
Via de gemeentepolitiek kwam ze, na een 
tussenstop bij Provinciale en Gedeputeerde 
Staten, in de Tweede Kamer terecht. En via  

Den Haag ging ze twee jaar geleden naar Brussel. 
Cora van Nieuwenhuizen, die onder meer 
rapporteur FinTech is, voelt zich in Europa  

als een vis in het water. ‘Als ik er iets aan kan 
doen om de financiële sector weer saai te maken, 

zal ik dat niet nalaten.’

Van Nieuwenhuizen is een hartelijke en sprankelende 
persoonlijkheid. Ze straalt zelfvertrouwen uit en bruist 
van de energie. ‘Ik heb het graag druk en doe het liefst 
tien dingen tegelijk. Ik wil gewoon niks missen. Als kind 
was ik al zo’n stuiterballetje. Het etiket ADHD bestond 
toen nog niet, maar anders had ik dat misschien wel 
gekregen.’
Het gesprek vindt plaats bij het DE-café op Rotterdam 
Centraal, op loopafstand van haar huis. Van Nieuwen-
huizen is min of meer terug op het oude nest, nu ze naast 
een huis in Oisterwijk ook een woning in Rotterdam 
heeft. ‘Die combinatie is geweldig. Ik vind het heerlijk 
om in zo’n drukke stad te leven, maar het is ook lekker 
om de stad even te ontvluchten en de rust van de Bra-
bantse bossen op te zoeken. Ik prijs me gelukkig dat ik 
dat kan doen.’ 
Van Nieuwenhuizen heeft nooit een geheim gemaakt van 
haar liefde voor Rotterdam, en voor Feyenoord. ‘Ik heb 
tot mijn vijfde in Ridderkerk gewoond en heb me wel 
eens laten vertellen dat je taalgevoel in die eerste jaren 
ontstaat. Dat zou verklaren waarom ik altijd zo vrolijk 
word van het Rotterdams.’ Het is het zangerige in de 
taal en de no-nonsense van het voetbal die haar zo aan-
spreken. ‘Ik heb heel wat zaterdagen met mijn drie zonen 
op het voetbalveld doorgebracht.’
Nog steeds is ze verslingerd aan het spelletje. ‘Ik kijk 
graag naar voetbal op tv, naar Studio Sport, maar lees 
ook alle voetbalboeken. Gijp, Boskamp, ik heb ze alle-
maal gelezen. En ik ben al dertig jaar lid van de suppor-
tersvereniging van Feyenoord. De laatste jaren heb ik 
weer een seizoenkaart, samen met mijn man. De sfeer is 
geweldig, dit seizoen natuurlijk helemaal. We zijn bij 
iedere thuiswedstrijd van de partij, komen steeds 
dezelfde mensen in het vak tegen en hebben de grootste 
lol. Die Rotterdamse humor is toch heerlijk om mee te 
maken?’ ➤

inTernaTionaal
In juli 2014 maakte Van Nieuwenhuizen de ommezwaai 
van de Tweede Kamer naar Brussel en (‘helaas ook’) 
Straatsburg. ‘Omdat mijn kinderen op een leeftijd waren 
dat ik niet meer per se thuis hoefde te zijn, leek het me 
wel leuk om te kijken of ik ook in Europa een deuk in 
een pakje boter kon slaan.’
Als je de politieke loopbaan van Van Nieuwenhuizen 
bekijkt, dan lijkt het erop of alles van een leien dakje is 
gegaan. Ze ging in Oisterwijk wonen, zag een adverten-
tie in een lokaal krantje voor de achterbanvergaderingen 
van de VVD en ze meldde zich aan. Voor ze er erg in 
had, zat ze in een commissie. Een paar jaar later in de 
gemeenteraad. En nog weer later combineerde ze haar 
raadszetel met een plek in de Provinciale Staten van Bra-
bant en werd ze aansluitend Gedeputeerde. In 2010 
wordt ze lid van de Tweede Kamer, eerst met de gevoe-
lige portefeuille Asiel, Migratie en Integratie en in het 
kabinet Rutte II wordt ze onder meer voorzitter van de 
vaste Kamercommissie voor Financiën. Als dochter van 
een bankier voelt ze zich bijna moreel verplicht om de 
financiële sector weer saai en degelijk te maken. ‘Mijn 
vader, die helaas niet meer leeft, heeft zijn hele leven bij 
ABN AMRO gewerkt. Toen het boek De Prooi uit-
kwam, heeft hij daar veel last van gehad. Hij was zo 
teleurgesteld. Mijn vader was een nuchtere en eenvou-
dige man en als ik er iets aan kan bijdragen om de sector 
weer saai te maken, zal ik dat niet nalaten. Ik denk bij 
alles wat ik doe: wat zou pa daar van hebben gevonden? 
Zo ben ik in het Europees Parlement onder meer rappor-
teur geweest met betrekking tot Libor en Euribor. Ik 
weet zeker dat hij daarover uit zijn vel zou zijn gespron-
gen. Het is ook te gek dat er geen transparantie-eisen 
waren voor dergelijke benchmarks en ik vind het wel 
mooi dat het me is gelukt om in Europa wetgeving tot 
stand te brengen.’ 

