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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Michel BARNIER

(Interne Markt en Diensten)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Mijn inzet voor Europa gaat terug tot de aanvang van mijn politieke carrière en vormt al ruim 
15 jaar de rode draad in alle officiële functies die ik heb bekleed. Na minister voor 
Milieubehoud te zijn geweest, werd ik in 1995 benoemd tot onderminister voor Europese 
Zaken. In die functie heb ik onder meer ook de Franse onderhandelingen over het Verdrag 
van Amsterdam geleid. Daarna ben ik voorzitter geweest van de delegatie voor Europese 
zaken van de Franse Senaat. Vervolgens ben ik lid van de Commissie van Romano Prodi 
geweest, waarin ik tussen 1999 en 2004 het ambt van commissaris bevoegd voor het regionale 
beleid heb vervuld. Vandaag wordt ik dus voor een tweede mandaat als Europees commissaris 
voorgedragen, dit keer als lid van de Commissie van José Manuel Barroso.

In Brussel heb ik reeds blijk gegeven van mijn inzet voor Europa, niet alleen als commissaris, 
maar ook als voorzitter van de Raad Landbouw en Visserij tijdens het Franse voorzitterschap 
van de EU in het tweede halfjaar van 2008, wat ik overigens een boeiende ervaring vond. 
Bovendien ben ik nu al zes maanden lid van het Europees Parlement. Ik prijs mij gelukkig en 
ik ben er ook bijzonder trots op dat ik de Europese belangen in deze drie instellingen heb 
mogen dienen.

Al van bij het begin van mijn politieke carrière heb ik er steeds naar gestreefd Europa dichter 
bij de burger te brengen. Met het oog daarop ben ik in 1995 gestart met de "Dialoog voor 
Europa". In het kader van dit initiatief begaf ik mij elke week naar een Frans departement om 
er rechtstreeks met de burgers in dialoog te treden en Europa aan het brede publiek uit te 
leggen. Het is ook vanuit dit engagement dat ik mij in 2005 als minister van Buitenlandse 
Zaken resoluut achter het "ja" tegen de ontwerpgrondwet voor de Europese Unie heb 
geschaard. Het is ten slotte ook de reden waarom ik zo verheugd was dat ik afgelopen juni in 
Frankrijk campagne voor de Europese verkiezingen heb mogen voeren.
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Mijn Europese overtuiging is al deze jaren onwrikbaar gebleven. Als ik in het ambt van 
commissaris voor interne markt en diensten wordt bevestigd, zal het streven om Europa 
dichter bij de burgers te brengen een centrale plaats in alle aspecten van mijn dagelijkse 
werkzaamheden blijven innemen. Meer in het bijzonder zal ik regelmatig aan de diverse 
lidstaten een bezoek brengen om er in dialoog te gaan met verkozenen, bedrijfs- en 
vakbondsleiders en EU-burgers op het terrein. Het is nu al meer dan tien jaar geleden dat ik 
een lokaal of nationaal mandaat in Frankrijk heb bekleed. Hoewel ik al 27 jaar lang verkozen 
ben geweest, vind ik immers dat ik mij volledig moet inzetten voor Europa.

Net als alle overige commissarissen en zoals ik in het verleden al heb gedaan toen ik 
commissaris voor regionaal beleid was, verbind ik mij er ook toe het bepaalde in artikel 17 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in artikel 245 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in de gedragscode voor commissarissen nauwgezet in acht 
te zullen nemen. Vandaag zullen het feit dat ik functies in de drie Europese instellingen heb 
mogen vervullen en de ervaring die ik dankzij mijn werkzaamheden bij het Parlement en de 
Raad heb opgedaan, mij zeer goed van pas komen om de verdere maatregelen te nemen die 
voor de integratie van de interne markt en de diensten zijn vereist. Al deze ervaring uit het 
verleden zal mij ook bijzonder goed van pas komen om een open dialoog met het Parlement 
en de Raad tot stand te brengen teneinde samen het Europees algemeen belang te behartigen.

