentetarief. Te lage rente heeft in Griekenland bijgedragen tot de instroom van geld dat niet terug te betalen
bleek als gevolg van onvoldoende concurrentiekracht. Daarom ben ik hier niet voor. Bovendien zou het erg duur worden
voor de landen die door hun solide begrotingsdiscipline nu tegen een lage rente lenen.
Overigens sta ik positief tegenover het nieuwe verdrag dat moet bijdragen aan de versterking van de
begrotingsdiscipline. Een stap in de goede richting om twee redenen. Deelnemende landen gaan zich in hun nationale
wetgeving vastleggen op een begrotingsevenwicht of -overschot. En tot slot de aanscherping van de discipline door de
norm van 0,5 % van het bruto binnenlands product voor het begrotingstekort op de middellange termijn.
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Top is stap richting oplossing eurocrisis
Datum: 09-12-2011
Vandaag heeft de Europese Raad besloten de begrotingsdiscipline te verankeren in een nieuw verdrag. Bas Belder, lid
Europees Parlement namens de SGP, ziet dit als een stap in de goede richting. “Dit moet zorgen voor handhaving van
de regels die bij de introductie van de euro zijn overeengekomen.”
Belder wijst op de noodzaak het noodfonds effectief in te zetten. Het is de vraag of de 500 miljard euro van het tijdelijke
en het permanente noodfonds, aangevuld met 200 miljard via het IMF, voldoende zullen blijken. De Europese
Bankenautoriteit heeft een kapitaalbehoefte vastgesteld van 114,7 miljard op basis van de blootstelling van Europese
banken aan staatsobligaties. De totale kapitaalbehoefte is echter hoger, omdat banken ook leningen in de private sector
hebben uitstaan die niet allemaal van goede kwaliteit zijn.
De eurofractie van de SGP bepleit als echte oplossing van de eurocrisis: de zwakke eurolanden moeten winnen aan
economische concurrentiekracht door te hervormen en te bezuinigen. Tot slot moeten onhoudbaar hoge
schuldenniveaus in de private sector, met name banken, gecontroleerd worden afgebouwd.
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Belder vraagt om echte oplossingen voor eurozone
Datum: 30-11-2011
Vandaag debatteert het Europees Parlement in Brussel over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese
Raad van 8 en 9 december. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vraagt in zijn speech om echte
oplossingen voor de eurozone. “Laten we duidelijk onderkennen: drastischer ingrijpen van de Europese Centrale Bank
en de invoering van euro-obligaties kunnen slechts tijdelijk de druk op het financiële systeem verlichten. Europa moet
de tijd gebruiken om de onderliggende problemen aan te pakken: ten eerste een gecontroleerde afbouw van
onhoudbaar hoge schuldenniveaus bij overheden, de private sector, en met name banken. Ten tweede het dempen van
de destabiliserende effecten van grote verschillen in economische concurrentiekracht tussen lidstaten op het financiële
systeem.”
Hij betwijfelt of de maatregelen die zijn afgesproken of worden besproken op weg naar de Europese Raad van 8 en 9
december een afdoende antwoord bieden. “Kunnen strengere begrotingsdiscipline en hulp van het Internationaal
Monetair Fonds volstaan? Met het oog op financiële stabiliteit op korte termijn hoop ik het, maar voor de langere termijn
ben ik er ernstig bezorgd over.”
Tot slot wijst hij erop dat een reorganisatie van de eurozone in het belang van alle landen in de eurozone en de EU kan
zijn. “De vraag is of er te ontkomen valt aan een stap richting een eurozone met strengere voorwaarden, waarvan te
vrezen valt dat een aantal lidstaten op dit moment daar niet aan kan voldoen. Het werken aan de noodzakelijke
oplossingen vergt tijd. Wellicht moeten we met elkaar de Eurozone (tijdelijk) grondig reorganiseren om meer stabiliteit in
het financiële systeem en de economie op de middellange termijn te krijgen. Dat biedt perspectief aan ALLE landen van
de Eurozone en de EU.”

36

Belder bezorgd over toename fouten bij cohesiebeleid
Datum: 11-11-2011
Vandaag presenteerde de Europese Rekenkamer het verslag over de EU-begroting 2010. Die schat het
foutenpercentage op 3,7% van de uitgaven. Dat betreft 4,52 miljard aan uitgaven die onregelmatigheden vertonen op
een totale EU-begroting van ruim 122 miljard. Bas Belder, lid van het Europees Parlement namens de SGP, schrikt van
deze verhoging van het foutenpercentage ten opzichte van 2009 toen het foutenpercentage 3,3 bedroeg.
Hij betreurt vooral de vele onregelmatigheden bij het cohesiebeleid, de zogenaamde structuurfondsen. Dit is een
beleidsterrein dat al jaren veel fouten kent en na enkele jaren van daling is er nu zelfs een toename te zien. Hoewel
lager dan in 2008, is het foutenpercentage gestegen van meer dan vijf procent in 2009 naar 7,7 procent in 2010.
De Europese Commissie boekt wel vorderingen, maar 80% van het geld wordt uitgegeven door de lidstaten. Uit de
steekproef van de Europese Rekenkamer blijkt dat de problemen vooral bij Spanje, Italië en Tsjechië zitten, zo vertelde
de Europese Commissie na aandringen van de parlementaire commissie voor begrotingscontrole. Het rapport van de
Rekenkamer toont dat 58% van de verrichtingen die fouten vertoonden, gecorrigeerd had kunnen worden op
lidstaatniveau. De eurofractie van de SGP roept de lidstaten op om hun controlesysteem te verbeteren en goed samen
te werken met de Europese Commissie. Ze moeten de politieke wil tonen om juist in een tijd van financiële crisis
Europees geld zorgvuldig te besteden.
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SGP-EP plaatst kanttekeningen bij uitkomst Eurotop
Datum: 27-10-2011
Deze crisis raakt de fundamenten van de eurozone en de stabiliteit in Europa. Daarom is een geloofwaardige en
effectieve aanpak dringend. Voorzover nu bekend, zijn de hoofdlijnen van de bereikte overeenstemming gematigd
positief ontvangen. Daarbij zijn echter wel belangrijke kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst zal het vertrouwen van de markten moeten terugkeren op basis van de kwaliteit van het bestuur in de
lidstaten die diep in de schulden zitten. Bovenal moeten investeerders nu bepalen of dit pakket overtuigend is.
Ten tweede de omvang van het noodfonds. Die is niet zo hoog als gewenst door economen en centrale bankiers. Het is
dus de vraag of dit element toekomstbestendig is.
Ten derde het privatiseringsprogramma van Griekenland. Onduidelijk is waarop het optimisme voor 15 miljard extra aan
privatiseringen gebaseerd is. De resultaten die tot nu toe zijn behaald vormen onvoldoende reden voor dit optimisme.
Ten vierde het uitwerkingsniveau. Bijvoorbeeld de waarde van de afschrijvingen door de private sector op de Griekse
staatsobligaties. Een cruciaal element waaraan de bankensector met de autoriteiten moet werken zodat dit eind 2011
duidelijk is.
Ook is er bij de herkapitalisering van banken nog grote onzekerheid. De Europese Bankenautoriteit moet nog zaken
uitwerken op basis van nieuwere cijfers over de kapitaalbehoefte uit september en de schattingen hebben de afgelopen
tijd op dit gebied forse verschillen vertoond.
Een vijfde, cruciale kanttekening betreft de economische governance. De vraag is zijn er voldoende waarborgen om
toekomstige problemen te voorkomen? In de raadsconclusies mis ik afspraken over sterkere afdwingbaarheid van de
begrotingsnormen (of een fundamentele aanpak van de onbalans in handels- en betalingsbalansen. Is regelgeving om
deze zaken effectiever op te lossen ter tafel geweest?). Uiteraard verwelkom ik de snelle invoering van het wetgevend
pakket ter versterking van het stabiliteit- en groeipact en een versterking van de begrotingscommissaris, maar de
verwoording van dit laatste aspect stemt me nog niet gerust.
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Bas Belder vindt verhoging EU-begroting onverantwoord
Datum: 26-10-2011
Met recht maken we ons grote zorgen over de stabiliteit van Europa. Waar de investeerders met smart op wachten, zou
ook bij de EU-begroting 2012 het adagium moeten zijn: een politiek consistente koers van hervormen en bezuinigen.