brexiT
Ze noemt het een groot voordeel dat ze in de gemeente-
politiek is begonnen en van daaruit verder is doorge-
groeid. ‘Het politieke handwerk is overal hetzelfde, maar 
mijn eerste politieke les - gelijk hebben is iets heel anders 
dan gelijk krijgen - heb ik toch echt in de gemeentepoli-
tiek gehad.’
Het grote verschil tussen Den Haag en Brussel zit ’m 
volgens haar met name in de massaliteit en complexiteit. 
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tend makkelijk op I agree als we een appje installeren. Je zegt ja 
tegen alles of je kunt die app niet installeren. Ik doe dat trouwens 
ook, omdat ik ook geen keuze heb, maar ik wil daar graag aan-
dacht aan besteden in mijn rapport als FinTech-rapporteur. In 
spreekbeurten haal ik altijd graag de cartoon aan die een tijdje 
geleden in een Nederlandse krant stond. Er zit een echtpaar op de 
bank. De man zit op zijn laptop te lezen, kijkt naar zijn vrouw en 
zegt dan: “Schat, ik denk dat we brand hebben, want Google 
biedt me tijdelijke huisvesting en een brandblusser aan.” Een 
creapy beeld, dat hopelijk duidelijk maakt dat we de baas moeten 
blijven over onze eigen data. Ik heb niks te verbergen, maar wel 
te beschermen. Mensen hoeven niet op mijn bankrekening te kij-
ken. Dat gaat ze niks aan. Maar, ik ben een liberaal en vind dat 
mensen wel zelf keuzes moeten maken. Wil jij een autoverzeke-
ring met korting in ruil voor wat data? Prima, maar dan moet je 
daar wel bewust voor kiezen.’

liberaal
Het woord is gevallen: liberaal. Van Nieuwenhuizen voelt zich 
naar eigen zeggen ‘op en top liberaal’ en vindt dat iedereen zijn 
dagelijks leven zoveel mogelijk zelf in de hand moet hebben, en 
houden. ‘Ik ben op de Veluwe grootgebracht, vlakbij de  
Biblebelt. Misschien zijn daar mijn liberale gedachten wel begon-
nen. Ik vind dat je mensen zoveel mogelijk zelf moet laten doen.’ 
Ze heeft een leuke jeugd gehad en altijd 1001 dingen gedaan. ‘Ik 
ben calvinistisch grootgebracht. Je moet ’s avonds wel ergens 
moe van zijn.’ Een mooie les, die ze graag doortrekt naar haar 
eigen kinderen: je moet uit het leven halen wat erin zit. ‘Ik heb 
vier kinderen die ook met van alles en nog wat bezig zijn. Ze zijn 
volwassen en dat vind ik leuk. Ik kan alles met ze bespreken. Pas 
hadden we het erover dat hun opa en oma voor het eerst met 
elektrisch licht te maken kregen en ik met televisie, terwijl zij 
gamend zijn opgegroeid. Fascinerend vind ik dat. Neem nou 
zoiets als robots. Het is toch geweldig dat zij fysiek of gevaarlijk 
werk kunnen overnemen. Als er een bommelding is op het sta-
tion, of bij zwaar tilwerk. Maar ook in de zorg kunnen robots 
van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld bij mensen met Alzheimer. 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met Alzheimer liever die 
robot hebben die wel na 83 keer dezelfde vraag nog steeds het 
geduld kan opbrengen dat wij niet kunnen. Ik vind dat wel mooi. 
En geruststellend. Ik heb me namelijk van kleins af aan voorge-
nomen om 103 te worden. Geen idee waar dat getal precies van-
daan komt, maar ik ben dat nog steeds van plan.’ <

