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Beste mensen, 

Op 10 mei 1972 stemde 88 procent 
van de Ieren voor toetreding tot de 
EU. Deze toetreding heeft het land 
veel goeds gebracht. Ierland is nu een 
van de rijkste EU landen. De EU heeft 
fors bijgedragen voor de opbouw van 
het land, berekend is een totale steun 
van rond 54 miljard euro. Ierland is 
inmiddels al weer enkele jaren netto 
betaler aan de EU. Vorige week won 
het Ierse NEE kamp in het referendum 
met 100 000 stemmen. De nee 
campagne was bizar en er werden 
thema's aangesproken waarover 
Europa niet gaat of zaken waarover de 
Ieren een uitzonderingspositie houden. 
Dat is zeer wrang. 

Al in 2001 kwamen de Europese 
regeringsleiders tot de conclusie dat de 
EU zowel qua beleidsprioriteiten als 
qua bestuur dringend hervormd moest 
worden. Hiervoor werd een Europese 
Conventie opgericht waar iedereen in 
kon meepraten. Terwijl iedereen 
begrijpt dat klimaatsverandering of 
energiepolitiek beter 
gemeenschappelijk kunnen worden 
aangepakt slagen we er blijkbaar 
onvoldoende in om de burgers te 
overtuigen en mee te nemen op de 
Europese weg. 

Als politicus trek ook ik me dat falen 
aan. Het antwoord dat ik zal geven is: 
nog intenser gaan voor de inhoud, het 
uitleggen en overtuigen en contact 
zoeken met mensen en organisaties. Ik 
ben er vast van overtuigd dat 
uiteindelijk de inhoudelijke 
argumenten het zullen winnen van de 
onderbuikgevoelens. 

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

PRESENTATIE BROCHURE

Op maandag 23 juni a.s. zal ik met 
Carla Pluijmaekers, voorzitter MKB-
Limburg, de brochure "De 
Nederlandse werkgever en 
dienstverlener in Europa" presenteren. 
Het initiatief is genomen na een 
bijeenkomst van ondernemend 
Limburg die de ingewikkeldheid van 
wetten en regels voor het in dienst 
nemen van personeel aan de orde 
stelde. Ik heb met Ger Essers en 
Gabriëlle Krapels de hartenkreet 
opgepakt en in kaart gebracht wat er al 
aan regelgeving is en waaraan men 
moet voldoen om gebruik te kunnen 
maken van de grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt 
krimpt en door het gebruik maken van 
de grensoverschrijdende 
mogelijkheden dienen we de 
Limburgse economie.

De brochure wordt aangeboden aan de 
voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Limburg, Bertha 
Verhoeven-van Lierop om 12.00 uur, 
Kamer van Koophandel Maastricht, 
Maaslandzaal 1, Pierre de 
Coubertinweg 5 (Businesspark de 
Geusselt) te Maastricht. U bent van 
harte welkom.

RUSLAND

Dinsdag hadden we een debat over de 
aanstaande EU-Rusland top. Het 
wordt de eerste top met de nieuwe 
president Medvedev. Bovendien 

beginnen ook de onderhandelingen 
over een nieuw 
samenwerkingsverdrag. 

Er is de afgelopen 10 jaar zowel in 
Rusland als in de EU veel veranderd 
en het vorige verdrag is echt aan 
herziening toe. Een versterking van de 
afspraken m.b.t. energie,maar ook 
klimaatsverandering is voor beide 
partners absoluut noodzakelijk. 
Natuurlijk mogen we een aantal 
klassiekers niet vergeten. Alhoewel 
sommige collega's twijfels hebben 
moeten we juist inzetten op 
gemeenschappelijke waarden zoals 
versterking van de rechtsstaat, het 
gevecht tegen corruptie en het belang 
van een onafhankelijk maatschappelijk 
debat. Toch kunnen we niet wachten 
tot het nieuwe akkoord er ligt. Op een 
aantal punten komen er positieve 
geluiden uit het Kremlin maar 
tegelijkertijd maak ik me zorgen over 
de ontwikkelingen in Abchazië of de 
zaak TNK-BP. 

