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Beste Hans,
Je hebt je verkiesbaar gesteld als lijsttrekker van de VVD voor de verkiezingen van het
Europese Parlement. Het is heel goed dat jij, met je grote internationale en nationale politieke
ervaring, die verkiezingsstrijd binnen de partij aangaat.
Je hebt al gezegd in Den Haag te zullen blijven wonen, omdat je het van groot belang vind om
als Europarlementariër intensieve contacten met de Nederlandse kiezers te onderhouden. Dat
ben ik helemaal met je eens. Want intensief contact tussen Brussel en de Nederlandse
bevolking is essentieel om de Nederlanders meer te betrekken bij de vele belangrijke zaken
die in Brussel worden beslist. Zonder die betrokkenheid blijft Europa een “ ver van mijn bed
show”. Dat is slecht voor Europa en voor Nederland.
Je kunt daarnaast nog op een andere manier de band tussen Europa en de Nederlanders en de
nationale politiek versterken. Je kan, wanneer je volgend jaar in het Europese Parlement bent
verkozen, ook gewoon lid van de Tweede Kamer blijven ! Met een dergelijk dubbelmandaat
sta je met een been in de nationale Nederlandse politiek en met een ander been in de Europese
besluitvorming.
Natuurlijk betekent een dubbelmandaat dat je heel hard zult moeten werken en veel moet
reizen. Maar je hebt bewezen een harde werker te zijn. Als lid van een grote fractie in de
Tweede Kamer is het mogelijk je te beperken tot de hoofdlijnen van het beleid en als
fractievoorzitter in Brussel kan dat ook. Zo kan je een unieke bijdrage leveren aan de
wederzijdse kennis en begrip tussen Den Haag en Brussel en ben je in staat om je band met de
Nederlandse kiezers optimaal te blijven onderhouden. Op die manier versterk je de
samenwerking tussen de Nederlandse en de Europese politiek op een mijns inziens ideale
wijze.
Natuurlijk weet ik dat volgens het verdrag van Nice een dubbelmandaat van nationaal
parlementariër en Europarlementariër formeel niet meer mogelijk is. Ik vind het echter een
grote vergissing dat die mogelijkheid indertijd ongedaan is gemaakt. Ik ben ervan overtuigd
dat na het “ neen “ in het Ierse referendum gesleuteld gaat worden aan de verdragsteksten. Als
lid van de Tweede Kamer zou je je er het komende jaar voor kunnen inzetten een
verdragswijziging tot stand te brengen die straks jouw dubbelmandaat mogelijk maakt. De
Kamer heeft de regering daar overigens al eerder bij motie toe opgeroepen.
En, Beste Hans, ten slotte: door straks in de Tweede Kamer te blijven, blijf je ook trouw aan
de kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen op de VVD en op jou hebben gestemd en
blijft jouw grote politieke ervaring voor de Tweede Kamer behouden. Dat is heel belangrijk in
een Kamer met zoveel onervaren nieuwkomers.
Met een hartelijke groet,
Frans Weisglas
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