Daarvan geeft het Europees Parlement helaas geen blijk. Het parlement wil dat de Europese Unie volgend jaar 5,23 %
meer uitgeeft. Dat komt neer op ruim 6,5 miljard euro. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vindt deze
verhoging niet te verantwoorden. De begroting van de EU moet door de lidstaten worden opgebracht. In tijden van
pijnlijke bezuinigingen en staatsschuldniveaus die de overheidsfinanciën in gevaar brengen en de crisis verdiepen,
hekelt de eurofractie SGP dit onacceptabele begrotingsbeleid.
En waarvoor zal de Europese Unie de gevraagde 133 miljard gebruiken? Als het aan het Europees Parlement ligt, moet
de EU2020-strategie het zwaartepunt vormen. Dit betreft vooral sociaal, onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Bij uitstek
beleidsterreinen waar de lidstaten bevoegd zijn en het meest effectief maatregelen kunnen nemen.
Dezer dagen gaat het debat echter niet over de langetermijnstrategie, maar staat de stabiliteit van de euro en Europa
zelf onder grote druk. Het gevolg van verkeerd begrotingsbeleid: jarenlang meer uitgeven dan goed is. Begaat het
Europees Parlement, uitgerekend in deze crisistijd, dezelfde fout bij het vaststellen van de jaarlijkse EU-begroting?
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Bretton-Woods en begrotingsdiscipline
Datum: 14-09-2011
Bijdrage Bas Belder aan debat over de economische crisis
Hoe herwinnen zwakke eurolanden het vertrouwen van de financiële markten? Door bezuinigen en hervormen. Beide
zijn pijnlijk, maar onmisbaar voor gezonde financiën, een betere concurrentiepositie en voldoende verdienkracht.
Daarbij wordt talmen gestraft door de financiële markten en moet de politiek een juiste en consistente koers varen.
Voor een echte oplossing is echter meer nodig. Een aantal eurolanden heeft een hoge buitenlandse schuld. Daarbij
gaat het niet alleen om de overheidsfinanciën, maar ook om alle bezittingen en schulden van huishoudens, bedrijven en
de financiële sector. Dit hangt samen met de handelsbalansen en betalingsbalansen die niet in evenwicht zijn. Deze
structurele onbalans werkt door in de hoge schuldposities van een aantal lidstaten. Dit compliceert hun functioneren in
het grotere geheel van de eurozone. Een Nederlandse hoogleraar pleit voor een nieuw Bretton-Woodsakkoord dat de
handels- en betalingsbalansen in evenwicht zou moeten brengen. Bijvoorbeeld door regelgeving die de financiële sector
beperkt in het financieren van hoge handelstekorten van andere landen. In hoeverre zien Commissie en Raad dit als
een goed voorstel om deze structurele onbalans te verminderen?
Een tweede vraag: wat vindt de Raad van het Nederlandse voorstel voor een versterking van de begrotingsdiscipline?
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Nog meer schulden geen oplossing voor schuldenprobleem
Datum: 06-07-2011
Het rapport van de crisiscommissie krijgt niet mijn steun. De oproep tot een grotere begroting is problematisch: de
rapporteur stelt minstens een vervijfvoudiging van de EU-begroting in het vooruitzicht. Zelfs het voorstel van de
Europese Commissie voor het financieel kader tot 2020 met 11 % hogere bedragen toont het gebrek aan realisme van
dit standpunt.
Het rapport vraagt ook de uitgifte van euro-obligaties en de Europese Commissie zei vandaag toe een voorstel daartoe
in te dienen. Dit maakt het lenen voor sterke eurolanden nodeloos duur en voor zwakke eurolanden te goedkoop ten
opzichte van hun verdiencapaciteit. Dit was juist één van de oorzaken van de Griekse problemen omdat de ECB-rente
niet passend was voor de Griekse situatie. Dit is dus zeker geen tovermiddel. Op deze wijze schulden te lijf gaan met
nieuwe schulden leidt ertoe dat een schuldenprobleem van een aantal lidstaten verwordt tot een Europees
schuldenmoeras.
Van een tijdelijke commissie over de crisis mag je een kritische reflectie op de efficiency van de EU verwachten. Dan
kom je dus bedrogen uit met deze roep om meer Europa en een diepere politieke unie. Met zulke voorstellen heb je
geen vijanden van Europa meer nodig om mensen eurokritisch te laten stemmen.
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Versober cohesiefondsen EU om rondpompen geld te voorkomen
Datum: 05-07-2011
Het Europees Parlement stemde vandaag over de toekomst van het cohesiebeleid. ‘Hoewel er goede voorstellen
gedaan zijn ter verbetering van de effectiviteit van de bestedingen, mis ik de stap richting versobering van de fondsen’,
aldus Belder. De eurofractie SGP had graag gezien dat in de toekomst alleen de armste regio’s in de minst welvarende
landen onder het beleid zouden vallen; een standpunt dat overigens ook wordt voorgestaan door de Nederlandse
regering. Nu wordt in het Europees Parlement de term ‘cohesiebeleid’ gebruikt voor een veelomvattend structuurbeleid
in alle regio’s. Alleen als het beleid zich zou beperken tot de armste regio’s in de EU, zou de term ‘cohesiebeleid’ haar
lading dekken.
In een schriftelijke stemverklaring geeft Belder aan dat de eurofractie SGP ‘noch voor noch tegen dit verslag inzake het
Cohesiebeleid na 2013 [heeft] gestemd. Enerzijds bevat het verslag namelijk goede voorstellen inzake de verbetering
van de effectiviteit van de bestedingen; bijvoorbeeld met betrekking tot vermindering van administratieve lasten,
financiële controle, en een meer resultaatgerichte benadering van het beleid door vooraf vast te stellen doelstellingen
en indicatoren.
Echter, het uitzetten van de lijn voor de toekomst had naar mijn mening ook het moment moeten zijn om kritisch te
bezien of al de betrokken geldstromen noodzakelijk via de EU moeten lopen. Ik stel mij op het standpunt dat het
cohesiebeleid en zijn fondsen zich zouden moeten beperken tot de armste regio’s in de minst welvarende lidstaten en
dat de rijke lidstaten in principe niet in aanmerking zouden moeten komen voor de fondsen (uitgezonderd voor projecten
onder doelstelling 3 waar tussenkomst van de EU een meerwaarde heeft in het bewerkstelligen van
grensoverschrijdende territoriale samenwerking). De rijkere lidstaten zouden door de versobering van het beleid minder
hoeven afdragen; die gelden zouden zij vervolgens kunnen besteden in gebieden in hun land die extra zorg vragen,
zonder dat deze geldstroom via de EU loopt.’
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Hogere lasten voor burgers dreigen door nieuw meerjarig financieel kader EU
Datum: 05-07-2011
Integrale verklaring bij debat.

Het voorstel voor het meerjarig financieel kader voor 2014-2020 is niet bescheiden, zoals de Europese Commissie wel
suggereert. Vergelijking van het kader 2007-2013 met het voorstel voor 2014-2020 leert dat de bedragen met 11,0 %
stijgen. De stelling van Barroso dat de begroting de burgers niet meer zal gaan kosten, is dus aanvechtbaar.
Ten tweede wil de Europese Commissie een belasting op financiële transacties en een belasting gebaseerd op de btw
als nieuwe bronnen van inkomsten. Voor de regeringen kan dat aantrekkelijk schijnen omdat de belastingen een deel
van de nationale bijdragen vervangen. Ik roep de lidstaten op om hier niet in te trappen. De nieuwe belastingen
betekenen in de praktijk hogere lasten voor bedrijven en burgers. Voorstanders van dergelijke belastingen moeten niet
denken dat ze de burgers vertegenwoordigen. Overigens moet de opbrengst van een belasting op financiële transacties
naar de nationale schatkisten gaan. De regeringen hebben immers de banken en de lidstaten in nood moeten redden.
En waarom die nieuwe belastingen? Omdat de EU meer wil uitgeven aan zaken als de strategie Europa2020. Die heeft
met name betrekking op de arbeidsmarkt, een bevoegdheid van de lidstaten. De begroting van de Europese Unie kan
dus veel slanker!
