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Beste lezer,

Terwijl Nederland afstevent op een centrum-rechts kabinet, gaat het werk in Europa door. Europa heeft inmiddels het 
bankentoezicht anders ingericht, krijgt één gezicht in de buitenlandse dienst en heeft afgesproken de immigratie voor 
het hele grondgebied te regelen. Ik nodig u uit tot een debat over Europa. U kunt tevens deelnemen aan diverse 
andere bijeenkomsten, of reageren via email of telefoon. Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Laat mij 
iets horen.

Lambert van Nistelrooij

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT                    NIEUWSBRIEF 30, OKTOBER 2010

- Uitnodiging -

Kom naar het Europees Parlement voor de 2e 
'European Innovation Summit'

Stappen vooruit, zeker als het om onze 
concurrentiekracht gaat. Op 11 en 12 oktober vindt 
in het Europees Parlement voor de tweede keer de 
'European Innovation Summit' plaats, die ik als 
voorzitter van het Knowledge4Innovation Forum 
mede georganiseerd heb.
Focus op innovatie, onderzoek en opleiding is van 
essentieel belang om onze levensstandaard op peil 
te houden. De 'Europa 2020 strategie' van de 
Europese Commissie beaamt dat. Een van de 
'flagship initiatives' uit deze strategie is de 
'Innovation Union', die de Commissie op 6 oktober 
zal presenteren. Doel is het verbeteren van de 
financieringsmogelijkheden voor onderzoek en 
innovatie. Alleen op deze manier komen we van 
ideeën tot innovatie en daarmee tot nieuwe 
producten en diensten waarmee duurzame groei en 
nieuwe banen mogelijk zijn. De resultaten van deze 
top worden besproken in de Commissie Industrie, 
die vervolgens ermee in moet stemmen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u de European 
Innovation Summit bijwonen, stuur dan een email 
naar lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

- Uitnodiging -

Lambert's ronde tafel: toekomst regio's in Europa

In november 2010 publiceert de Europese Commissie 
het verslag voor het toekomstig regionaal beleid. Aan 
het einde van 2010 wordt duidelijk of er voor rijke 
regio’s, waaronder die in Nederland, in de toekomst nog 
fondsen vrijkomen in het kader van de bevordering van 
concurrentiekracht en werkgelegenheid. De definitieve 
voorstellen volgen naar verwachting aan het begin van 
de zomer van 2011. Om een bijdrage te leveren aan de 
discussie over de toekomst van het cohesiebeleid 
stelden de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en 
gemeenten al een gezamenlijk position paper op. Om 
ook met andere belanghebbenden te spreken, 
organiseer ik op vrijdag 17 december, in samenwerking 
met enkele gedeputeerden, waaronder Marijke van 
Haaren van de provincie Gelderland, een bijeenkomst. 
Nadere informatie volgt.  Deelnemen? Stuur een mail 
aan lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Brabantdag: Brabant in Brussel

Op 30 september 2010 ontmoeten ondernemers en 
vertegenwoordigers van regionale overheden elkaar 
voor de vierde keer voor de 'Brabantdag' in Brussel. 
Deze wordt mede georganiseerd door de Brabantse 
Europarlementariërs. Ik draag deze activiteit een warm 
hart toe. Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Waals 
Brabant en Brussel zijn allen belangrijke economische 
regio's met een sterk gevoel voor innovatie. De 
Europese Unie ondersteunt dit. Om ervoor te zorgen 
dat bedrijven en lokale overheden meer en beter 
gebruikmaken van deze mogelijkheden worden er een 
aantal workshops georganiseerd. Ik zal de workshop 
'Invest to Innovate' voorzitten. Info: www.4brabant.eu. 
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- Uitnodiging -
Europese week voor Regio's en Steden

De week Europese week voor Regio's en Steden, ook 
wel kortweg de 'Open Days' genoemd, vindt dit jaar 
plaats van 4 t/m 7 oktober. De 'Open Days' staan in het 
teken van het verhogen van het concurrentievermogen 
van de regio's en steden, het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking en het vergroten van de 
cohesie. Lokale en regionale overheden wisselen best 
practices uit tijdens meer dan 130 workshops. 
Ik zal dit jaar onder meer spreken over het belang van 
het verhogen van het concurrentievermogen voor de 
werkgelegenheid en over de toekomst van het regionaal 
beleid in de nieuwe programmaperiode vanaf 2013
De opening vindt plaats in het Europees Parlement op 4 
oktober om 15:00 uur.
Voor meer informatie over het programma, zie 
www.opendays.europa.eu