Als gevolg van mijn betrokkenheid bij de opstelling van sommige van de meest recente 
Europese verdragen (Amsterdam, Nice, de Europese Conventie) koester ik een diep respect 
voor deze verbintenissen. Ik verbind mij en al mijn medewerkers er dan ook toe het Europese 
belang te zullen bevorderen en geen enkele toezegging te zullen doen die ook maar een 
zweem van twijfel over mijn engagement ten dienste van Europa zou kunnen doen ontstaan. 
Zoals ik steeds heb gedaan, zal ik er een erezaak van maken om zowel bij mijn bezoeken als 
bij mijn ontmoetingen alle lidstaten op voet van gelijkheid te behandelen.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Europa kan pas functioneren als de Commissie haar rol als drijvende kracht ter harte neemt en 
voorstellen doet, en als het Parlement en de Raad hun medebeslissingsbevoegdheid 
uitoefenen. Voor elk van deze instellingen, die door het Verdrag van Lissabon nog zijn 
versterkt, zijn immers een belangrijke plaats en een beslissende rol weggelegd.

De interne markt en de diensten zullen van doorslaggevend belang zijn voor het 
aanzwengelen van de economische groei. Als commissaris voor interne markt en diensten en 
als lid van het College ben ik dan ook van plan de Europese Commissie deze "politieke" rol 
verder te laten vervullen. Ik zal dit doen door raadplegingen te houden, door mij op het 
terrein, onder de Europese burgers te begeven, door projecten en initiatieven op mijn 
beleidsterreinen te ontplooien, maar ook door actief aan de werkzaamheden van het College 
deel te nemen.
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Deze portefeuille raakt diverse aspecten van het dagelijkse leven van Europese 
ondernemingen, consumenten en burgers. De daaronder vallende aangelegenheden hebben 
per definitie een zeer transversaal karakter, waardoor coördinatie met het optreden van tal van 
mijn collega-commissarissen is vereist.

Dit Europese politieke engagement moet overigens in al zijn dimensies tot uitdrukking 
komen, en met name in de relaties en in het vertrouwen dat is opgebouwd met het Parlement 
en de Raad, de beide besluitvormende instellingen. Het is steeds mijn gewoonte geweest mijn 
volledige politieke verantwoordelijkheid te nemen, wat ik overigens ook bij mijn vorige 
functies altijd heb gedaan. Ik ben dan ook voornemens het Parlement nauw bij mijn 
werkzaamheden en mijn beraadslagingen te betrekken.

Aangezien ik mezelf kandidaat heb gesteld bij de verkiezingen van 7 juni, ben ik mij 
bijzonder goed bewust van de belangrijke rol die ieder Parlementslid in het Europese 
democratische debat speelt.

Als ik morgen in de functie van commissaris wordt bevestigd, wil ik een nieuw 
discussiekader met de Parlementsleden tot stand brengen, een kader  dat door 
verantwoordelijkheid en vertrouwen wordt gekenmerkt, met respect voor de in de verdragen 
vastgelegde rol van de verschillende instellingen.