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"Introductie nieuwe schulden verergert Europees schuldenprobleem"
Datum: 23-06-2011
MdV,
Aanscherping van het Stabiliteit- en Groeipact is dringend gewenst. De ervaringen van de afgelopen jaren maken dat
duidelijk. Ik ben dan ook blij dat het onderhandelingsresultaat een stap in de goede richting is. Ministers mogen elkaar
niet opnieuw de hand boven het hoofd houden als een lidstaat de overheidsfinanciën laat ontsporen. Daarom zou het
goed zijn dat de preventie van grote tekorten wordt verbeterd door de besluitvorming meer op afstand van de politiek te
zetten. Terecht houdt rapporteur Wortmann-Kool daarom vast aan de wens dat de ministers besluiten slechts met
gekwalificeerde meerderheid kunnen blokkeren.
Een pijnpunt voor mij is echter de verklaring van eurocommissaris Rehn die aan dit wetgevingspakket is gerelateerd. Dit
is een stap in de richting van de invoering van euro-obligaties. De ECB-president heeft er op gewezen dat het
onwenselijk is dat er een situatie ontstaat waarin begrotingsdiscipline ontbreekt en er euro-obligaties worden ingevoerd.
Het introduceren van nieuwe schulden verergert het Europese schuldenprobleem.
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SGP tegen EP rapport Meerjarig Financieel Kader
Datum: 08-06-2011
Stemverklaring over Verslag Garriga Polledo : Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK)
voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa
MdV,
Het verslag Garriga Polledo kan ik niet steunen. De redenen daarvoor zijn:
Ik keer mij principieel tegen de vervanging van de lidstaatbijdragen door rechtstreekse EU-middelen, lees een EUbelasting. De Unie moet immers ten dienste staan van de lidstaten en dat moet blijken in de financiering.
Inhoudelijk heb ik moeite met de EU2020-strategie als leidraad voor het meerjarig financieel kader. De doelen van de
strategie betreffen sociaal en werkgelegenheidsbeleid, bevoegdheden van de lidstaten. De mislukte Lissabonstrategie
toont waar het toe leidt als we onze strategie baseren op zaken waar de Europese Unie geen zeggenschap over heeft.
Het rapport wil verder het bedrag aan achterstallige betalingen verkleinen door de betalingen te verhogen. Als de
uitvoering van projecten niet voortvarend verloopt, is het echter rationeel om minder nieuwe contractuele verplichtingen
aan te gaan.
Het rapport geeft kortom geen blijk van inzicht in zorgvuldig begrotingsbeheer in het licht van de enorme economische
problemen van de Europese economieën. De tering naar de nering zetten is een beter adagium dan deze onwenselijke
roep om meer en nieuwe middelen. Op deze wijze herhalen we op Europees niveau de fouten die een aantal lidstaten
de afgelopen jaren heeft gemaakt.
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SGP steunt kwijting EU Instellingen niet
Datum: 10-05-2011
Stemverklaring Bas Belder
MdV,
Het verlenen van kwijting aan de Europese Commissie en de andere instellingen en organen krijgt mijn steun niet. De
belangrijkste reden daarvoor is dat het foutenpercentage te hoog blijft.
Het rapport over de Europese Commissie van rapporteur Chatzimarkakis benoemt uitstekend de zorgpunten. De
begrotingscommissie trekt echter niet de conclusie dat de verlening van kwijting uitstel verdient. Terwijl dat juist het
middel zou zijn om druk uit te oefenen op de Europese Commissie en de lidstaten om verbeteringen aan te brengen.
Bijvoorbeeld de nationale beheerverklaringen. Die helpen het gedeeld beheer te verbeteren, waaronder de
structuurfondsen.
Een ander belangrijk pijnpunt vormen de vele ingewikkelde regels bij de structuurfondsen en onderzoeksubsidies.
Daarom heb ik een amendement ingediend op het verslag Garriga Polledo in de tijdelijke commissie over de
begrotingsuitdagingen. Het verzoekt de Europese Commissie elk voorstel vergezeld te laten gaan van een
effectbeoordeling. Die effectbeoordeling moet onafhankelijk plaatsvinden, niet door de Europese Commissie zelf.
Concluderend, verlaging van de regeldruk en de nationale beheerverklaringen moeten ertoe leiden dat er minder fouten
worden gemaakt bij het financieel beheer. Het Europees Parlement geeft het belangrijkste instrument dat ze hiertoe
heeft door kwijtingverlening direct uit handen. Verslag Chatzimarkakis had een beter lot verdiend.
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Tegen vervijfvoudiging EU-budget en voor automatische sancties
Datum: 18-04-2011
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, wil wijzigingen in het standpunt van het Europees Parlement over
de economische crisis.
Daartoe vraagt hij het voorstel dat voorligt in de tijdelijke crisiscommissie van het Europees Parlement aan te passen.
Hij spreekt zich uit tegen een Europese schatkist en de introductie van euro-obligaties waarbij een deel van de
staatsschuld gezamenlijk met andere lidstaten wordt gefinancierd.
Belder pleit voor een automatische toepassing van sancties als lidstaten zich niet houden aan de regels van het
stabiliteit- en groeipact voor de euro. De lidstaten kunnen dan niet langer elkaar de hand boven het hoofd houden als
een lidstaat de regels niet nakomt.
Verder wil de eurofractie SGP een aantal ideeën schrappen van de sociaaldemocratische parlementariër Berès die het
rapport opstelt. De Francaise wil het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank onderdeel maken van de
Verenigde Naties. Naast een belasting op financiële transacties (een Europese belasting) pleit ze voor een nieuw
internationaal monetair systeem.
Ze gaat nog verder: een verhoging van de EU-begroting tot 5 à 10 % van het bruto binnenlands product. Ter
vergelijking: de EU-begroting is nu gelijk aan 1% van het bruto binnenlands product. Ook wil ze de belastingen binnen
de EU harmoniseren en de verdeling van EU-fondsen afhankelijk maken van de mate waarin een lidstaat de
belastingharmonisatie steunt.
Ze vindt het nodig dat er een diepe politieke unie komt. De bevoegdheden en geldbesteding zou moeten verschuiven
van de lidstaten naar de Unie. Naast de economische integratie behelst dit ook een gemeenschappelijk migratiebeleid,
met een beroep op de onrust in Noord-Afrika en het Midden Oosten. Tegen deze suggesties maakt Belder bezwaar
door het indienen van wijzigingsvoorstellen. De tijdelijke crisiscommissie van het Europees Parlement zal in één van
haar volgende vergaderingen in mei hierover stemmen.
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Geen steun SGP voor richtlijnen EU begroting 2012
Datum: 24-03-2011
Het verslag Balzani krijgt niet mijn steun. De eerste reden daartoe is de oproep tot de invoering van een vorm van EUbelasting. De tweede reden heeft betrekking op de economische crisis en de pijnlijke ingrepen die in de lidstaten aan de
orde zijn. Ook de EU moet zich inspannen om zijn begroting niet steeds verder uit de hand te laten lopen, maar de
noodzakelijke bezuinigingen door te voeren.
Met het oog hierop bepleit ik een voortvarende aanpak van de al maar groeiende kloof tussen de bedragen die jaarlijks
worden vastgelegd en de bedragen die worden uitbetaald. Beperking van de vastleggingen zou ertoe leiden dat de
betalingen en vastleggingen dichter bij elkaar komen. Ik onderken dat meerjarenprogramma’s die vanwege het
meerjarenkader 2007-2013 op hun eind lopen, verhoging van de betalingen met zich meebrengen. In dat verband stel ik
voor dat daar waar enige verhoging van de betalingen onontkoombaar is, hier tegenover fors lagere vastleggingen
komen te staan. Dit geldt overigens ook voor begrotingslijnen waarvan de uitvoering achterblijft. Deze maatregelen
vormen een logische en overtuigende stap naar een realistischer begroting in economisch moeilijke tijden.
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Geen EU belasting!
Datum: 08-03-2011
Het verslag Podimata kan ik niet steunen. De lidstaten zijn bevoegd voor belastingbeleid. Het verslag doet geen recht
aan deze situatie, maar wil vanuit de EU een aantal belastingen voorschrijven, waaronder een belasting op financiële
transacties en een energiebelasting.
Indien een belasting voor de financiële sector noodzakelijk is, moet de opbrengst daarvan naar de schatkist van de
lidstaten vloeien. Zij hebben immers de banken moeten redden. Lidstaten doen er verstandig aan om met deze
opbrengst de staatschuld terug te brengen die tijdens de crisis is opgelopen.
