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Laat de sterren fonkelen 
2017 is roerig van start
gegaan met de Brexit, een
onvoorspelbare
Amerikaanse president en
verkiezingen dit jaar in
Nederland, Frankrijk en
Duitsland... Hoe moet het
verder met de Europese
Unie? Op 25 maart 1957
ondertekenden zes landen
waaronder Nederland het
Verdrag van Rome: de start
van de Europese
Economische Gemeenschap
(EEG). De EEG is de
voorloper van de Europese
Unie zoals we haar nu
kennen. Zes landen wilden
destijds betere afspraken
maken en efficiënter
samenwerken op
economisch vlak. 60 jaar
later stapt Groot-Brittannië eruit. In tijden van opkomend
nationalisme en populisme moeten we nog beter communiceren
wat de EU doet. Europa betekent veel goeds voor de economie en
creëert banen, ook in Nederland. Maar veel mensen weten hier
vaak te weinig van. De EU bereikt de burger niet. Daarom neem
ik enkele initiatieven om Europa sneller, eenvoudiger en dichter
bij de mensen te brengen.

Mijn voorstel
Als politicus wil ik de resultaten van de EU méér in de kijker
zetten. Ik sluit daarmee aan bij burgers die hun ervaringen willen
delen. Voor mij zijn actieve burgers de echte sterren van Europa.
Klik hier voor mijn voorstel.

Bent u een van de sterren die ik zoek? Wilt u deelnemen
aan een van onderstaande activiteiten? Neem dan zeker
contact met me op via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Meepraten over "hoe verder"
Quo vadis Europa? Quo vadis Nederland?  
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Op 9 februari heeft Rabobank
e e n onderzoek gepubliceerd,
opgebouwd rond twee
breuklijnen: meer of minder
samenwerking en meer of
minder Europa. Op die manier
presenteert Rabobank vier
mogelijke situaties: 

1. Doormodderen. Er is
weinig uitzicht op verandering.

2. Verdere integratie. Een verdieping in samenwerking wordt
doorgevoerd op kerndossiers, terwijl andere bevoegdheden
terugkeren naar het nationale niveau.

3. De Unie valt uiteen. Einde oefening.
4. Een Europa van twee snelheden. Enkele kernlanden werken

intensiever samen terwijl anderen afhaken.

Ik pleit voor een combinatie van opties 2 en 4. Maar zonder de
minder sterke lidstaten te laten vallen. Op verschillende vlakken
is meer samenwerking wenselijk. Ik denk bijvoorbeeld aan een
verdere verdieping van de interne markt. Vanuit economisch
perspectief is dit voor de EU het beste: het versnelt economische
groei en schept banen. 

Ik nodig u uit voor een studiemiddag over de economische en
politieke gevolgen voor Nederland in het Rabobank-rapport. In het
kader van Europadag 2017 houden we dit debat over de
toekomst van de EU. Datum: woensdagmiddag 10 mei 16:00-
19:00 in het Waterschapsgebouw te Middelburg,
Kanaalweg 1. De definitieve uitnodiging volgt.

Beter presteren in onze regio's  
We zijn halverwege de termijn
van het Europees Parlement.
Deze loopt nog tot eind juni
2019. Tijd om de balans op te
maken van het Regionaal
Beleid: waar gaat het goed? En
waar kan het beter? Als
rapporteur doe ik voorstellen
om regels simpeler te maken.
Minder bureaucratie en meer
mogelijkheden voor het combineren van gelden uit de
Regiofondsen met het ‘Junckerfonds’ (EFSI). Mijn rapport zal ik op
16 februari presenteren aan het gehele Parlement. Daarnaast heb
ik een akkoord bereikt met de Europese Commissie en de Raad
over een nieuw fonds van 142 miljoen euro. Dit fonds (SRSP)
wordt opgezet om lidstaten te ondersteunen bij het effectiever
gebruiken van de Regiofondsen en het creëren van meer groei en
banen.

Tevens is de discussie over de toekomst van het Regionaal Beleid
geopend. In dat kader organiseert de ‘Council of European
Municipalities and Regions’ op 28 maart een conferentie waar ik
de afsluitende speech zal houden.
Ook eens bijpraten over het Regionaal beleid? Laat het mij
dan weten via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu. 