In het kader van mijn mandaat als commissaris voor interne markt en diensten beschouw ik 
het Europees Parlement als een solide partner waarmee ik samen wil ijveren om de burgers 
nauwer bij de internemarktproblematiek te betrekken. Zoals Jacques Delors al zei: "men 
wordt niet verliefd op de interne markt", maar de interne markt speelt wel een belangrijke rol 
in het dagelijkse leven van alle Europeanen, of het nu gaat om ondernemers, consumenten, 
reizigers enz. De interne markt vormt al ruim vijftig jaar de drijvende kracht achter de 
Europese integratie en het is mijn diepste overtuiging dat in het proces om onze medeburgers 
daarvan bewust te maken, een centrale rol is weggelegd voor hun verkozenen, de leden van 
het Europees Parlement: dat zijn de meest geschikte personen om de burgers te doen inzien 
wat er op het spel staat en om deze immense markt tot hun dienst te stellen. Hierbij mag dus 
zeker op mijn steun en medewerking worden gerekend.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de uitbreiding van de 
medebeslissingsprocedure (de gewone wetgevingsprocedure) betekenen een echte mijlpaal in 
de transparantie van de Europese besluitvorming en moeten ertoe bijdragen de burgers wat 
sterker bij de instellingen te betrekken, een doelstelling waar ik al geruime tijd achter sta. Het 
nieuwe discussiekader tussen de Commissie, het Parlement en de Raad moet weliswaar door 
alle instellingen samen worden vormgegeven om een volledige toegankelijkheid van de 
communautaire besluitvorming te garanderen, maar ik ben vastbesloten mij ten volle voor de 
totstandbrenging van dit kader in te zetten, met name bij de parlementaire commissies die 
actief zijn op de terreinen waarop mijn portefeuille betrekking heeft. Zo ben ik bereid mij vrij 
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te maken, niet alleen om op uitnodigingen van het Parlement voor commissievergaderingen in 
te gaan, maar ook om rechtstreeks met de betrokken Parlementsleden van gedachten te 
wisselen.

Een dergelijke dialoog en samenwerking moeten leiden tot meer transparantie en meer 
vertrouwen. Eén van mijn kabinetsmedewerkers zal specifiek met deze samenwerking worden 
belast en ik kan u verzekeren dat hij altijd voor u ter beschikking zal staan. Ik verbind mij er 
uiteraard ook toe alle bepalingen in acht te nemen van de kaderovereenkomst die de 
betrekkingen tussen onze beide instellingen regelt.

Aangezien het Europees Parlement en de Raad samen de rol van wetgever vervullen, lijkt het 
me tevens volledig normaal en wenselijk hen op gelijke voet van documenten over de 
wetgevingsprocedures te voorzien.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

1. De interne markt nieuw leven inblazen: De interne markt is de motor van de Europese 
groei. Het verdedigen van de interne markt houdt in dat moet worden gecontroleerd hoe de 
lidstaten het acquis communautaire toepassen, en dat moet worden gegarandeerd dat voor 
iedereen gelijke regels gelden, zonder dat er van belemmeringen en discriminatie sprake is. Er 
zal niets onverlet worden gelaten om met name instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van 
burgers en bedrijven. De economische, sociale en financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat 
een diepgaande evaluatie van de interne markt is vereist om nieuwe bronnen van 
werkgelegenheid en groei aan te boren en om de positie van de Europese Unie op het 
wereldtoneel te versterken. Dat betekent dat aan de hand van studies naar de werking van de 
markten moet worden nagegaan op welke terreinen het potentieel van de interne markt nog 
niet optimaal wordt benut, en dat nieuwe initiatieven moeten worden ontplooid om in het 
belang van de burger en het mkb de economische groei aan te zwengelen. In dit verband dient 
meer aandacht te worden besteed aan de sociale dimensie van de voorgenomen maatregelen.