Het verslag gaat er daarentegen zonder meer van uit dat de opbrengst ten goede kan komen aan mondiale en EUbeleidsdoelstellingen. Dat zou dan klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking betreffen. Het verslag bevat
verder een pleidooi voor een solidariteitsheffing op vliegtickets ter bestrijding van volksgezondheidsproblemen en
heffingen voor de vervoersector.
Ik begrijp dat er nuttige beleidsdoelstellingen kunnen worden nagestreefd en dat meer inkomsten daarvoor wenselijk
worden geacht. Aangezien het belastingmaatregelen betreft, moet dit echter vanuit de lidstaten worden geïnitieerd en
niet top-down vanuit Europa worden gedicteerd. Ik ben bang dat een dergelijke insteek een vruchtbare samenwerking
met de Raad in de weg staat.
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Europa en pensioenen
Datum: 15-02-2011
MdV,
De betaalbaarheid van de pensioenstelsels is een probleem dat binnen Europa al te lang als een hete aardappel
vooruitgeschoven is. Het percentage gepensioneerden is stijgende. In het streven de pensioenen betaalbaar te houden,
rest de lidstaten geen andere keuze dan hervorming van hun pensioenstelsels. Dit houdt rechtstreeks verband met de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de regels voor een gezonde eurozone, het stabiliteit- en groeipact.
Ik ondersteun rapporteur Oomen-Ruijten van harte waar zij wijst op het belang van pensioenopbouw via de werkgever
(de zogenoemde tweede pijler) en individuele pensioenopbouw (de derde pijler). We kunnen er helaas niet vanuit gaan
dat een staatspensioen (de eerste pijler) overeen zal komen met het niveau waarop werkenden hun leven hebben
ingericht.
Het aspect van de subsidiariteit behoeft nog verdere uitwerking. Op het niveau van de eurozone zijn er afspraken nodig
waarmee de lidstaten garanderen dat hervorming van hun pensioenstelsels zorgt voor houdbare overheidsfinanciën.
Welke keuzes daarbinnen worden gemaakt, moet mijns inziens een zaak van de lidstaten zelf blijven. Dat is hùn sociaal
en arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Waar mensen vrijwillig
kiezen voor deeltijd om zo werk, gezin en zorgtaken beter te kunnen combineren, mag dit niet worden ontmoedigd
vanuit Europa.
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Noodfonds Eurozone
Datum: 19-01-2011
De Europese Raad stelt een permanent noodfonds in voor de eurozone. Dat kan nodig zijn om het vertrouwen van de
financiële markten in de staatsobligaties van zwakke eurolanden te herwinnen. Toch doet het vragen rijzen bij de
fundamenten van onze economische en monetaire unie. Degenen die het fonds instellen, zijn er blijkbaar niet gerust op
dat de lidstaten prudent begroten en zich houden aan de regels van het stabiliteit- en groeipact.
Ik had graag gezien dat de Europese Raad meer zegt over wezenlijke ongelijkheden binnen de eurozone, waaronder
het verschil in concurrentiepositie tussen lidstaten. Zal de diversiteit binnen de monetaire unie te groot blijken voor een
uniforme rente? Of zijn er afdoende oplossingen voor de verschillen in concurrentiepositie, begroting en sociale en
economische structuur? Met het oog hierop moeten eventuele extra garanties voor het tijdelijke noodfonds gepaard
gaan met concrete afspraken en vooruitgang bij de structurele hervormingen en bezuinigingen van de zwakke
eurolanden. Ik wens de lidstaten in raadsverband veel wijsheid bij het besluiten hierover! Het doel moet zijn dat de
afspraken worden nagekomen en dat we het niet opnieuw veel te ver laten komen. Op zowel de lidstaten als de
Europese Commissie rust daartoe een grote verantwoordelijkheid.
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Sluitstuk EU begroting 2011
Datum: 14-12-2010
Integrale tekst bijdrage Bas Belder aan debat in Straatsburg.
MdV,
Tijdens het sluitstuk van de begrotingsprocedure hebben Raad en Commissie politieke verklaringen afgelegd. Vooral
met het oog op de betrokkenheid van het Europees Parlement bij de financiering van de Europese Unie op de lange
termijn. Ik heb er twee vragen bij.
De eerste vraag is: hoe gaan Commissie en Raad deze samenwerking concreet vormgeven? Zal het Europees
Parlement meebeslissen? Ik houd mijn hart vast.
De tweede vraag betreft een Europese belasting. De Europese Commissie wil in juni 2011 een voorstel doen voor de
financiering van de EU voor 2014-2020. Mijn vraag is: maakt een EU-belasting daar deel van uit? Dat is dus een
toespitsing ten opzichte van de lijst met mogelijke heffingen die de Europese Commissie lanceerde in oktober. Indien
het een heffing voor de financiële sector betreft, dan moet de opbrengst toch naar de lidstaten gaan, omdat die de
banken moesten redden?
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EP vertraagt goedkeuring begroting 2011
Datum: 23-11-2010
Integrale bijdrage van Bas Belder aan het debat over de begroting 2011.
Het Europees Parlement vertraagt de goedkeuring van de begroting 2011. Zijn eis van zeggenschap over de
financiering van de Europese Unie op de lange termijn omvat een EU-belasting, ook al wordt dit niet ruiterlijk erkend.
Het Europees Parlement laadt zo de verdenking op zich geen constructieve rol te willen vervullen bij de jaarlijkse
begrotingsprocedure, passend bij artikel 324 van het verdrag. Dat belooft weinig goeds voor de financiën voor 20142020 waarbij het zo graag betrokken wil worden.
Het Europees Parlement heeft met 2,91 procent budgetverhoging al meer bereikt dan goed is voor Europa, de burgers,
de bedrijven en de lidstaatbegrotingen. Op ons rust de verantwoordelijkheid om ons redelijk op te stellen voor de
begroting 2011. Dat kan een einde maken aan deze, wellicht leerzame, begrotingsperikelen
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EP overspeelt hand met Europese belasting bij begroting 2011
Datum: 16-11-2010
Het uitblijven van overeenstemming over de EU-begroting 2011 wijt Bas Belder, lid Europees Parlement namens de
SGP, aan een machtsstrijd van het Europees Parlement. Het wil dat de EU door een Europese belasting eigen
middelen kan vergaren. De meerderheid in het Europees Parlement wil dat de Unie op deze manier minder afhankelijk
wordt van de lidstaten. Belder, plaatsvervangend lid begrotingscommissie, verwerpt dit idee.
De EU staat ten dienste van de lidstaten en dit moet in de financiering tot uitdrukking komen. Dit standpunt deelt de
SGP-eurofractie met de fractie Europa van Vrijheid en Democratie waarvan de SGP-eurofractie deel uitmaakt. Beide
scharen zich volledig achter het veto van de Nederlandse regering die dit plan samen met het Verenigd Koninkrijk en
Zweden heeft tegengehouden. Belder ziet zich hierin gesterkt door de burgers van de lidstaten die echt geen behoefte
hebben aan een nieuwe belasting, laat staan een Europese belasting!
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Belder steunt Nederlandse verwerping van EU-belasting
Datum: 12-11-2010
Het Europees Parlement wil de jaarlijkse EU-begroting verhogen met 6 procent. De Raad van Ministers gaat daar
echter niet in mee. Het Europees Parlement probeert de Raad nu zo ver te krijgen dat het instemt met de invoering van
een Europese belasting. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, spreekt zich hier sterk tegen uit.
De opstelling van het Europees Parlement noemde hij al eerder (plenaire debat oktober 2010) onverantwoord, gezien
de crisis en de noodzaak tot bezuinigingen in Nederland en de andere lidstaten. De Europese Unie staat ten dienste
aan de lidstaten en dat dient in de financiering tot uitdrukking te komen, aldus Belder. Daarom verwerpt de eurofractie
van de SGP het plan dat de Europese Unie in zijn eigen financiën gaat voorzien door een Europese belasting. Dit zou
het systeem van nationale bijdragen fundamenteel ondermijnen. De Nederlandse regering vindt een Europese belasting
niet aanvaardbaar en onbespreekbaar. Die opstelling is Belder uit het hart gegrepen.
