
Kantinebijeenkomsten met Europarlementariërs 
In gesprek met Arnout Hoekstra (SP) op 28 maart in Utrecht 
 
FNV organiseert in het kader van de EU parlementsverkiezingen (23 mei) een reeks 
kantinebijeenkomsten met Europarlementariërs. Op donderdag 28 maart 
ontmoeten wij Arnout Hoekstra (1984), lijsttrekker van de SP bij de Europese 
verkiezingen dit jaar. Dit is jouw kans om met Arnout in gesprek te gaan - over wat 
de SP de afgelopen jaren voor werkenden gedaan heeft, en wat Hoekstra’s inzet 
voor een Sociaal Europa is. 
 

 Do 28 maart, 18.30 - 20.30: Arnout Hoekstra (SP), Utrecht 

 Do 4 april, 18.30 - 20.30: Jeroen Lenaers (CDA), Maastricht 

 Do 2 mei, 18.30 - 20.30: Bas Eickhout (GroenLinks), Utrecht 

 Do 16 mei, 18.30 - 20.30: Agnes Jongerius (PvdA), Utrecht 

Utrecht: FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159 
Maastricht: FNV Vakbondshuis Maastricht-Heuvelland, Avenue Céramique 241  

 
Arnout Hoekstra als Europarlementariër 
 
Hoekstra is nieuwkomer in Europa maar heeft ruime ervaring met (gemeenteraads)politiek. Tussen 

2011 en begin 2018 was Hoekstra wethouder in Vlaardingen, o.a. verantwoordelijk voor financiën, 

volkshuisvesting en sport. Daarvoor was Hoekstra fractievoorzitter in de gemeenteraad en 

fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Hoekstra heeft de VMBO-opleiding tot elektromonteur 

voltooid en het MBO doorlopen. Sinds zijn zestiende is Arnout politiek activist en richt hij zich op het 

thema ongelijkheid. Op 26 jarige leeftijd werd Hoekstra de jongste wethouder ooit in Vlaardingen, 

momenteel werkt hij weer voor de Kamerfractie, waar hij onderzoek doet naar uitbuiting van 

arbeidsmigranten. Zijn standpunten over onder andere Europa zijn op de SP website te vinden. 

SP posities in het Europees Parlement  

De SP-delegatie in het Europees Parlement telt momenteel twee leden – Dennis de Jong en Anne-

Marie Mineur – en maakt deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links 

(GUE/NGL). Delegatieleider van de SP in het Europees Parlement is Dennis de Jong. 

De SP standpunt ten opzichte van de Europese Unie is dat Europese bevoegdheden minimaal moeten 

blijven en alleen voor grensoverschrijdende zaken Europees beleid moet komen. De SP is kritisch op 

het neoliberale beleid dat de Europese Unie sinds de jaren negentig kenmerkt en is voorstander van 

een sociaal verdrag. De SP wil beperkingen op leggen aan de interne markt en door 

bevoegdheidsoverdrachten aan nationale referenda te koppelen de EU democratischer maken. De 

partij zet zich in voor een eerlijker, socialer en menswaardiger Europa. 

SP activiteiten in het Europees Parlement 

In het Europese Parlement is Dennis de Jong  lid van de Commissies begrotingscontrole (CONT) en 

interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en Anne-Marie Mineur lid van de Commissie 

internationale handel (INTA) en de Delegatie in de parlementaire commissie CARIFORUM-EU 

(Caribisch Forum economische dialoog met de Europese Unie). Als Rapporteur heeft de Jong 

https://www.sp.nl/onze-mensen/lokaal/arnout-hoekstra
https://www.sp.nl/onderwerp/europees-beleid


recentelijk bijgedragen aan het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken (LIBE) over het voorstel voor een verordening voor een programma inzake 

uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij en het 

verslag van IMCO over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de 

ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance. Als schaduw-rapporteur heeft Mineur 

recentelijk bijgedragen aan de aanbeveling van de INTA commissie over de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore. 

Discussie over aanpak uitbuiting op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Recentelijk is er discussie ontstaan omtrent SP voorstellen uitbuiting van arbeidsmigranten en sociale 

dumping praktijken die negatieve gevolgen voor alle werkenden in Nederland hebben. De partij 

zoekt de oplossingen in het beperken van arbeidsmigratie zelf, door het herinvoeren van 

tewerkstellingsvergunningen. Critici van dit standpunt vinden dat de oplossing voor uitbuiting niet in 

een focus of per se restrictie op de arbeidsmigratie zelf, maar in het hervormen en handhaving van 

regels omtrent EU vrijheden van kapitaal en diensten ligt. Op de 28e zullen mogelijke oplossingen 

voor knelpunten op de Europese en Nederlandse arbeidsmarkt, alsook kansen die Europees beleid 

voor werkenden biedt, besproken worden. 

Hoe strookt de SP positie met belangen van werkenden? Ga in gesprek! 

In 2014 heeft het ledenparlement een FNV Europavisie vastgesteld voor een Europa van solidariteit 

en samenwerking in plaats van sociale dumping, met een democratische economie, gewoon goed 

werk, duurzame banen en publieke diensten van goede kwaliteit.  

Thema’s die aan bod zullen komen op de 28e zijn o.a. arbeidsmigratie en uitbuiting, 

klimaatrechtvaardigheid, soevereiniteit en democratie in Europa. Maar er is ook ruimte voor 

specifieke vragen van leden buiten deze thema’s over EU beleid dat hun direct raakt: wat betekent 

Europees beleid voor banen in de transport sector of bouw? Wat vinden werknemers van midden- en 

klein bedrijven van een hervorming van het belastingregels op EU-niveau? Hoe zorgen wij voor meer 

biodiversiteit en een duurzame economie die ook in tijden van digitalisering kwaliteitsbanen 

inhoudt? 

Kom op 28 maart en ga in gesprek met Arnout over deze en andere vragen en hoor over de plannen 

van de SP voor de komende 5 jaar voor een duurzaam en sociaal Europa.  

Programma  

 18.30 – 19.00 Inloop 

 19.00 – 19.05 Opening door een lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV 

 19.05 – 19.15 Quiz: Wat weet jij van Europa? 

 19.15 – 19.25 Arnout Hoekstra: het SP verkiezingsprogramma en mijn inzet in Europa 

 19.25 – 19.30 Pitch van een kaderlid (n.t.b.) 

 19.30 – 20.15 Discussie met Arnout en meer vragen uit de zaal 

 20.15 – 20.30 Afsluiting 

Leer deze Europarlementariërs kennen en geef je op bij Lucia Lapar: lucia.lapar@fnv.nl 

mailto:lucia.lapar@fnv.nl

