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Onderonsje met Hans van Wageningen
Door Romy Kuckelkorn

Wat zou u de deelnemers van 
MEP willen meegeven? 

‘Het viel mij op bij alle presentaties die 
ik hoorde van de delegaties, dat er heel 
veel samenwerkingszin is. Heel veel 
Nationale trots, maar ook heel veel 
samenwerkingszin. Als je kijkt hoe het 
werkelijke sentiment nu is in Europa, 
dan zie je dat er helemaal niet meer 
zoveel samenwerkingszin is. Om dit te 
analyseren: waar komt het door en hoe 
kun je daarop inspelen? Ik ben het wel 
met de meeste sprekers eens, het is ook 
het standpunt van mijn politieke partij, 
D66. De problemen van deze tijd vergen 
nu eenmaal wel samenwerking en ook 
internationale samenwerking. Dat er veel 
mensen zijn die dat willen ondergraven, 
dat is een verliezende strategie naar 
mijn idee. Dat veel mensen zo denken 
moet wel geadresseerd worden. Het zou 
als oefening en ook in het echt geweldig 
zijn als politici dat meer zouden doen.’ 

 Zou u uzelf kunnen voorstellen?
‘Mijn naam is Hans van Wageningen en 

ik zit namens D66 in het Limburgse 
Parlement. Ik heb een achtergrond 
als milieuadviseur en ik heb lang bij 
ingenieursbureaus gewerkt. Ik heb 
daarvoor sociologie gestudeerd en dat 
lijkt met elkaar in tegenspraak. Daarvoor 
heb ik net een voorbeeld genoemd: met 
energiebesparing kun je mensen met een 
laag inkomen helpen. Daar probeer ik 
als politicus echt gebruik van te maken.’

Als zelfstandige ondernemer bent 
u bezig met projecten om mensen 
terug op de arbeidsmarkt te 
krijgen. Ziet u dit als taak van de 
burgers zelf of als politieke taak?

’Allebei. De overheid kan wel steunen en 
ook ingrijpen als het moet, maar wat je 
zelf kan doen moet je gewoon zelf doen. 
Dat geldt ook voor mensen met een laag 
inkomen. Ik ben gemotiveerd om ze te 
helpen en ook vooral om ze aan werk te 
helpen. Het is wel zo dat ze dat vooral ook 
zelf moeten willen en zelf ook moeten 
doen. Maar ik wil ze wel kansen geven.’

Kort samengevat is het dus 
belangrijk dat wij gewoon 
blijven samenwerken. 

‘Ja, we moeten wegen vinden om 
dit te verbeteren en we moeten 
beter samenwerken. Misschien 
moeten wij ook wel op andere 
onderwerpen samenwerken. 
Misschien moeten wij ook laten zien 
dat we beter kunnen samenwerken 
op criminaliteitsbestrijding. Bij de 
aanslagen in Brussel was er iemand 
met een Belgische nationaliteit. 
Hij was al crimineel. Zo was hij 
naar Turkije gegaan en vanaf daar 
naar Syrië. Daar kwam hij terug en 
landde hij op Schiphol. Wij waren 
gewaarschuwd. Veel mensen hoor je 
dan zeggen: ‘Het was iemand met een 
Belgische nationaliteit betrokken, dus 
niet ons probleem.’. Dan ben je echt 
verkeerd bezig. We zouden eigenlijk 
moeten laten zien dat het dan niet 
uitmaakt wat voor nationaliteit je 
hebt en dat we dan samenwerken in 
het bestrijden van de criminaliteit. 
Dit was een totaal verkeerd 
signaal, het hoort niet uit te maken. 
Dat is wat mensen verwachten.’
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“Dat hangt van het moment af, 
maar het is wel een vrouw.”

Wie is jouw idool?
“De schilder bij ons thuis. 

Waarom? Hij is gewoon een 
geweldige vent.”

Wat is je laatst ontvangen 
appje?

“Dus ik denk per onderwerp.”

Ken je CV: 
Coen Wolters

Je volledige naam?
“Coen Lodewijk Wolters.”

Wat vind je het mooiste 
aan jezelf?

“Geen idee. In ieder geval 
niet mijn handen.”