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Europees Parlement introduceert Europese belasting
Datum: 20-10-2010
Het Europees Parlement introduceert vandaag een Europese belasting. Onder christendemocratisch voorzitterschap
neemt de begrotingscommissie hiertoe het initiatief, hierbij geholpen door een voorstel van de sociaaldemocraten voor
een belasting op financiële transacties. Vandaag stemt het Europees Parlement over de begroting van de Europese
Unie voor 2011. Een Europese belasting is onderdeel daarvan. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP,
spreekt zich uit tegen een Europese belasting.
Twee nieuwe begrotingslijnen worden gecreëerd met als doel dat de opbrengsten van een Europese belasting daarop
kunnen worden gestort. Er worden verschillende vormen van een Europese belasting genoemd. De Europese
Commissie publiceert deze week een document waarin ze een lange lijst opsomt van mogelijkheden voor directe
inkomsten voor de EU, zie de bijlage.
Het betreft heffingen die bovenop de belasting komen die burgers al betalen. De eurofractie van de SGP wijst op het
principe dat de lidstaten de Europese Unie financieren. Dat moet zo blijven volgens Belder. De Unie staat ten dienste
aan de lidstaten en dat moet in de financiering blijken. Bovendien zit de burger in deze tijd van economische crisis en
bezuinigingen niet te wachten op extra lasten vanuit Europa. Dat een meerderheid van het Europees Parlement hiertoe
besluit, toont dat ze is losgezongen van de financiële werkelijkheid. Ze bewijst de burger die ze meent te
vertegenwoordigen een slechte dienst.
Verder noemt Belder de verhoging van de EU-begroting met ongeveer zes procent in een tijd van crisis onverantwoord.
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Financieel toezicht
Datum: 07-07-2010
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, spreekt zich deze plenaire vergadering in Straatsburg uit over het
financieel toezicht. De crisis bracht gebreken in het financieel toezicht aan het licht. Het toezicht bleek onvoldoende
effectief. Daarom is hij blij met de tot nu toe bereikte resultaten in de onderhandelingen met de Raad. Denk aan de
afstemming tussen nationale toezichthouders.
Hij stemt ermee in dat de eerste behandeling nog niet wordt afgerond. Een akkoord ligt in het verschiet. Afronding van
de stemming deze week zou een tweede behandeling noodzakelijk maken en veel vertraging opleveren. Alle lidstaten
willen in juli een akkoord. Het toezichtsysteem moet dan begin volgend jaar in werking kunnen treden.
De vergaande eisen die het Europees Parlement nog stelt, zijn echter niet haalbaar op korte termijn of niet wenselijk.
Zijn voorstellen dreigen de op te richten toezichthoudende organen te overladen met taken. Vraag niet om direct
toezicht op individuele financiële instellingen, aldus Belder. Laat ze zich beperken tot de grensoverschrijdende
problemen. Verder moet de Europese Centrale Bank zich blijven concentreren op prijsstabiliteit. Die doelstelling mag
niet vermengd raken met het houden van toezicht.
Tot slot roept Belder het Europees Parlement op tot gepaste terughoudendheid bij benoemingen en uitvoerende
werkzaamheden van de organen. Afstand tot die werkzaamheden moet het Europees Parlement in staat stellen tot
onafhankelijke parlementaire controle.
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Belder roept Grieken op om hun verplichtingen na te komen
Datum: 12-05-2010
Deze week brengt Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, een bezoek aan Athene. De Griekse crisis en
de reddingspoging van de Europese Unie van afgelopen weekend vormen de achtergrond van zijn bezoek. Hij roept de
Grieken op hun verplichtingen in EU-verband vooral na te komen. Daarmee moet een einde komen aan de hachelijke
situatie waarin het land verkeert.
Tijdens het bezoek spreekt hij met politici, het Griekse bedrijfsleven en journalisten. Sommigen van hen lijken niet te
weten waar de schoen wringt. Anderen blijken echter wel doordrongen van het feit dat structurele hervormingen moeten
worden doorgevoerd, waaronder het aanpakken van de wijdverspreide corruptie.
Belder wijst de Grieken erop dat hij zich aansluit bij de voorzitter van de Kamer van Koophandel die de noodzaak van
een mentaliteitsverandering en discipline onderkent. De Grieken gaan er voorts teveel vanuit dat Europa hen moet
helpen als ze door eigen fouten in de problemen komen.
In het kader van de vervalste begrotingscijfers sprak Belder de journalisten aan op de verantwoordelijkheid tot
waarheidsvinding en een kritische blik op hun functioneren in de afgelopen jaren.
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Een reddingspoging voor Griekenland
Datum: 10-05-2010
Bas Belder is deze week in Griekenland. Hij wil de reddingspoging van de Europese Unie bespreken.
Griekenland domineert de krantenkoppen. Het land verkeert in een penibele situatie! Het begrotingstekort in 2009, 13,6
procent van het bruto binnenlands product, bleek stukken groter dan gedacht. Ook de staatsschuld, 115,1 procent van
het bruto binnenlands product, is enorm.
De financiële markten verloren het vertrouwen dat Griekenland de schulden nog kan terugbetalen. Daardoor nam de
kredietwaardigheid af met als gevolg hogere rente als het land wil lenen waardoor de financiële positie nog verslechtert.
Zo kwam het land in een neerwaartse spiraal.
De financiële crisis is bepaald niet de enige oorzaak. De uitgangssituatie en de structuur van de economie waren al
ondeugdelijk. Het land kampt met een aantal hardnekkige problemen. Eén daarvan is dat veel Grieken minder betalen
dan ze verschuldigd zijn.
Ten tweede is het overheidsapparaat groot, inefficiënt en corrupt. Ambtenaren worden aangesteld voor het leven. Zelfs
als ze niet op het werk verschijnen, krijgen ze hun loon betaald.
Ten derde nog een treurig feit: Griekenland heeft een aantal jaren gelogen tegen Brussel over de schulden. Toen dat
uitkwam, bleken de schulden dus groter te zijn dan eerder werd gedacht.
Hoe deze neerwaartse spiraal te keren?
In Griekenland zelf is een grondige verandering onmisbaar. Slechts door bezuinigingen en hervormingen kan het land
weer gezond worden. De problemen zijn echter zo groot dat Griekenland het niet kan stellen zonder hulp van buitenaf.
Die moet helpen om de schulden te kunnen betalen en in combinatie met bezuinigingen en hervormingen het
vertrouwen te herstellen.
De Europese Unie toonde zich bereid om hulp te bieden aan Griekenland, maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Duitsland en Nederland willen niet zonder meer betalen voor de Grieken. Het lijkt al snel een onverdiende beloning voor
het slechte beleid van de afgelopen jaren. De Nederlandse regering en Bas Belder in het Europees Parlement, hebben
ervoor gepleit dat Griekenland primair aanklopt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat is daarvoor toegerust
en hanteert strikte eisen bij de hulpverlening. Het is daarom goed dat de hulp van de Europese Unie verbonden wordt
aan even strenge voorwaarden als die van het IMF.
De lucht is hiermee nog niet geklaard. Economen zijn bang dat de hulp die Griekenland krijgt, onvoldoende is. Daarmee
blijft de zorg bestaan dat Griekenland zijn leningen niet kan terugbetalen. Of de leningen voor Griekenland de
belastingbetaler geen euro kosten, zal dus nog moeten blijken. Een insider vertelde me dat we van elke euro wellicht
vijftig cent terug zullen zien.
Overigens speelt welbegrepen eigenbelang hier een rol. Ook Nederlandse investeerders hebben immers belangen in
Griekenland. Een tweede element van eigen belang is de stabiliteit van de euro. De problemen in Griekenland zetten
het vertrouwen in de euro onder druk en daarmee ook de koers van de munt.
De reddingspoging moet voor enkele jaren bijdragen aan de kredietwaardigheid van Griekenland. Economen
betwijfelen echter of de Grieken de pijnlijke bezuinigingen en hervormingen kunnen doorvoeren. Het gaat niet alleen om
de juiste politieke koers. Het overheidsapparaat moet ook in staat zijn om de hervormingen in de praktijk door te voeren.
De Griekse tragedie is een waarschuwing, waar Europa en de lidstaten van moeten leren, zodat het niet opnieuw
gebeurt. Voor de SGP is het van belang dat allereerst de controle verbetert en de bestaande sanctiemiddelen strikte
toepassing verdienen. De Europese Commissie wil de controlemogelijkheden van het statistisch bureau van de
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Europese Unie, Eurostat, versterken. Die moet ter plekke inspecties gaan uitvoeren op de juistheid van de cijfers.