2. De crisis overwinnen en de stabiliteit garanderen van een financieel stelsel waarin 
spaarders afdoende bescherming genieten: Ik ben voorstander van een dynamische Europese 
financiële sector die aan doordachte regelgeving en doeltreffend toezicht onderworpen is. Dit 
is van vitaal belang als wij het vertrouwen van spaarders, beleggers en investeerders willen 
herstellen. Van dit vertrouwen hangt immers ook voor een deel het herstel van onze economie 
af. Tevens moet worden gezorgd voor een efficiënt toezicht- en regelgevingskader, zonder dat 
daarom buitensporige belemmeringen in het leven worden geroepen. Ik onderscheid vijf 
doelstellingen om ons financiële stelsel op een solidere en rechtvaardiger leest te schoeien: 
i) een financiële sector die ten dienste staat van een duurzame groei; ii) een rechtvaardiger 
sector, waarbij consumenten, spaarders en kleine en middelgrote ondernemingen afdoende 
worden beschermd; iii) een meer gedisciplineerde sector, waarbij een beter toezicht op de 
financiële instellingen wordt uitgeoefend en er van een intensievere coördinatie op Europees 
niveau sprake is; iv) het ontwikkelen van instrumenten die ons in staat stellen aan crises het 
hoofd te bieden; en v) het voortouw nemen bij het zoeken naar gemeenschappelijke 
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oplossingen op wereldniveau. In dit opzicht is het van essentieel belang dat de Europese Unie 
actief aan de werkzaamheden van de G-20 en van andere internationale instanties deelneemt 
en dat de relaties met onze belangrijkste partners verder worden uitgebouwd.

3. Een kenniseconomie tot stand brengen: Ik ben voornemens onze strategie betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten aan de nieuwe uitdagingen aan te passen. Het Europees 
systeem voor intellectuele eigendom moet worden gemoderniseerd en versterkt om de 
totstandkoming van een kenniseconomie te bevorderen. Ik wil een volledig en samenhangend 
kader voor auteursrechten tot stand brengen waarmee op nieuwe uitdagingen, zoals de 
digitalisering, kan worden ingespeeld. Ook de onderhandelingen over het 
Gemeenschapsoctrooi en het gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting 
moeten tot een goed einde worden gebracht. Opdat Europese ondernemingen hun innoverend 
en scheppend potentieel optimaal kunnen benutten, moet een modern intellectueel-
eigendomskader in het leven worden geroepen dat investeringen en technologische 
vooruitgang stimuleert en de toegang tot en de verspreiding van kennis in de hand werkt.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Wat financiële diensten betreft, kunnen wij alleen dankzij een intensievere samenwerking 
verzekeren dat doeltreffend toezicht op een eengemaakte Europese markt wordt uitgeoefend, 
ook in tijden van crisis. Samen met het Parlement en de Raad wil ik daarom de laatste hand 
leggen aan de hervorming van het financiële toezicht in Europa. Ik zal er nauwlettend op 
toezien dat de start van het nieuwe systeem, en meer in het bijzonder van de werkzaamheden 
van de drie nieuwe autoriteiten, in de beste omstandigheden kan plaatsvinden. Te zijner tijd 
zal ik ook tot de geplande evaluatie van het nieuwe systeem overgaan. Ik ben voornemens een 
juridisch kader voor het beheersen en bezweren van crises aan de Commissie voor te stellen. 
Een dergelijk kader moet ertoe bijdragen dat in elke lidstaat en in de Europese Unie als geheel 
een beter en geharmoniseerd toezicht op de solvabiliteit en liquiditeit van groepen en op de 
financiële stabiliteit wordt uitgeoefend. Mijn diensten zullen ook de instelling van Europese 
depositogarantiefondsen et saneringsfondsen bestuderen. Een van de lessen die uit de crisis 
kan worden getrokken, is dat in de toekomst de kwaliteit en de omvang van het eigen 
vermogen van banken moeten worden vergroot. Daarom plan ik een vierde herziening van de
Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD4) om de agenda van de G-20 en de werkzaamheden van het 
Bazelse Comité in het Gemeenschapsrecht te verwerken. De totstandbrenging van een modern 
toezichtkader in de verzekeringssector is een ander belangrijk streven, dat zal worden 
verwezenlijkt door maatregelen tot uitvoering van de richtlijn "Solvabiliteit II" aan te nemen. 
Daarnaast moeten Europese gepensioneerden kunnen vertrouwen op veilige en efficiënte 
pensioenregelingen. Ik ben dan ook van plan om ter gelegenheid van de herziening van de 
richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening een hervorming op dit terrein door te voeren.