Beschrijf jouw ideale 
partner.
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dat?
    dat?
Wist je

 Commissie Internationale 
Handel  

 

 Het einde is in zicht, maar bij de 
Commissie INHA zijn ze nog 
hard aan het bikkelen. De IC’s 
zijn af , nu nog zorgen voor de 
OC’s. Onder begeleiding van 
Max de Rijk zijn ze hard op weg 
naar hun uiteindelijke resolutie.

De Europese Unie sluit steeds meer 
handelsakkoorden met landen buiten 
de EU. Grootmachten als Rusland, 
China, de Verenigde Staten. Wij 
als ‘kleine’ Europese Unie moeten 
slim zijn. “Rusland moeten we 
te vriend houden”, merkte de 
gedelegeerde van Polen op. Andere 
gedelegeerden knikten instemmend. 

Wat moeten we doen met TTIP? Wat zijn 
de voordelen en wat zijn de nadelen? 
Moeten we nog andere organen op 
richten? Na een unanieme stemming 
voor een orgaan, verheugde de 
gedelegeerde van Litouwen zich zeer 
op het verzinnen van een leuke naam. 
Naast het verzinnen van de naam, 
moesten er ook OC’s gemaakt worden. 
Beveelt aan? Dringt aan? Stelt voor? 
Alle mogelijkheden passeerden 
de revu. De commissie bestaande 
uit Tom Cremers, Indy van Oijen, 

Chloé Aben, Mathias Segers, Sem 
van Mulkom, Laurens Handels, Nikita 
Wolfs, Abel Buijnsters, Ellen Duijsings, 
Nadia Ghalouti, Maria Waaifoort en 
Yonis al-Tammar is zeer goed op weg.

In conferentiekamer 12 hangt een actieve 
en rechtvaardige sfeer. De MEP Press 
weet dan ook zeker dat hier een 
sterke resolutie uit zal voortkomen. 

  Commissie Buitenlandse 
Zaken - Veiligheid en 

Defensie 

 Onder leiding van commissievoorzitters 
Bart Jilesen en Annique Laurens 
Janse gingen de commissieleden Luka 
Quaedvlieg, Teun Aben, Laure Aerts, 
Wim van der Velden, Jules Kips, 
Manon Heijmans, Jussi Langeveld, Stef 
Witte, Douwe de Gouw, Joris Kirkels, 
Daniël Schiepers en Kiki Lemmens 
aan de slag met het vraagstuk over wel 
of geen gezamenlijk Europees leger. 

Waar houdt de commissie Veiligheid 
en Defensie op en begint de 
Commissie Mensenrechten. Naar het 
antwoord op deze vraag luisteren de 
commissieleden voordat ze nieuwe 
voor- en tegenargumenten geven voor 
een van de OC’s. Goed onderbouwde 
argumenten worden er gegeven voordat 
ze overgaan op een stemronde. Moet 
de OC in hun resolutie geplaatst 
worden of niet? Helaas loopt de eerste 
stemronde uit op een gelijke verdeling 
en moeten ze met nieuwe argumenten 
komen. Weer gelijk gestemd, dus nu 
moeten ze toch beter naar de OC kijken.

Nadat de derde stemronde een duidelijke 

meerderheid krijgt voor het aannemen 
van de Operationele Clausule gaat 
de commissie in drietallen een OC 
schrijven. Welke klinkt het beste 
en brengt het beste de betekenis 
over? Een laatste stemronde laat 
zien dat de deelnemers al een 
duidelijke favoriet hebben en deze 
wordt na een aantal specificaties 
opgeschreven in de resolutie. 

Wij wensen de commissie 
Buitenlandse Zaken- Veiligheid 
en Defensie heel erg veel succes 
tijdens de Plenaire Vergadering. 

    CV:Ken je      Margje Camps

Je volledige naam?
“Margje Andrea 
Louise Maria 
Camps.”

Hoe oud ben je?
“17 jaar, 3 maanden 
en 10 dagen.”

Wat is jouw beste openingszin?
“Wat is jouw favoriete kleur teletubbie?”

Koffie of thee?
“Thee en dan het liefst groene.”