‘Moet je nagaan, we zitten in Brussel met een parlement van 750 
mensen uit 28 landen, met diverse talen en allerlei verschillende 
culturen. Ja, ook politieke culturen. Dat is soms best complex 
hoor.’
Ze zit nu ruim twee jaar in het Europarlement en heeft haar draai 
daar wel gevonden. ‘Bij een nieuwe uitdaging hoort dat je een 
nieuw netwerk opbouwt en weer veel nieuwe mensen ontmoet. 
Dat is altijd even wennen, maar wel erg leuk.’ 
En uiteraard heeft ze als Europarlementariër een mening over 
Brexit. ‘Naast dat het gewoon heel jammer is, verliest Nederland 
een waardevolle bondgenoot. We hebben dezelfde handelsgeest 
en delen dezelfde humor. Ik ben blij dat het laatste IORP-voor-
stel, een Europese Pensioenfondsrichtlijn, nog net onder ons 
voorzitterschap erdoor is gekomen. Als Engeland straks wegvalt, 
is er immers geen ander land meer met een pensioenstelsel dat op 
het onze lijkt.’

FinTech
Momenteel is ze onder meer rapporteur voor FinTech. Dat initia-
tief komt bij haarzelf vandaan. ‘In het Europees Parlement was 
iedereen nog heel nadrukkelijk bezig met het voorkomen van de 
vorige crisis. Terugkijken dus, terwijl er nu zo ontzettend veel 
tegelijk gebeurt op technologisch gebied en we vooral vooruit 
moeten.’
Ze heeft geen fascinatie voor de techniek zelf, maar wel voor  
wat je ermee kunt. ‘Neem blockchain, robotisering, Kunstmatige 
Intelligentie, Big Data, dat levert allemaal zoveel nieuwe  
mogelijkheden op. Als er Europese regelgeving is die de technolo-
gische vooruitgang frustreert, moeten we die zo snel mogelijk 
aanpassen.’
Ze kijkt, met gepaste jaloezie, naar de Britten die met hun FCA-
proeftuin bedrijven de kans gunnen om nieuwe producten te tes-
ten. ‘Engeland loopt voorop en hoewel de AFM en DNB dat 
zandbakidee hebben overgenomen, is dat gevoel van urgentie er 
nog niet bij iedereen.’ Verzekeraars zijn in haar ogen wel wakker 
geworden, maar moeten nog volop gaan inzetten op die techno-
logie. ‘Kijk maar om je heen. Naar de hotelbranche, de taxiwe-
reld of de reisbureaus. Het is echt een kwestie van meedoen. Tra-
ditionele spelers die niet veranderen, worden van alle kanten 
aangevallen. Zowel door kleine startups als door de heel grote 
jongens.’ 

privacy
Ze wijst naar haar pols. ‘Ik heb ook een smartwatch en lever 
ongemerkt heel wat data af, maar daar zullen we afspraken over 
moeten maken. Wereldwijd. Dat jouw data van jou zijn, is helder, 
maar als er iets anders aan wordt toegevoegd, van wie is het dan? 
En als die zelfrijdende auto per ongeluk ergens tegenaan botst, 
wie is er dan aansprakelijk? Is dat de eigenaar van de auto, de 
softwareleverancier of de autofabrikant? Ik denk dat veel mensen 
niet beseffen wat er met de data gebeurt. We drukken zo ontzet-

personalia
cora van nieuwenhuizen (1963) is sinds 
juli 2014 namens de vvd lid van het 
europees parlement. Ze is onder meer 
rapporteur op het belangrijke terrein 
FinTech, waarvoor ze intensieve 
gesprekken voert met specialisten en 
vakcommissies. daarna zal ze aanbe-
velingen doen. eerder heeft ze zich in 

het ep hard gemaakt voor wetgeving die een einde zou maken 
aan de fraude met benchmarks, waarvan libor en euribor wel 
de bekendste zijn. 
van nieuwenhuizen is haar politieke loopbaan in de gemeen-
tepolitiek van oisterwijk begonnen. Ze woont in oisterwijk en 
rotterdam, is getrouwd en heeft vier kinderen. 

➤

‘ik heb niks  
Te verbergen, Maar wel 

Te bescherMen’
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