JEROEN LENAERS, CDA-KANDIDAAT
VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN

“Verdere
uitbreiding
van de
Europese Unie
voorlopig niet
wenselijk”
Geen Verenigde Staten van Europa, geen Europese eenheidsworst, maar wel
Europees samenwerken vanuit de eigen identiteit met de burger als
uitgangspunt, dat is waar Jeroen Lenaers (1984) uit Stramproy, nummer 2 op
de kandidatenlijst van het CDA voor de Europese parlementsverkiezingen, voor
staat. “Het moet veel praktischer als het om Europa gaat.”
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Europa zit in mijn genen”,
zo verklaart Jeroen Lenaers
zijn kandidatuur voor de
verkiezingen voor het Europese Parlement in mei. Geen
erg sexy carrièrestart voor
een jonge politicus, zou je
denken. Onlangs bleek nog dat het merendeel
van de Nederlanders Brussel niet pruimt. Lenaers begrijpt het wel en niet. “Het heeft met
imago te maken en de Nederlandse politiek
doet volop mee aan een verkeerde beeldvorming. Als een Nederlandse minister met
een succes terugkomt uit Brussel, wordt dat
op het conto van de Nederlandse overheid
geschreven. Is de missie een mislukking, dan
is dat de schuld van Brussel. We moeten het
ook niet vanuit een voor- of tegenstandpunt
bekijken, maar vanuit het oogpunt dat we
met z’n allen Europa zo moeten inrichten dat
iedereen er profijt van heeft.”
EUROPEAN STUDIES

Afkomstig uit de ‘meest internationale’
provincie van Nederland, uit een plaats die
op een steenworp afstand van België ligt en
met een vader uit Nederland en een moeder
uit België heeft Lenaers wel een sterke band
met Europa. Dat was ook de reden dat hij in
Maastricht European Studies ging studeren
en vervolgens in 2008 als beleidsmedewerker voor Europarlementariër Ria Oomen in
Brussel aan de slag ging. Als kersvers CDAlid. “Dat was geen vereiste”, lacht hij. “Ik
heb me in mijn studententijd ook bewust niet
aan een politieke partij gebonden, ging op
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Je kunt als Europarlementariër
wellicht niet in je eentje de richting
van heel Europa bepalen, maar je
kunt wel opkomen voor de mensen
uit je achterban.
zoek naar wat het beste bij me zou passen.”
Dat werd dus het CDA. Omdat die partij,
zegt Lenaers, waarde hecht aan het functioneren van de vrije markt, met oog voor
de plaats en de mogelijkheden van de mens
in die markt. Ambities om politiek actief te
worden, had hij echter nog niet. “Nee, als je
me toen had gevraagd om het stokje van Ria
over te nemen, had ik ‘nee’ gezegd. Politicus,
volksvertegenwoordiger ben je 24 uur per
dag, zeven dagen in de week. Dat was toen
voor mij geen optie.”
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Maar dat werd het later wel. Want Lenaers
is een man met een mening en die wil hij
kunnen uitspreken. “Op een gegeven moment besefte ik dat ik niet aan de zijlijn kon
blijven staan, werd ik meer politiek bewust
en vond ik dat het tijd werd om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Toen ben ik over
deelname aan de Europese verkiezingen gaan
nadenken.” Mede door zijn in Brussel opgedane ervaringen. Want al staan veel mensen
onverschillig tegenover Europa, er zijn er ook
veel die, net als hijzelf, het grote belang ervan
inzien, die de verworvenheden van Europa
erkennen en er gebruik van willen maken.
Maar tegen obstakels oplopen, zag Lenaers in
de vele mails die hij onder ogen kreeg. “Daar
wil ik mij de komende vijf jaar op richten.
Europarlementariërs moeten niet alleen beleid
maken, ze moeten ook zorgen dat het uitgevoerd wordt, in de praktijk wordt gebracht;
daar zijn ze volksvertegenwoordiger voor.
Dat komt nu nog niet uit de verf. Juist door

dingen te bewerkstelligen voor mensen kunnen we draagvlak creëren.”
ACHTERBAN

Dat kun je het beste door dicht bij de mensen
te staan, vindt Lenaers. Dat is ook de reden
dat hij vanuit Brussel terugverhuist naar
Stramproy. “Je kunt als Europarlementariër
wellicht niet in je eentje de richting van heel
Europa bepalen, maar je kunt wel opkomen
voor de mensen uit je achterban. Dat kan ik
het beste als ik tussen die mensen sta, in het
café, met boodschappen doen of gewoon op
straat. Je bent niet politicus om het politicus zijn, maar om iets te kunnen betekenen,
dingen voor elkaar te krijgen. De mensen
die op mij stemmen, vertegenwoordig ik het
beste hier in Limburg. Hier ben ik bereikbaar,
kunnen ze me aanspreken, zal ik er voor de
mensen zijn. De geluiden die ik hier oppik
neem ik dan mee naar Brussel,waar ik ook
zeer regelmatig zal zijn omdat ik daar de dingen voor elkaar moet krijgen. Wat dat betreft
heb ik al het nodige van Ria Oomen geleerd.”
ACCIJNZEN