Met de sancties ziet het er minder rooskleurig uit. Het betreft boetes die de Europese Commissie in het uiterste geval
kan opleggen, het inhouden van subsidies uit het Cohesiefonds. De gezamenlijke lidstaten moeten er over besluiten.
Het groei- en stabiliteitspact voorziet in sancties, maar die worden niet toegepast. Dat blijft de achilleshiel van de
monetaire unie.
De eurocommissaris voor economische en monetaire zaken, de liberale Fin Olli Rehn, doet deze maand een voorstel
dat voorziet in strengere regels voor de eurolanden. Zo wil hij in een vroeger stadium commentaar kunnen geven op de
begroting van de lidstaten. Voordat de parlementen erover beslissen.
Daarnaast bepleit hij een potje dat een euroland zelf kan opbouwen in de vette jaren waarvan het gebruik kan maken in
de magere jaren. Zo zal het minder snel de begrotingsregels overtreden. Een soort spaarpot. Dat is een lovenswaardig
principe. Een ander nuttig element in het plan is uitbreiding van de sancties tot het korten op de Structuurfondsen. Dat
is niet verkeerd, maar van sancties gaat pas een afschrikwekkende werking uit als lidstaten weten dat ze daadwerkelijk
zullen worden toegepast. Kortom, veel stof voor discussie de komende maanden!
Frank van der Maas
eurofractie SGP
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Belder kritisch over kwijtingverlening aan Europese Commissie
Datum: 21-04-2010
MdV,
Door het hoge foutenpercentage ben ik kritisch over kwijtingverlening aan de Europese Commissie. We doen nog
steeds te weinig aan de vereenvoudiging van de regels, zeker voor de structuurfondsen.
Vier onafhankelijke adviescolleges deden daartoe een voorstel waarop de Europese Commissie nog onvoldoende
reageerde. Onafhankelijke externe toetsing binnen de Impact Assessment Board van de Europese Commissie is
onmisbaar. Als dit invulling krijgt door de groep op hoog niveau van de heer Stoiber, dan dient die groep voldoende
middelen voor de noodzakelijke secretariële ondersteuning te krijgen.
Bovendien is een breder mandaat nodig: terugdringing van niet alleen de administratieve lasten, maar evenzeer de
inhoudelijke nalevingkosten. Het mandaat mag zich evenmin beperken tot de bestaande regelgeving. Ook de nieuwe
wetgeving verdient kritische doorlichting. Dan dragen we bij aan een structurele vermindering van de regels die
overheden en bedrijven nodeloos hinderen in hun functioneren.
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Stabiliteitspact naleven
Datum: 25-03-2010
MdV,
De situatie waarin Griekenland en de eurozone terecht is gekomen, is betreurenswaardig. Mijn partij heeft verschillende
malen op de risico´s gewezen ten tijde van de introductie van de euro. De noodzaak om gezamenlijke afspraken na te
komen, is thans zonneklaar gebleken.
Financiële hulp voor Griekenland moet primair komen van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF geeft zelf aan dat
het uitstekend is toegerust voor het bijstaan van Griekenland.
De oprichting van een Europees Monetair Fonds lijkt vooral te zijn ingegeven door politieke overwegingen:
gezichtsverlies van Europa bij een Grieks beroep op het IMF. Laten we echter niet in de reflex schieten van het
opzetten van een nieuw orgaan als remedie tegen het niet nakomen van bestaande regels. Noodzaak en wenselijkheid
van een eventueel op te richten EMF zijn dubieus.
De sancties waarin het Stabiliteit- en Groeipact voorziet, moeten actiever worden ingezet om naleving van de regels af
te dwingen. De Raad is nu echt aan zet. Eurostat dient de ruimte te krijgen voor een nauwlettende controle op de
begrotingscijfers van de eurolanden en daarmee van hun naleving van het Stabiliteit- en Groeipact.
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Belder wil concentratie op kerntaken
Datum: 15-12-2009
MdV,
De vaststelling van de begroting 2010 vindt plaats tegen de achtergrond van de economische crisis. De middelen van
de Europese Unie moeten extra zorgvuldig worden begroot. Deze context dwingt de Raad en het Europees Parlement
tot het stellen van prioriteiten. De kwakkelende economie en investeringen in duurzaamheid staan terecht hoog op de
agenda.
Rapporteur Surjan heeft met zijn opstelling blijk gegeven consistent vorm te geven aan de prioriteiten economische
groei en werkgelegenheid.
Die prioriteiten zien we weerspiegeld in de verschuivingen tussen de rubrieken van het meerjarige financiële kader
(MFK). Daarnaast is het ook zichtbaar in de financiering van het Europees Economisch Herstelplan. Daarin wordt
terecht fors ingezet op nieuwe technologie. Dit betreft met name steun voor projecten met duurzame energiebronnen en
verbetering van de energienetwerkverbindingen met derde landen. Hierdoor dragen we bij aan de broodnodige
diversificatie van energieleveranciers.
Deze prioriteitstelling is geslaagd. Wel heb ik een kanttekening hierbij. We hadden nog wat strenger moeten zijn. Als de
Europese Unie geloofwaardig wil opereren moet het niet haar eigen rol uitvergroten bij de bestrijding van de crisis, maar
zich beperken tot haar kerntaken. Zaken die niet tot het Europese terrein behoren zijn bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en
burgerschap.
De ieder jaar terugkerende vraag naar meer te besteden geld staat daar echter haaks op. Een beroep op het
flexibiliteitinstrument, om in het ontbrekende geld te voorzien, zou niet nodig moeten zijn.
Sterkere prioriteitstelling zorgt er daarentegen voor dat we een constructieve partner zijn voor de Raad van Ministers.
Zeker in een tijd van economische crisis waarin lidstaten tekorten hebben en drastisch moeten bezuinigen.
Kortom, dank aan rapporteur Surjan voor deze stap in de goede richting met nadruk op economisch herstel. Zonder
daarbij de sociale aspecten van het EU-beleid, zoals de zorg voor kinderen uit tehuizen, uit het oog te verliezen.
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Minder regels en beter toezicht voor Europees geld
Datum: 04-12-2009
Regelmatig ontmoeten we mensen die te maken hebben met Europese subsidies. Vaak wordt er verzucht dat er wel
erg veel regels zijn en dat de regels ingewikkeld zijn. Dat is een klacht die ook klinkt in het jaarverslag over
begrotingsjaar 2008 dat de Europese Rekenkamer afgelopen maand presenteerde. De ingewikkelde regels zorgen
ervoor dat de kans op fouten toeneemt. Soms wordt geld uitgekeerd aan de ontvanger terwijl dat niet had gemogen. Het
is niet voor het eerst dat de Europese Rekenkamer vraagt om vereenvoudiging van de regels. Beantwoordt Brussel de
roep om vereenvoudiging? En hoe kan het aantal fouten worden verminderd?
Het te grote aantal regels zorgt voor ongemak vanwege de administratieve rompslomp voor ontvangers van subsidie
zoals overheden, bedrijven en organisaties zoals universiteiten. Ook zorgt het voor veel fouten bij de besteding van het
EU-geld. Als er meer regels zijn is de kans groter dat er een regel wordt overtreden. De Europese Rekenkamer
constateert dan ook een hoog foutenpercentage op een aantal beleidsgebieden. Allermeest bij het cohesiebeleid; dit
betreft de structuurfondsen die regio´s helpen om achterstanden weg te werken, bijvoorbeeld op het gebied van
infrastructuur of werkgelegenheid.
Wel ziet de Europese Rekenkamer verbetering bij de landbouwuitgaven. De uitzondering hierbij is de
plattelandsontwikkeling. Die bestaat uit maatregelen voor de leefbaarheid van het platteland, bijvoorbeeld natuur- en
milieumaatregelen of infrastructuur.
Daarnaast meldt de Europese Rekenkamer grote gebreken bij het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling.
Al deze problemen hebben te maken met het feit dat de uitgaven zijn onderworpen aan te veel en te ingewikkelde
regels. We hebben in het debat dan ook gevraagd om vereenvoudiging van de regels. Dat moet een grote prioriteit zijn.