Volgende week leid ik de 10e EU-
Russia Parlementaire bijeenkomst. We 
zullen met de collega's uit de Duma en 
Federatie Raad niet alleen spreken 
over het nieuwe verdrag of over 
energie, maar ook en dat op expliciete 
vraag van mijn co-voorzitter, ingaan 
op de sociaal-economische situatie in 
Rusland.

EURO VOOR SLOWAKIJE IN 
JANUARI 2009

Afgelopen week hebben we gestemd 
over de toetreding van Slowakije tot 
de Eurozone in januari 2009. Zorgen 
zijn er ook. We vragen de Slowaken 
om meer te doen aan het terugdringen 
van de inflatie en aan verdere 
structurele hervormingen van de 
economie. Slowakije zal het zestiende 
EU-land met de euro worden. Doel is 
dat uiteindelijk alle EU-landen de 
munt invoeren. Alleen Denemarken en 
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Groot-Brittannië hebben een officiële 
ontheffing gekregen.

AFVAL

Jaarlijks produceert Europa zo'n 1,8 
miljard ton aan afval, de behoefte aan 
preventie, hergebruik en recyclage 
neemt met sprongen toe.  Na ruim 
twee jaar van onderhandeling met de 
Europese Commissie en de Raad, 
heeft het Europees parlement 
afgelopen week het groene licht 
gegeven aan nieuwe wetgeving op het 
gebied van afvalverwerking. Er ligt nu 
een richtlijn die de definities en 
basisregels voor alle onderdelen van 
de EU-wetgeving met betrekking tot 
afval uiteenzet. De twee richtlijnen 
over gevaarlijk afval en afvalolie uit 
1975 zijn nu vernieuwd en versimpeld 
in een kaderrichtlijn om doelstellingen 
voor het hergebruik en de recycling 
van afval tegen 2020 te bereiken. 
Lidstaten hebben twee jaar de tijd om 
de nieuwe EU kaderrichtlijn te 
implementeren in nationale 
wetgeving. Wat betreft afvalpreventie, 
zijn zij verplicht tot het opstellen van 
bindende nationale programma's. Den 
Haag is nu aan zet om enkele 
problemen die de definities zouden 
kunnnen veroorzaken tot oplossing te 
brengen. Op het gebied van recyclage, 
moet 50% van al het papier, metaal, 
glas en soortgelijke items uit huizen 
tegen 2020 worden gerecycleerd, in 
tegenstelling tot 27% nu. De alsmaar 
groeiende afvalberg moet onder 
controle komen.

DERDE ENERGIEPAKKET

Afgelopen woensdag is in eerste 
lezing het derde energiepakket 
goedgekeurd. Het doel van dit voorstel 
is de keuzevrijheid van de consument, 
de investeringen in infrastructuur en 
de veiligheid op de Europese 
energiemarkt te vergroten. Centraal in 
dit pakket staat de liberalisering van 
de energiemarkt door de transport en 
productie van elektriciteit en ook gas 
van elkaar te scheiden, de zogenaamde 
unbundling. Het idee hierachter is dat 
als het netwerk aan een onafhankelijke 
entiteit behoort die afgescheiden is 
van de produktie, er een betere 
toegang voor alle leveranciers is 