Na de verkiezingen in mei moet het de
komende vijf jaar wat het CDA en Lenaers
betreft dus vooral gaan over actie, over gemaakte afspraken nakomen. Hij wijst op het
feit dat er in Brussel weliswaar goede regels
worden gemakt, maar dat die niet altijd
door alle landen worden nageleefd. “Neem
het verbod op legbatterijen, dat is er sinds
2012. Maar nog steeds zijn er legbatterijen
in landen die lid zijn van de Europese Unie

zoals Polen en Tsjechië.” De discussie over
de accijnzen vindt hij een heel ander verhaal.
“Dat is een door Nederland zelf gecreëerd
probleem. Omdat er vanuit Den Haag te
weinig aandacht is voor de grensstreken in
ons land. Als je dergelijke maatregelen neemt,
kijk dan naar de situatie in de buurlanden en
houd daar rekening mee. Dat gebeurt niet,
met de huidige problematiek als gevolg.” Een
ander voorbeeld vindt hij de informatievoorziening over de grensoverschrijdende zorg.
Diverse landen, zo weet Lenaers, hebben daar
een mooie website voor gemaakt. “België,
Duitsland, Tsjechië ook. En Nederland… één
karige pagina met daarop een heel zakelijke
tekst over dat ze de bezoeker verplicht zijn
over bepaalde zaken te informeren.”
STRAATSBURG

Dat de Europese Unie bovendien, in de ogen
van veel mensen, een geldverslindend monster
zou zijn weet Lenaers met een voorbeeld te
pareren. “Ja, Europa kost geld, maar slechts
1 procent van ons Bruto Nationaal Product.
Europese samenwerking zorgt met die 1
procent wel voor een groei van tussen de 6
en 8 procent van onze economie. Maar ik
begrijp het wel. Critici wijzen dan meteen op
de maandelijkse verhuizing van het parlement
naar Straatsburg, en ja, dat is ook overbodig.
Dat kost veel geld en is bovendien niet goed
voor het milieu. Het is echter momenteel
niet anders. Het ligt vast in een verdrag en
Frankrijk wil van geen wijziging weten. Het
is ook geen lukraak gekozen plaats. Het is
een historische plek waar veel om is gevoch00

Het gaat er niet om te
komen tot één Europese
identiteit, juist de
verscheidenheid is de
kracht van Europa
ten, door de Fransen en de Duitsers, en waar
de Unie als vredesproject is begonnen. Een
symbolische plek dus, al hebben de huidige
generaties daar wat minder mee.”

om te komen tot één Europese identiteit, juist
de verscheidenheid is de kracht van Europa.
Maar op bepaalde vlakken is het goed zaken
op elkaar af te stemmen.”

PAS OP DE PLAATS

Daar wil Jeroen Lenaers zich de komende vijf
jaar sterk voor maken, als hij wordt gekozen
althans, voegt hij er met een glimlach aan toe.
In het belang van Nederland en vooral de
regio waar hij vandaan komt. “Denk bijvoorbeeld aan zorg over de grens, werken over de
grens, daar is nog heel wat aan te verbeteren,
mensen lopen nog steeds tegen de nodige
obstakels aan. Vrij verkeer van personen is
een belangrijke verworvenheid, maar moet
niet tot scheve verhoudingen, tot oneerlijke
concurrentie leiden. Wie hier komt werken
doet dat tegen dezelfde voorwaarden als ieder
ander. Dat kunnen we als lidstaten van de
Europese Unie bereiken door goed samen te
werken en vanuit een praktische benadering.
Zonder dat mensen daarbij bang hoeven te
zijn dat de eigenheid van hun land of regio
verdwijnt. Het is een kwestie van het vinden
van een goede balans, zonder dat er een Europese eenheidsworst ontstaat.

Waar hij de criticasters wel gelijk in geeft is
in de klacht dat de Europese Unie de afgelopen jaren te snel is gegroeid. Met landen
die helemaal nog niet klaar waren voor een
volwaardig lidmaatschap. Zoals Roemenië en
Bulgarije, zegt Lenaers. “Hun invulling van
de rechtstaat bijvoorbeeld was nog lang niet
op orde. Als CDA hebben we dat uitgesproken en ook tegen de toetreding van die landen gestemd. Helaas vonden andere Nederlandse partijen het wel een goed idee. Je hoeft
ook niet alles wat in Europa gebeurt goed te
vinden, mag best kritiek hebben als iets niet
goed gaat. Daarom zeggen we als CDA: nu
even pas op de plaats, verdere uitbreiding van
de Europese Unie is voorlopig niet wenselijk.
De komende vijf jaar geen nieuwe lidstaten
erbij, maar juist met de huidige lidstaten
hard werken aan het nakomen van allerlei
afspraken. Landen als IJsland, Montenegro,
Kosovo en Servië moeten dus geduld hebben.” En Turkije, niet door iedereen geliefd,
maar wel een belangrijke partner van de EU?
“Ik denk dat voor Turkije een lidmaatschap
voorlopig niet in zicht is. Daarvoor moet
er in dat land veel veranderen. Als ze daar
aan willen werken, kunnen wij daarbij waar
mogelijk een helpende hand toesteken. Dat
is op lange termijn in het voordeel van zowel
Turkije als de EU. Let wel, het gaat dan niet
00