Wordt er dan niets ondernomen om de regels te vereenvoudigen? Jawel, de Europese Commissie, de EU-instelling die
het EU-beleid voorbereidt en uitvoert, heeft een Strategie voor Betere Regelgeving. Deze strategie omvat vermindering
van de administratieve lasten.
Tot nu toe gebeurt er echter onvoldoende. Daar heeft het Nederlandse Actal, het Adviescollege Toetsing
Administratieve Lasten, een maand geleden op gewezen. Dat is niet verwonderlijk omdat Nederland een voortrekkersrol
heeft bij de roep om minder regels. Samen met instanties uit Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk adviseert
het Actal de instelling van een externe onafhankelijke commissie om te komen tot vermindering van de regeldruk op
EU-niveau. Belder verwees in het debat naar dit standpunt dat deze instanties hebben afgegeven bij de voorzitter van
de Europese Commissie. In het kader van de Strategie voor Betere Regelgeving zou zo´n onafhankelijke commissie
een stap in de goede richting betekenen.
Maar vermindering van de regeldruk is niet het enige dat moet gebeuren om het grote aantal fouten in de uitgaven terug
te dringen. Versterking van toezicht en controle is eveneens nodig. Daarom hebben we in het debat gevraagd om een
actieplan van de Europese Commissie en de lidstaten. Om te beginnen moeten nationale beheerverklaringen daarin
een plaats krijgen. Aangezien 80 procent van het EU-geld door de lidstaten wordt uitgegeven is het van groot belang
dat de lidstaten zich verantwoordelijk weten voor die uitgaven. Zij moeten zich er rekenschap van geven dat het geld
volgens de regels wordt uitgegeven en gecontroleerd. Als ministers politiek verantwoordelijk zijn voor de EU-uitgaven
dan zullen de lidstaten ervoor zorgen dat hun deel van de financiën op orde is. Hier is nog een wereld te winnen. Als
anderen het voorbeeld van Nederland en drie andere lidstaten volgen door een verklaring af te geven komt dat het
financieel beheer ten goede. Fouten zullen dan eerder worden ontdekt en gecorrigeerd.
De verbetering van het financieel beheer moet helpen bij het verkrijgen van een positieve betrouwbaarheidsverklaring
van Europese zijde. Tot nu toe heeft de Europese Rekenkamer in vijftien jaar namelijk nog geen positieve
betrouwbaarheidsverklaring over het Europese financieel beheer afgegeven. Het aantal fouten en gebreken was en is
te hoog.
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We hebben gevraagd of de Europese Rekenkamer een dergelijk actieplan als een nuttig instrument voor een beter
financieel beheer beschouwt. Zowel op deze vraag als op de vraag wat de Europese Commissie vindt van het
standpunt van Actal hebben we geen antwoord gekregen, wellicht omdat er weinig tijd was tijdens het debat. Voor ons
is hiermee de kous niet af. Schriftelijke parlementaire vragen zullen duidelijk maken of deze suggesties in goede aarde
vallen.
Zo’n actieplan draagt ertoe bij dat financieel beheer de zo nodige politieke prioriteit krijgt. Het gaat immers om het
waarborgen dat EU-uitgaven tijdig op de juiste plaats terechtkomen!
Frank van der Maas
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Bijdrage Belder aan het debat over rapport Europese Rekenkamer
Datum: 26-11-2009
De Europese Rekenkamer constateert over het begrotingsjaar 2008 veel fouten bij de structuurfondsen, de
plattelandsontwikkeling en het onderzoeksprogramma. Te veel en te ingewikkelde subsidieregels zijn hier debet aan.
Terecht onderstreept de Europese Rekenkamer het belang van vereenvoudiging van de regels.
In oktober hebben instanties uit vier lidstaten een standpunt afgegeven over vermindering van de EU-regeldruk bij de
voorzitter van de Europese Commissie. Zij adviseren de instelling van een externe onafhankelijke commissie om te
komen tot vermindering van de regeldruk op EU-niveau. In het kader van de Strategie voor Betere Regelgeving
betekent dit een stap in de goede richting. Hoe staat de Europese Commissie hierin?
Het streven naar beter financieel beheer mag zich echter niet beperken tot vereenvoudiging van de regels. Versterking
van toezicht en controle is eveneens nodig. Hiertoe moeten de Europese Commissie en de lidstaten een actieplan
opstellen. Om te beginnen dus nationale beheerverklaringen, waaruit dan later van Europese zijde een positieve
betrouwbaarheidsverklaring moet voortvloeien. Beschouwt de Europese Rekenkamer een dergelijk actieplan als een
nuttig instrument voor een beter financieel beheer?
Ik vind dat zo’n actieplan ertoe bijdraagt dat financieel beheer de zo nodige politieke prioriteit krijgt. Het gaat immers om
het waarborgen dat EU-uitgaven tijdig op de juiste plaats terechtkomen!
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´Zo zijn onze manieren´ op Brusselse wijs
Datum: 02-11-2009
De begrotingscommissie heeft deze maand geadviseerd om een gebouw aan te kopen voor het Europees Parlement.
Het is echter onduidelijk of het gebouw wel nodig is en het is erg duur. Redenen te over om terughoudend te zijn. Zo
zijn echter niet de manieren in het Europees Parlement, zo leerden we toen we deelnamen aan de bespreking van dit
dossier. Een kijkje achter de schermen.
Wat is er aan de hand? Het Europees Parlement wordt bestuurd door een zogenaamd Bureau, dat bestaat uit een
aantal parlementariërs dat verantwoordelijk is voor allerhande huishoudelijke zaken, onder meer het nagaan van de
behoeften aan parlementaire kantoorruimte. Hun oog is gevallen op het gebouw Trier-I, op de hoek van de straat
waaraan ook het Europees Parlement huist, de Trierstraat. Nu is het zo dat het bureau niet zomaar zijn gang kan gaan.
Het moet advies vragen aan de begrotingscommissie van het Europees Parlement. Voor wat het waard is, zo blijkt uit
dit verhaal.
Het gebouw is niet goedkoop. Het eigendom is in handen van de staat. De Belgische wet bepaalt dat een gebouw in
staatshanden aan een enkele bieder (dus niet op de vrije markt met concurrerende bieders of veiling) verkocht kan
worden, maar dan moet daar wel een voordeel voor de staat tegenover staan. Dat is de reden dat er wordt uitgegaan
van een verkoopwaarde die 33% boven de marktwaarde ligt.
Dat doet bij ons wenkbrauwen fronsen in een tijd dat het slecht gaat in de vastgoedmarkt. Op de vrije markt moet je dan
een gebouw tegen een niet al te hoge prijs kunnen kopen. Geen reden dus om blij te zijn met een prijs buiten de markt
om van 31,2 miljoen euro.
Wat zijn dan de redenen om toch in te zijn voor een dergelijke aanschaf? Volgens de voorzitter van de
begrotingscommissie is het van groot politiek-strategisch belang, een gebouw zo dicht bij de bestaande gebouwen van
het parlement.
De inschatting van de toekomstige behoefte aan kantoorruimte is echter onduidelijk. Het kan zijn dat er meer
medewerkers komen. Bovendien volgen er uitbreidingen van de Unie met nieuwe lidstaten. Kroatië, IJsland? Dat blijft
gissen.
Er is ook weinig tijd, want de deadlines voor het overleg met de verkoper zijn zo niet overschreden dan toch bijzonder
dicht genaderd. De verkoper is zeker niet bereid om nog eens de termijn te verlengen, dus er was haast geboden.
Ondanks de haastige spoed was er een rapporteur benoemd, de Hongaarse parlementariër Bokros. Hij is lid van de
politieke groep Europese Conservatieven en Hervormers, waarvan ook de ChristenUnie deel uitmaakt. Bokros heeft
een aantal duidelijke vragen gesteld. Hij kreeg helaas onvoldoende antwoord van de diensten van het parlement. Zoals
gedetailleerde kostencalculaties en informatie over de ruimte die nog over is in de bestaande gebouwenvoorraad. Ook
wachten we al drie jaar op een degelijk en consistent vastgoedbeleid met een langetermijnstrategie.
We zijn het eens met de rapporteur dat er geen reden is om nu al te adviseren dat de onderhandelingen over de
aanschaf van het gebouw door mogen gaan. Toen de begrotingscommissie het dossier besprak en erover stemde, was
Bokros echter voor verplichtingen in Hongarije.