Op het gebied van de financiële markten en hun infrastructuren moet nog veel werk worden 
verzet. Zo zou ik de Richtlijn Marktmisbruik en de MiFID aan een nieuw onderzoek willen 
onderwerpen. Voorts zal ik een samenhangend wetgevingskader voor onderhandse derivaten 
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("OTC") en voor transactieverwerkende activiteiten en infrastructuren aan de Commissie 
voorstellen, alsook een wetgevingsvoorstel betreffende bij intermediairs aangehouden 
effecten. Wat de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) betreft, ben ik voornemens 
het College een wetgevingsinitiatief tot vaststelling van een of meer uiterste data voor de 
migratie naar SEPA-producten voor automatische incasso's en overschrijvingen voor te 
leggen, alsook een initiatief tot verbetering van de governance. Met betrekking tot de 
financiële retaildiensten denk ik dat, gezien de huidige versnippering van de kredietmarkt, en 
met name van de hypotheekmarkt, initiatieven op het gebied van het verantwoord verstrekken 
en opnemen van leningen moeten worden ontplooid. Wat meer in het bijzonder de financiële 
retailproducten betreft, ben ik voornemens een samenhangend wetgevingskader voor te stellen 
dat ervoor moet zorgen dat spaarders beter geïnformeerd en geadviseerd worden. Ik ben ook 
van plan mij te buigen over het vraagstuk van de sancties.

Op het gebied van het ondernemingsbestuur zal ik een verslag over de governance bij 
financiële instellingen presenteren met voorstellen om de door de crisis blootgelegde zwakke 
punten te verhelpen. Ik ben ook voornemens snel met een verslag te komen over de 
tenuitvoerlegging van de aanbeveling over het beloningsbeleid in de financiële-
dienstensector, alsook met andere initiatieven die erop gericht zijn misbruiken op het gebied 
van beloningen aan te pakken. Ik zal hetzelfde doen wat de tenuitvoerlegging van de 
aanbeveling betreffende de beloning van bestuurders betreft, en ook hier, indien nodig, 
passende voorstellen presenteren. Wat beursgenoteerde vennootschappen betreft, zal zeer 
binnenkort een verslag over de toepassing van de Transparantierichtlijn worden gepubliceerd, 
eventueel gevolgd door een wijzigingsvoorstel.

Een van mijn prioriteiten op het gebied van de financiële informatieverschaffing is ervoor te 
zorgen dat al onze partners, en met name de Verenigde Staten, conform de aanbevelingen van 
de G-20, hun goedkeuring hechten aan kwaliteitsvolle algemene standaarden voor 
jaarrekeningen. Ik zou ook de governance van de IASB aanzienlijk willen verbeteren. Voor 
het mkb zou ik een ambitieus project tot modernisering van de standaarden voor financiële 
verslaggeving willen voorstellen. Wat ten slotte de wettelijke controle van jaarrekeningen 
betreft, zal mijn aandacht vooral uitgaan naar de ontwikkeling van de internationale 
samenwerking om tot een wederzijdse erkenning van de stelsels voor de uitoefening van 
toezicht op auditors te komen, alsook naar de eventuele aanneming van de International 
Standards on Auditing (ISA's). In verband met het vennootschapsrecht zal ik, in reactie op 
herhaalde verzoeken van het Europees Parlement, voorstellen dat de Commissie nader ingaat 
op de kwestie van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van een 
vennootschap. Ik zal eveneens een verslag over de werking van het statuut van de Europese 
vennootschap presenteren.

De dienstensector is de economische motor van de Europese Unie. De totstandbrenging van 
een interne markt voor diensten is dan ook een belangrijke prioriteit. De wederzijdse 
beoordeling waarin de Dienstenrichtlijn voorziet en die in de loop van 2010 zal plaatsvinden, 
zou een algemeen overzicht van de situatie in de lidstaten moeten opleveren en duidelijk 
moeten maken op welke terreinen eventueel aanvullende maatregelen moeten worden 
genomen. Voorts moet de mededeling over de monitoring van de distributie- en 
detailhandelsdiensten de mogelijkheid bieden een balans ter zake op te maken.

