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De keuze voor of tegen Europa is onzin. Als klein land hebben we juist nu sterke partners 
nodig om op het wereldtoneel een rol van betekenis te spelen. Daarom kiest het CDA 
zelfbewust en met gezond verstand Voor Nederland, in Europa! We maken ons sterk voor 
een goed functionerend Europa, zonder de Nederlandse belangen uit het oog te verliezen. 
Voor onze banen, voor onze economie en onze veiligheid. 

is een eerlijke interne markt de toegangspoort naar de wereld- 
economie. 80% van onze export gaat naar andere lidstaten. 
Een gelijk speelveld zorgt voor eerlijke concurrentie voor grote 
bedrijven en het MKB. In Europa kiezen we voor kennis, onderzoek 
en innovatie. 

werken politie en Justitie in Europa samen in de aanpak van 
grensoverschrijdende criminaliteit; op straat en op internet. 
Als criminelen zich niet aan grenzen houden, mag de opsporing 
daardoor niet belemmerd worden. 

kent Europa vaak geen grenzen. Zij kunnen in Europa studeren, 
stage lopen of werken. Die mogelijkheden wil het CDA vergroten, 
ook voor studenten in het MBO. 
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wil het CDA een stevige aanpak van oneerlijke concurrentie op de 
arbeidsmarkt of misbruik van voorzieningen. Wie in Nederland werkt, 
valt onder de Nederlandse arbeidsvoorwaarden en wordt betaald 
volgens de Nederlandse CAO. Niet meer en niet minder.

Voor
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wil het CDA geen Europese bemoeienis met onze pensioenen. 
In Nederland sparen jong en oud samen voor een zorgeloze 
oudedag. Daar hebben we Europa niet voor nodig. 

werken we vandaag aan de oplossingen voor de vraagstukken van 
morgen: voor voldoende en veilig eten, alternatieven voor schaarse  
grondstoffen, olie en gas en de verandering van het klimaat. Die 
uitdagingen vragen om een gezamenlijke en innovatieve Europese 
aanpak.

Europa is voor het CDA meer dan markt en munt. We delen ook een
groot aantal waarden op het gebied van recht en democratie. In 
Europa werken we samen aan vrede en veiligheid voor alle inwoners. 
Waarden waarmee we andere landen hoop en perspectief bieden. 

moet Europa orde op zaken stellen. Het CDA wil nu geen uitbreiding 
met nieuwe landen of nieuwe experimenten als een Europese 
superstaat, eurobonds of een uniform Europees sociaal beleid. 
Wij willen een sober Europa; zonder overbodige franje en minder 
Commissarissen in Brussel.
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Europa en de crisis
De crisis heeft in Europa fl ink huis gehouden. Banken vielen om en landen
moesten met miljarden steun worden gered van de ondergang. Dat heeft 
veel geld gekost, maar ook het vertrouwen van gewone mensen in de 
Europese samenwerking onder druk gezet. Nu de economie zich her-
stelt, trekt het CDA lessen uit wat misging; met een strenger toezicht op 
de banken, harde begrotingsafspraken tussen lidstaten en automatische 
sancties voor lidstaten die zich niet die afspraken houden. Nu de Europese 
Unie de crisis heeft doorstaan, doen we alles om herhaling te voorkomen.



Voor Nederland in Europa. Niet als doel op 
zich. Maar om te zorgen voor banen, welvaart 
en veiligheid. Een Europa dat zich concen-
treert op hoofdzaken en niet doorschiet in 
detailniveau. Dat is de heldere keuze van het 
CDA. Nederland is een klein land met een 
groot buitenland. Dan heb je bondgenoten 
nodig. Om samen sterker te staan dan alleen. 
Om gedeelde uitdagingen op te pakken en 
grensoverschrijdende problemen op te lossen.
 
Ik ben trots op de generatie van mijn groot-
vader, een mijnwerker in de Limburgse kolen-
mijnen. Zij hebben de moedige eerste stappen 
gezet richting Europese samenwerking. 

Die samenwerking, die 60 jaar geleden begon 
met kolen en staal, heeft ons veel gebracht, 
te beginnen met vrede en welvaart. 

De tijden zijn veranderd. Maar ook nu is er 
een generatie politici nodig die de handen 
uit de mouwen steekt voor Europa. Want voor 
onze kinderen zijn de uitdagingen enorm. 
Ik wil niet dat Europa een openluchtmuseum 
wordt. Ik wil werken aan een Europa dat met 
slimme oplossingen de uitdagingen van de 
21e eeuw aankan. En dat daardoor zorgt 
voor de banen, welvaart en vrede. Daarom 
kies ik voor Europa. Voor de toekomst 
van onze kinderen.
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