Europese telecomregels eerlijker en
transparanter maken 
In de Commissie Interne Markt
en Consumentenbescherming
werk ik als EVP/CDA-
woordvoerder aan het bij de tijd
brengen van de Europese
telecomregels. De huidige
regels dateren nog van 2009 en
baseren zich vooral op de
gebruikte techniek. Deze regels
zijn beperkend
voor telecombedrijven zoals KPN. Dit is een verouderde
benadering in een tijd waar nieuwe spelers zoals WhatsApp en
Viber diensten leveren op basis van andere, nieuwere technieken
en als gevolg daarvan niet onder de huidige regelgeving vallen.
Ze hebben daarmee een concurrentievoordeel. We kiezen daarom
nu voor een functionele, technologie-neutrale benadering. Zowel
traditionele telefonie en SMS als nieuwe vormen van
internettelefonie en diensten zoals WhatsApp moeten in de
toekomst aan dezelfde regels voldoen. Zo scheppen we de
voorwaarden voor eerlijke concurrentie tussen oude en nieuwe
telecomaanbieders. De consumenten kunnen er dan van op aan
dat vergelijkbare diensten aan vergelijkbare kwaliteitseisen
voldoen. Ook via internettelefonie zal bijvoorbeeld in de toekomst
het noodnummer 112 kunnen worden gebeld. Het leidt tevens tot
meer concurrentie, lagere prijzen en innovatieve producten.
Wilt u meepraten? Op 12 april van 10:00 tot 12:00
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organiseer ik hierover een rondetafel in het Europees
Parlement met vertegenwoordigers van
consumentenorganisaties, bedrijven en politici. Wilt u
erbij zijn, neem dan contact met mij op via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Verkiezingen in Nederland: CDA met volle
kracht vooruit!

Op woensdag 15 maart gaat
Nederland naar de stembus.
Het CDA wijst op het belang
van normen en waarden, lang
voordat andere partijen dit
deden. Dit is een warme
oproep voor meer respect
wanneer je in dialoog gaat met
een ander. Om die reden trapte
op 27 januari onze
partijvoorzitter Sybrand Buma zijn ‘Sybrand door het land’-
campagne af. Op vrijdag 3 maart ben ik erbij in Breda bij Podium
Bloos. U komt toch ook? Het CDA gaat met volle kracht vooruit!
Wilt u dat ik ook bij u de campagne ondersteun? Trek
gerust aan de bel! U kan hier het CDA-
verkiezingsprogramma downloaden.

EU in hogere versnelling
Mobile World Congress: Europa neemt
voortouw mobiele netwerken 
Eind februari neem ik, als
delegatielid van het European
Internet Forum (EIF), deel aan
h e t Mobile World Congress
(MWC) in Barcelona. Op het
MWC worden meer dan
100.000 deelnemers verwacht.
In het kader van de hervorming
van de Europese
telecomregels debatteer ik er
met experts, beleidsmakers en CEO's over de ontwikkelingen in
de telecom -en internetsector. Voor Europa is een snelle
realisering van het 5G-netwerk essentieel.  

The Guild Policy Lab: samenwerken voor een
beter Europa

Op dinsdag 7 maart ben ik
panellist in het debat ‘A Vision
for Europe?’ georganiseerd
door het Policy Lab van The
Guild of European Research-
Intensive Universities. The Guild
is een jong netwerk van
achttien academische
onderzoeksinstellingen
opgericht in 2016. Als alumnus
van de Nederlandse Radboud Universiteit Nijmegen ben ik
trots dat ook zij aan dit project meedoen. The Guild doet vooral
onderzoek naar de rol van innovatie binnen de EU. Daarnaast
bestudeert zij ook hoe opkomend populisme Europese
samenwerking en solidariteit bemoeilijkt. Academici en
beleidsmakers komen samen om te debatteren over de
uitdagingen die Europa te wachten staan. 
Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mail naar: office@the-
guild.eu.  