gegarandeerd en er ook een grotere 
veiligheid in de leveringsvoorziening 
tot stand komt. De concurrentie tussen 
energiemaatschappijen moet daarmee 
verbeteren, hetgeen zou moeten leiden 
tot lagere prijzen. Vooral de 
unbundling is heel controversieel voor 
een aantal grote lidstaten. In 
Nederland is er scheiding maar zijn de 
produktie maatschappijen wel 
eigenaar van het transportbedrijf. De 
minister van Economische zaken en 
het Nederlandse parlement gaan 
Europees voorop en hebben besloten 
dat ook het in eigendom hebben van 
het transport-net niet meer mag. Een 
tweede punt uit het pakket is het 
voorstel om een agentschap op te 
zetten om de samenwerking tussen 
energieregelgevers te verbeteren. Een 
laatste essentieel punt zijn de regels 
voor landen buiten de EU. Zij mogen 
investeren in de EU wanneer Europese 
bedrijven dezelfde toegang krijgen tot 
hun energiemarkt. Het is duidelijk dat 
dit met name in Rusland nog niet het 
geval is.

STUDIEFINANCIERING (WSF)

Naar aanleiding van een krantenartikel 
over studiefinanciering in mei in een 
Belgische krant, heb ik vragen aan de 
Europese Commissie gesteld. In het 
artikel was aangegegeven dat de 
Nederlandse studiefinanciering voor 
studerende in het buitenland in strijd is 
met Europese wetgeving. Reeds in 
2007 heb ik een vraag gesteld omtrent 
de nieuwe WSF van Nederland. 

Studenten moeten gedurende een 
bepaalde periode in Nederland 
gewoond hebben om vervolgens met 
behoud van studiefinanciering in het 
buitenland te mogen studeren. Door 
het stellen van die woonplaatseis 
kunnen kinderen van in België of 
Duitsland wonende grensarbeiders niet 
meer in aanmerking komen voor 
Nederlandse studiefinanciering als zij 
in Vlaanderen, Nordrhein Westfalen 
en Niedersachsen studeren. Deze 
gezinnen wonen immers niet in 
Nederland. Een zeer ongunstige regel 
voor grensarbeiders en hun gezinnen 
dus. Als reactie op mijn meest recente 
vraag heeft de Europese Commissie 
mij medegedeeld dat de Nederlandse 
regering een aanmaningsbrief heeft 

ontvangen. De woonplaatseis vormt 
wellicht een inbreuk op het vrije 
verkeer van werknemers. Ik ben 
momenteel met kamerleden in contact 
over de reactie van de Nederlandse 
regering.

BUITENLAND 

Somalie - lange jaren van volstrekte 
wetteloosheid treft zoals altijd de 
gewone mensen. Kindsoldaten worden 
door zowat alle strijdende partijen 
ingezet. De wanorde strekt zich uit tot 
op zee waar piraterij hoogtij viert -
ook schepen die humanitaire hulp 
aanvoeren worden gekaapt. 
Hulpverleners worden ontvoerd, soms 
wordt losgeld gevraagd, maar anderen 
worden zonder meer vermoord. Klein 
lichtpuntje was er toen op 9 juni de 
Voorlopige Regering (TFG) vrede 
sloot met (een deel van) de gewapende 
oppositie (ARS). Positief ook dat de 
VN Veiligheidsraad op 15 mei besloot 
tot een vredesmacht van 28.500 
man/vrouw, maar die wordt pas 
ingezet als aan politieke en 
veiligheidsvoorwaarden voldaan is -
en dat is nu juist het probleem.

In Iran worden mensen nog steeds ter 
dood veroordeeld voor misdaden die 
ze als minderjarigen gepleegd zouden 
hebben en op 10 juni werd zelfs een 
doodvonnis voltrokken aan iemand die 
op dat moment nog geen 18 jaar was. 
En toch heeft Iran Internationale 
Conventies getekend die dit verbieden. 
Het Parlement vraagt aan onze 
collega's in de Majlis, het (niet echt 
vrij gekozen) Iraanse Parlement, nu in 
te stemmen met een al voorliggende 
hervorming van het Wetboek van 
Strafrecht waardoor onder andere de 
straf van steniging afgeschaft zal 
worden en ook de doodstraf voor 
daden begaan als minderjarige.
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