- Vooruitblik -
'Cloud computing': internettoepassing 

met toekomst

Het internet is een belangrijke aanjager van innovatie. 
Voor veel startende ondernemingen, met name in de 
dienstensector, is de eigen internetsite een zeer 
belangrijk onderdeel van het businessplan. Ook bij de 
overheid neemt het belang van het internet door de 
invoering van het elektronisch loket toe. 'Cloud 
computing', het opslaan van gegevens op het internet 
in plaats van op de eigen PC, biedt zowel ondernemers 
als de overheid schaalbaarheid en altijd toegang tot de 
eigen gegevens. De kosten zijn daarbij zeer 
beheersbaar, omdat men geen eigen serverpark nodig 
heeft dat de helft van de tijd niets te doen heeft. Ook is 
er geen probleem met de beschikbaarheid van de 
dienstverlening op momenten dat de vraag piekt: de 
capaciteit kan real-time vergroot worden.
Tijdens de VN Internettop over de toekomst van het 
Internet tussen 14 en 17 september in Vilnius, het 
Internet Governance Forum (IGF), heb ik hierover 
gesproken met belanghebbenden. Ter sprake kwam in 
deze samenhang een EU keurmerk voor aanbieders van 
'cloud computing'. Op woensdag 29 september 
organiseer ik hierover in het parlement als bestuurder 
van de European Internet Foundation (EIF) een 
werkontbijt over cloud computing, om de te nemen 
stappen nader in te vullen. Ook zal ik over dit thema 
nader spreken tijdens het Future Internet Forum in 
Brussel op 30 september.

Voor meer informatie: 
http://vannistelrooij.old.cda.nl/nieuws.aspx?ItemId=12
314&language=en-US

- Veilig internetten voor kinderen -
Facebook belooft betere beveiliging

Het is belangrijk dat minderjarigen, die actief zijn op 
sociale netwerken zoals Facebook, beter beschermd 
worden. Geregeld komt het voor dat privé foto's, 
zonder dat men daar weet van heeft, opduiken op 
twijfelachtige websites. Kinderen zijn er zich tevens 
vaak niet van bewust welke gevolgen het delen van 
persoonlijke informatie kan hebben, bijvoorbeeld 
tijdens latere sollicitatie procedures. 
Daarom heb ik voorgesteld dat profielen van kinderen 
van onder de 18 standaard privé, in plaats van op 
openbaar toegangkelijk zijn. Daarmee hebben alleen 
vrienden toegang tot het profiel van het betreffende 
kind. Verder moeten privacyinstellingen makkelijk 
gevonden en aangepast kunnen worden, en moet 
ervoor gekozen kunnen worden het profiel met één 
druk op een knop te verwijderen.
Tijdens het Internet Governance Forum (IGF) afgelopen 
maand in Vilnius deed Facebook toezeggingen te 
werken aan verbeteringen. Ik heb Facebook in reactie 
daarop om een schriftelijke reactie gevraagd met een 
overzicht van bestaande en nieuwe maatregelen die 
bijdragen aan meer veiligheid bij het gebruik van 
Facebook door kinderen.
Het Nederlandse sociale netwerk Hyves heeft het 
gelukkig al beter voor elkaar: daar staan reeds alle 
profielen van kinderen van beneden de 16 op privé.

Voor meer informatie en een verslag van de conferentie 
in Vilnius: 
http://vannistelrooij.old.cda.nl/nieuws.aspx?ItemId=12
301&language=en-US
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- Afstemmen in Nederland -
Europa 2020 en de rol van de regio´s