De andere parlementariërs hadden ook allemaal grote bezwaren, maar uiteindelijk stemden ze toch in. Daar kunnen wij
niet bij.
Is er dan niemand in deze brede vergadering van politieke families die zijn stem verheft? Ja, toch wel. De heer Belder
heeft in het voorafgaand overleg tussen de woordvoerders van de politieke groepen duidelijk gemaakt dat hij hier de
dissident zal moeten zijn. Niemand ontkent overigens dat de rapporteur terechte vragen stelt. Belder wees erop dat die
eerst een antwoord verdienen en dat we daarom niet kunnen instemmen. Dit is niet uit te leggen aan belastingbetalers.
Het zal de kloof tussen burger en politiek alleen maar groter maken, zo voegde Belder toe aan de Vlaamse
Christendemocraat DeHaene, één van de opstellers van het afgestemde en licht gewijzigde Europees grondwettelijk
verdrag van Lissabon.
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Van zoveel consistentie schrokken ze wel een beetje, de bezwaarmakers-maar-ondertussen-toch-voorstemmers. De
voorzitter wees er ten overvloede op dat dit de mening van de heer Belder was, en dat hij die respecteerde en dat het
legitiem was. Alsof we een bijzonder extreem standpunt hadden geventileerd, waarop uiteraard politiek correct
gereageerd moest worden!
Zo laat de begrotingscommissie zich dus buiten spel zetten. Het leek een toneelspel. Een treurspel, dat wel. De
begrotingscommissie stuurt een brief naar het bureau waarin het aangeeft dat de onderhandelingen door kunnen gaan
hoewel er nog een aantal prangende vragen openstaan.
Het argument van de begrotingscommissie is dat het een definitief oordeel wil uitstellen tot de overschrijving van het
geld in de begroting, maar het contract kan dan al getekend zijn. Collega´s hopen erop dat dit niet zal gebeuren. Het
bureau zal toch wel begrijpen dat het de vragen van de begrotingscommissie niet mag negeren? Dat zou toch politiek
niet acceptabel zijn? Daar moeten we het blijkbaar mee doen.
In een tijd waarin de lidstaten door de economische crisis de broekriem moeten aanhalen, moet het Europees
Parlement dat grotendeels ook door de lidstaten gefinancierd wordt, blijk geven van verstandig financieel beheer. We
moeten aan de bel trekken bij praktijken als het aanschaffen van dure gebouwen met een slechte onderbouwing. Het is
nodig om niet in dit soort manieren mee te gaan!
Frank van der Maas
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Belder spreekt over de begroting 2010
Datum: 20-10-2009
MdV, beste collega’s,

De begroting 2010 komt tot stand in bijzondere economische en financiële omstandigheden. Rapporteur Surjan wil
prioriteiten stellen bij het begroten en dat waardeer ik zeer. Ik steun hem daarin waar het kerntaken van de EU betreft
en lijnen die van bijzonder belang zijn voor economisch herstel.
Wel komt het resultaat als geheel te vaak neer op meer geld uitgeven. En dat terwijl de Raad in de ontwerpbegroting al
minder rigoureus had besnoeid dan andere jaren.

Rapporteur Surjan wil ik expliciet bedanken voor zijn open en constructieve houding. Die bleek bij mijn amendement
voor verbeteringen in de kinderzorg, met name deinstitutionalisering. Dit amendement voor het Europees Sociaal Fonds
is met brede steun aangenomen. De EU en de lidstaten moeten eraan bijdragen dat kinderen uit tehuizen zoveel
mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

In een tijd waarin we ons concentreren op economische maatregelen, mogen we dergelijke uitgaven van groot
maatschappelijk belang niet vergeten. Anders worden deze kinderen in een economisch moeilijke tijd het kind van de
rekening!

69

Ongepaste aankoop gebouw Europees Parlement
Datum: 08-10-2009
De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft vandaag geadviseerd door te gaan met de aankoop van
een nieuw gebouw. Bas Belder, lid van het Europees Parlement namens de SGP, heeft tegen deze volstrekt ongepaste
koop gestemd. Het Brusselse gebouw Trier I zou kunnen voorzien in toekomstige behoefte aan ruimte voor extra
medewerkers en voor toekomstige uitbreidingen van de Europese Unie met nieuwe lidstaten. De administratie geeft zelf
echter aan dat de toekomstige behoefte onzeker is en moeilijk in te schatten.
In een tijd dat de lidstaten, de belangrijkste financiers van de Europese Unie, de broekriem moeten aanhalen door
oplopende begrotingstekorten, wil het Europees Parlement een gebouw aanschaffen van 31,2 miljoen euro, bijna dertig
procent boven de marktwaarde zoals die in december 2008 is vastgesteld door een extern adviseur. Dit is niet te rijmen
met de benadering van het Europees Parlement dat een meer doelmatige aanpak van de crisis voorstaat bij de
opstelling van de EU-begroting 2010.
De rapporteur gebouwen die het standpunt hierover voorbereidt is overigens zelf tegen de aanschaf. Hij wijst erop dat
er een gebrek is aan een algemene strategie en voldoende calculaties om de aanschaf te rechtvaardigen. Desondanks
adviseert de begrotingscommissie overhaast om door te gaan met de aanschaf.
Het argument van de begrotingscommissie is dat het een definitief oordeel wil vellen bij de overschrijving van het geld,
maar het contract kan dan al getekend zijn. De begrotingscommissie laat zich op deze wijze buitenspel zetten. Hoewel
de commissie al drie jaren wacht op een algemene vastgoedstrategie, laat ze ook deze keer niet haar tanden zien. Het
gebrek aan tijdige en afdoende informatie had voor de begrotingscommissie reden moeten zijn om te adviseren met de
onderhandelingen voor de aanschaf te stoppen.
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SGP zorgt voor Europese steun aan kinderzorg Bulgarije en Roemenië: Amendement Belder over
begroting 2010 aangenomen
Datum: 30-09-2009

Na twee vergeefse pogingen in 2007/2008 heeft de begrotingscommissie van het Europees Parlement ingestemd met
een amendement van Bas Belder van de eurofractie SGP. Het Europees Sociaal Fonds moet ertoe bijdragen dat
kinderen uit tehuizen in een gezin kunnen gaan leven. Dit is voor nieuwe lidstaten zoals Bulgarije en Roemenië van
groot belang.
Tijdens de eerste behandeling van de EU-begroting 2010 besteedt het Europees Parlement op deze wijze expliciet
aandacht aan de kinderzorg. Dit is een vrucht van de samenwerking tussen de hulporganisatie Kom over en help en de
eurofractie SGP.
Aanleiding voor deze gezamenlijke inzet is het schrijnend gebrek aan zorg voor verweesde en verlaten kinderen.
Opvang in gezinsverband door middel van adoptie en pleegzorg staat nog in de kinderschoenen. Veel kinderen leven
daarom nog altijd in tehuizen. Karst de Vries, Directeur van Kom over en help, is dan ook blij dat de Europese Unie in
de begroting meer ruimte vraagt voor de kinderzorg, want de nood is onverminderd groot. Bas Belder is voornemens
om in maart 2010 voor de derde keer polshoogte te gaan nemen naar de situatie in de Bulgaarse kindertehuizen.
De EU gaat lokale overheden stimuleren samen te werken met maatschappelijke organisaties om te komen tot opvang
in familieverband. Die organisaties hebben jarenlange ervaring in het verlenen van kinderzorg. Dit varieert van de
basisbehoeften, zoals eten en kleding, tot het ontwikkelen van passende zorg en therapie voor kinderen met een
handicap. De lokale overheden en maatschappelijke organisaties zullen hulp krijgen bij het uitvinden hoe ze goed
gebruik kunnen maken van de EU-subsidies.
Tot slot zijn er al veel goede lopende projecten. Die verdienen meer navolging en daar moet het Europees Sociaal
Fonds ook toe gaan bijdragen, aldus het amendement. Hierbij kan gedacht worden aan projecten die ervoor zorgen dat
kinderen uit een tehuis een gezond gezinsleven krijgen en hierbij begeleid worden. Het voltallige Europees Parlement
zal eind oktober stemmen over deze wijzigingen die zijn goedgekeurd door de begrotingscommissie.
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