De Dienstenrichtlijn is ook een goed voorbeeld van de inspanningen die de Commissie levert 
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om tot een betere tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen te komen. In een Unie met 
27 lidstaten wordt een goede samenwerking tussen het Parlement en de Commissie op het 
gebied van de omzetting van het Gemeenschapsrecht alsmaar belangrijker. In het belang van 
de Europese burgers en bedrijven stel ik voor deze samenwerking voort te zetten en te 
intensiveren. Daarnaast zal ook de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
grondig worden doorgelicht. Ik zal het acquis communautaire blijven verdedigen en de 
bevoegdheden van de Commissie blijven aanwenden om een eind te maken aan de 
belemmeringen die de lidstaten nog steeds opwerpen. Om een goede werking van de interne 
markt te waarborgen, moet evenwel ook in partnerschap met de lidstaten worden gewerkt en 
dienen SOLVIT en de SMAS-portaalsite (Single market assistance service) verder te worden 
ontwikkeld.

Ik zal bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onlinediensten en aan de bescherming van de consument in dit verband. Mijn aandacht zal 
daarbij uitgaan naar zowel de toegang tot dergelijke diensten als naar het gebruik ervan, 
waarbij het mijn bedoeling is om het vertrouwen van de consument in deze diensten te 
versterken.

Voor de intellectuele-eigendomsrechten wil ik een samenhangend rechtskader tot stand 
brengen. Ik zal mij inzetten voor de afronding van de wetgevingswerkzaamheden ten aanzien 
van het Gemeenschapsoctrooi en het gemeenschappelijk stelsel voor 
octrooigeschillenbeslechting. Ik ben eveneens voornemens het rechtskader voor merken te 
moderniseren. Tevens is het mijn bedoeling het juridisch kader tot handhaving van de 
intellectuele-eigendomsrechten te versterken. Dat kader is onlangs aangevuld met de 
oprichting van het Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij.

De regelgeving betreffende overheidsopdrachten moet het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven bevorderen en overheidsinstanties in staat stellen hun aankopen tegen de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding te verrichten. Ons beleid moet verder worden ontwikkeld en moet 
het mogelijk maken overheidsaankopen aan te wenden voor het stimuleren van de vraag naar 
innovatieve producten en diensten die milieuvriendelijk zijn of de sociale integratie 
bevorderen. In dit verband ben ik voornemens om met een interpretatieve mededeling 
tegemoet te komen aan het verzoek van het Parlement om meer duidelijkheid ter zake te 
verschaffen. Ik ben van mening dat moet worden nagegaan of de regelgeving zelf niet kan 
worden verbeterd om overheidsopdrachten nog toegankelijker te maken, met name voor het 
mkb. Daarom is een evaluatie van de richtlijnen gepland, hetgeen de weg moet vrijmaken 
voor een eventuele latere modernisering ervan. Daarnaast zal ik de lopende effectbeoordeling 
en andere voorbereidende werkzaamheden afronden die in een wetgevingsinitiatief op het 
gebied van concessieovereenkomsten moeten uitmonden. Wat het "verbeteren van de 
wetgeving" betreft, zal ik er tijdens mijn mandaat op toezien dat elk wetgevingsvoorstel 
vergezeld gaat van een effectbeoordeling, waarin ook aandacht wordt besteed aan de sociale 
gevolgen van de voorgestelde wetgevingsmaatregelen. Met betrekking tot de vereenvoudiging 
en vermindering van de administratieve lasten ben ik voornemens de geleverde inspanningen 
voort te zetten en met name een aanvang te maken met de herziening van de vierde en de 
zevende richtlijn vennootschapsrecht.