De nieuwe Europese economische strategie, genaamd 
Europa 2020, richt zich op kennis, duurzaamheid en het 
creëren van werkgelegenheid. Het kan worden 
beschouwd als de opvolger van de Lissabonstrategie. 
Op 7 oktober zal ik met de adviescommissie 
Economische Zaken van het Interprovinciaal Overleg 
van gedachten wisselen over de rol van regio´s binnen 
Europa 2020. 
Als CDA woordvoerder voor regionale ontwikkeling zal 
ik betogen dat een grote structurele betrokkenheid van 
de regio´s essentieel is voor het slagen van deze 
strategie. Een groot deel van de investeringen die 
gepaard gaan met Europa 2020 worden komen
uiteindelijk op lokaal en regionaal niveau tot stand. Het 
zijn ook dikwijls de decentrale organen die Europese 
wetgeving naar Nederlands beleid omzetten. Alleen als 
overheden op alle niveaus, EU-lidstaten, regio´s en 
steden worden betrokken zal een passend antwoord 
worden gevonden op de economische crisis. Daarnaast 
kan op die manier ook gewerkt worden aan onze 
concurrentiepositie. Ook is het betrekken van regio´s 
belangrijk voor de burger, want die herkent zich wel in 
zijn regio maar veel minder in de optelsom van 
lidstaten. 

- Terugblik -
Ontmoetingsdag Europa druk bezocht!

Op zaterdag 18 september organiseerde ik in Diessen 
de Europa Ontmoetingsdag 2010. Ruim 80 
deelnemers waren tijdens deze bijeenkomst aanwezig 
om te praten over het nieuwe Europese politieke 
seizoen. Aansluitend was er ruimte voor een 
informeel gedeelte en konden de deelnemers de route 
lopen van de landschapskunsttentoonstelling LandArt 
Diessen.
Ik sprak tijdens deze bijeenkomst over de regionale 
kansen die Europa voor de regio's en steden biedt. 
Dat is nodig om als Nederland een vooraanstaande 
positie te behouden en om in de toekomst tot de vijf 
meest concurrerende economieën te gaan behoren. 
Als we één van de beste landen ter wereld om in te 
wonen en werken willen zijn moeten we ons niet laten 
inhalen door opkomende economieën als India en 
China. Door in te zetten op innovatie kunnen we in 
Nederland daar een bijdrage aan leveren. Ik zal me 
ervoor inzetten dat met Europese steun geïnvesteerd 
kan worden in kennisinfrastructuur en in plekken 
waar bedrijven en kennisinstellingen elkaar kunnen 
vinden. Ook Wim van de Camp (delegatieleider CDA 
in Brussel) sprak over het belang van regio´s en 
gemeentes én de rol die het in Brussel gevestigde 
Comité van de Regio´s daarbij speelt. "Deze 
organisaties brengt de EU dichter bij de regio´s en de 
burgers." Elly Blanksma-Van den Heuvel (Lid CDA-
fractie Tweede Kamer) en Dick van der Wouw 
(SCOOP, Sociaal Cultureel Planbureau Zeeland) 
gingen respectievelijk in op de rol van Brabant en 
Zeeland. Zij benadrukten dat de kracht en kennis die 
aanwezig is in beide provincies met kracht 
uitgedragen mag worden.
Voor een uitgebreider verslag, zie 
www.lambertvannistelrooij.eu

Impressie Ontmoetingsdag Europa in Diessen, 18-10-2010 

- meepraten -
Vereniging Nederlandse Woonbond

Op zaterdag 9 oktober zal ik bij een vergadering van de 
Vereniging Nederlandse Woonbond spreken over 
Europese regels die invloed hebben op de toewijzing 
van corporatiewoningen in Nederland. Om staatssteun 
te voorkomen heeft de Europese Commissie regels 
opgesteld die voorschrijven dat woningcorporaties 
slechts tien procent van alle sociale huurwoningen 
mogen verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen 
van meer dan 33.000 euro. Op dit moment komen 
meer huishoudens voor sociale woningbouw in 
aanmerking omdat de inkomenseis soepeler is. De 
laatste maanden hebben woningcorporaties stevige 
kritiek geuit op de Europese regels. Men vreest dat bij 
invoering van deze nieuwe regels een passende woning 
onbereikbaar zou worden voor een groot aantal 
huishoudens. Eurocommissaris László Andor 
(werkgelegenheid & sociale zaken) stelde in een 
antwoord op mijn vraag dat de Commissie geen 
uniforme criteria zou opleggen. De inkomensgrens kan 
dus door de lidstaat worden ingevuld. Daarnaast zal ik
aangeven dat er ook nog aanvullende mogelijkheden 
denkbaar zijn. Zo kan gedacht worden aan een 
gefaseerde invoering van de nieuwe regels. Zo kan men 
bij de toewijzing van sociale huurwoningen langzaam 
afbouwen naar de gestelde grens van 10 procent. Door 
deze overwegingen mee te geven beoog ik de 
onzekerheid, die zowel bij woningcorporaties als bij 
huurders is ontstaan, enigszins weg te nemen.
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- Werkbezoek CDA-delegatie -
Visserijsector Zeeland springlevend