Stairway to excellence 
Op woensdag 8 maart
organiseer ik het congres
‘Stairway to Excellence’ (S2E)
in Brussel in samenwerking met
het Joint Research Centre (JRC),
het onderzoekscentrum van de
Europese Commissie. Het S2E
project is er in 2014 op mijn
initiatief gekomen. S2E heeft
als doel innovatie te versnellen
en te stimuleren in minder ontwikkelde Europese lidstaten en hun
regio’s. Veel lidstaten uit Oost- en Zuid-Europa doen eraan mee.
Dit door ervaringen onderling uit te wisselen en overheden bij te
staan in de ontwikkeling en het versnellen van innovatie. Zo
bouwen we aan de toekomst van geheel Europa en solidariteit
anno 2017.  
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Meer innovatie voor een duurzamere economie  
Op donderdag 23 maart
organiseer ik het congres ‘Zero
Emission Technology and
Innovation Platform’ in het
Europees Parlement. Het
jaarlijks event bespreekt de
cruciale rol van ‘Carbon
Capture and Storage’ (CCS),
het afvangen en opslaan van
CO2. In september vorig jaar
heb ik een delegatie naar Canada geleid van collega-
Europarlementariërs en leden van het European Energy Forum
(EEF). De Canadezen hebben meer ervaring dan Europa op het
gebied van CCS. Daarom vormt dit congres een gelegenheid om
samen met vertegenwoordigers van nationale regeringen en
Europese regio’s tot een betere aanpak in energie-innovatie te
komen.
Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mail naar: media@zero-
emissionplatform.eu.  

EVP-congres in Malta: ‘Securing Europe’s
future’

Op 29 en 30 maart neem ik
deel aan het partijcongres van
de EVP in Malta in het kader
van het Maltees
voorzitterschap. Tijdens deze
studiedagen bespreken we
thema’s zoals veiligheid en
versterking van Europa. Nu dat
de geopolitieke situatie in de
wereld sterk verandert, is het
goed dat het CDA met de EVP nadenkt over de positie en
prioriteiten van Europa.
Als u meer wilt weten of ideeën heeft waarvan u vindt dat
ze tijdens het congres aan bod moeten komen, neem dan
contact met mij op via:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.  

Slimme meter, slimmer graag!   
D e slimme meter in de
meterkast thuis is een
onderwerp dat de mensen blijft
beroeren. Dat heb ik gemerkt
aan uw reacties en verzoeken
om een koffiegesprek. Met de
slimme meter krijgt de
consument meer inzicht in zijn
energieverbruik door er
apparaten aan te koppelen. Op
die manier kan je zien wat je verbruikt. Maar de slimme meter
levert nu niet de voordelen zoals verwacht. Andere lidstaten zoals
het Verenigd Koninkrijk hebben het beter aangepakt dan
Nederland. Een gemiste kans. Maar het is nog mogelijk om bij te
sturen voor 2018 wanneer de slimme meter verplicht wordt. Ik
heb schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ook
in Nederland heeft Stijn Steenbakkers (CDA-Statenfractie
Brabant) deze zaak aangekaart. Ondertussen hebben de
Gedeputeerde Staten constructief gereageerd op zijn vragen.
Terwijl de Commissie haar antwoord voorbereidt, blijf ik experts
consulteren en luisteren naar uw bezorgdheden. Het is een
thema dat ik ook in 2017 onder de loep houd. 

Koffiegesprekken

Als volksvertegenwoordiger
spreek ik graag met burgers en
bedrijven. Het is voor mij
essentieel te weten wat u
beweegt. Drempels binnen de
Europese interne markt en
grensoverschrijdende
samenwerking komen geregeld
aan bod. Sommige mensen
komen met ideeën voor
projecten of geven aan hoe het in de EU anders moet of beter
kan. Essentieel voor mijn werk in Brussel. Drie maal per maand
ontvang ik mensen ‘op de koffie’ in Brabant. Deze
koffiegesprekken duren doorgaans een halfuur tot 45 minuten en
vinden plaats op een maandagochtend. Inmiddels heb ik al meer
dan 800 koffiegesprekken gevoerd!
Wenst u ook een koffiegesprek? Stuur dan een e-mail met
het onderwerp waarover u wilt spreken naar
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu en ik neem contact
met u op.    
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Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.   
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