
Mevrouw Sylvester vroeg hiernaar. Dit besluit is bij brief
van 20 februari 2009 voorgehangen. Dat was dus ruim
vier weken voor 1 april.

De heer Elzinga vraagt waarom wij dit allemaal doen.
Uiteindelijk doen wij het om meer mogelijk te maken op
de zakelijke markt. Daar profiteren zowel bedrijven als
goede doelen van. De postmarkt verandert, de baan van
postbode verandert en mensen kijken niet meer iedere
dag naar hun post. Sommige bedrijven willen nog wel
hun post ontvangen, maar die mag dan wel aan het
einde van de week of de maand worden bezorgd; het
hoeft niet altijd allemaal de volgende dag. Wij hebben
door onze voorwaarden steeds te formuleren en door
onze poot stijf te houden, in mijn optiek echt verbetering
gezien in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Het
allerbelangrijkste voor mij zijn echter de vorderingen die
de sociale partners hebben gemaakt. Zij zijn steeds hun
afspraken nagekomen en hebben gevraagd om een stok
achter de deur. Zij koppelen dat zeer nadrukkelijk aan
marktopening met een sociale bodem en het verzoek tot
vertrouwen van het kabinet om ook echt die stap te
nemen. Juist in deze moeilijke economische omstandig-
heden moeten wij voorkomen dat er een race to the
bottom ontstaat. Juist nu is zo’n marktopening met
sociale randvoorwaarden dus van groot belang. Ik hoop
dan ook dat ik deze Kamer heb kunnen overtuigen om in
te stemmen met dit wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik verzoek de leden om de opmerkingen
die ongetwijfeld nog leven in tweede termijn mee te
nemen.

Ik schors de beraadslaging over dit wetsvoorstel tot na
het antwoord in eerste termijn van de regering in het
Europadebat.

De beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Tijdelijke regels voor experi-

menten met een gebiedsgerichte bestemmings-
heffing ten behoeve van aanvullende activiteiten
van samenwerkende ondernemers mede in het
publiek belang (Experimentenwet BGV-zones)
(31430);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het
jaar 2009 (31700-VII).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Timmerman-Buck

Aan de orde is de voortzetting van het Europadebat in
het kader van de behandeling van de brief van de
minister en staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken met de Staat van de Europese Unie
2008-2009 (31702, nr. 1), de bijlagen bij de Staat
van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2),
het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotings-
staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2009 (31700-V) en het wetsvoor-
stel Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (31792-V).

©

Minister Verhagen: Voorzitter. Evenals de geachte
senator van D66 heb ik enigszins last van mijn stem. Ik
hoop dat de leden mij toch goed kunnen verstaan.

Vele senatoren begonnen terecht met het plaatsen van
hun inbreng over de Staat van de Europese Unie in de
context van de huidige economische en financiële crisis.
In heel veel verschillende fora, mondiaal, Europees maar
ook nationaal, zullen de komende maanden doorslagge-
vende beslissingen worden genomen over de bestrijding
van die financieel-economische crisis. Het doet mij
genoegen om juist in deze omstandigheden met deze
Kamer de Staat van de Europese Unie tegen het licht te
houden want, zoals een uwer al opmerkte, sinds de
Tweede Kamer op 6 november vorig jaar over die Staat
van de Unie debatteerde, is er veel gebeurd.

De balans is niet eenduidig. Aan de negatieve kant
moet worden vastgesteld dat de crisis zich snel heeft
verspreid en verdiept. Geen land blijft buiten schot. Ook
de individuele burger ondergaat allengs de gevolgen. En
het einde is nog niet in zicht. Aan de positieve kant
merken wij daarentegen dat zowel de belangrijkste
economische actoren buiten de EU als de EU zelf grote
en doelgerichte activiteiten hebben ontplooid. Bij dit alles
onderstreep ik wel dat het belang van de burger centraal
moet staan en heeft gestaan. Er is verwezen naar de
maatregelen die al genomen zijn in het kader van de
financiële crisis. Maar ook het voortdurende streven naar
stabielere financiële markten en bijvoorbeeld het
depositogarantiestelsel zijn direct in het belang van de
individuele burger. Als wij de spaartegoeden van een
individuele burger garanderen, dan is dat ook in zijn
belang en niet alleen in het belang van de banken.
Daarnaast zijn de stimuleringsmaatregelen van het
economisch herstelplan gericht op het behoud van
werkgelegenheid in de hele Europese Unie.

Het is echter evident dat de financieel-economische
crisis meer dan welk dossier ook de internationale en
Europese agenda beheerst. Door de innige verstrenge-
ling van de mondiale kapitaalmarkten is de crisis een
wereldwijd fenomeen geworden. Bijna zonder vertraging
doen de ontwikkelingen in de Verenigde Staten zich
voelen in de reële economieën van Europa en Azië, en
vice versa.

In mijn toespraak bij de opening van het academisch
jaar in Leiden op 1 september jongstleden heb ik
benadrukt dat wij in een globaliserende, veranderende
wereld nog meer dan voorheen sterke bondgenootschap-
pen moeten smeden met landen waarmee wij onze
waarden en normen delen. In een wereld met schui-
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