Op 12 november a.s. brengt de CDA-delegatie in het 
Europees Parlement een werkbezoek aan de provincie 
Zeeland. Doel van ons bezoek is ons te laten 
informeren over de actuele ontwikkelingen in de 
visserijsector, m.n. op het gebied van innovatie en 
duurzaamheid. Het CDA wil er ook in Brussel mee aan 
de slag. 
De 'Blueport' is het blauwe zusje van de 'greenport', 
die we vanuit de tuinbouw kennen. Dit zijn plekken 
waar iedereen - bedrijven, belangenorganisatie, 
overheden - bij elkaar zit, waar alles tegelijk gebeurt 
en snel en efficiënt kan worden geschakeld. Ik 
ondersteun de regionale initiatieven, maar voor een 
Europese en internationale uitstraling is het van 
belang om één nationale blueport tot stand te 
brengen. Een nationale blueport die alle spelers in de 
visserij bij elkaar kan brengen waar en wanneer dat 
nodig is. Met een nationale blueport kunnen we ook 
een Europese en internationale uitstraling krijgen van 
allure! En dat hebben we nodig om een 
vooraanstaande rol te blijven spelen in het Europese 
en internationale visserijbeleid van de toekomst. 
Naast economie staat de ecologische draagkracht 
voorop. In Zeeland heeft men al flinke stappen gezet 
met de blueport. Hier werken bedrijven, 
belangenorganisaties, Imares, milieu- en andere 
maatschappelijke organisaties en overheden steeds 
nauwer samen aan een krachtige economische én 
ecologische toekomst. Daarom gaan we er op bezoek
Voor meer informatie over dit bezoek kunt u contact 
opnemen met Martin Bos via martin.bos@me.com, 
tel. 06-52385742.

- On line -
E-Health hoog op Europese agenda

'E-health', in het Nederlands ICT producten en diensten 
in de gezondheidszorg, wordt steeds belangrijker. We 
worden steeds ouder. Met de toenemende gemiddelde 
leeftijd neemt ook de zorgbehoefte snel toe. Zo snel 
zelfs, dat dit niet op te vangen is door 'meer handen
aan het bed'. Om het niveau van de zorg te verhogen, 
de extra vraag aan te kunnen en de kosten in de hand 
te houden zijn we aangewezen op ICT. Vanuit het 
Europees Parlement stimuleer ik deze ontwikkeling als 
voorzitter van de Intergroup Veroudering. Tevens ben 
ik woordvoerder in het Parlement voor het programma 
'Ambient Assisted Living' (AAL). Europa en de industrie 
investeren hierin 1 miljard Euro voor de ontwikkeling 
van E-health.

Op bezoek in Brussel?
o U bent van harte welkom in het Europees Parlement. U kunt hiervoor contact opnemen met Esther Boer

via lambert.vannistelrooij@europarl,europa.eu.
Op de koffie in Brabant of Zeeland?

o Drie keer per maand kunt u bij mij 'op de koffie' in Brabant. In Zeeland kan dat één keer per maand. 
Neem voor het maken van een afspraak contact op via martin.bos@me.com.

2012: Europees ouderenjaar

Binnen het beleidsdossier vergrijzing en actief ouder worden wordt door de EU veel gedaan, maar ik vind dat we 
meer moeten nadenken over hoe we deze demografische uitdaging het hoofd te bieden. In dat kader heb ik in het 
Europees Parlement en bij de Europese Commissie erop aangedrongen om 2012 uit te roepen tot Europees jaar 
van ‘actief ouder worden’. Afgelopen week werd bekend dat de Commissie mijn voorstel steunt. Ik ben hier erg 
verheugd over want het is belangrijk ook op Europees niveau meer aandacht hieraan te besteden.


