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Beste Mensen,

Omdat ik niet in de plenaire 
vergadering aanwezig was in 
januari, is voor het eerst in zeven 
jaar,  geen nieuwsbrief verzonden. 
De reden daarvoor, een heel 
persoonlijke, de ziekte van mijn 
man Steph. Tijdens onze vakantie 
in augustus bleek dat hij ernstig 
ziek was, op 16 januari j.l. is hij 
overleden, thuis. Heel dankbaar 
ben ik voor alle steun en warme 
belangstelling, de bezoeken, 
telefoontjes en mails tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden. Het 
medeleven heeft mij diep geroerd 
en is een grote steun in deze 
moeilijke tijd. De plek van Steph is 
leeg, maar hij zal ons zeker blijven 
volgen en inspireren. 

Afgelopen week is ook de lijst 
voor de verkiezingen van het 
Europees parlement bekend 
geworden. In juni vorig jaar werd 
ik door het CDA Limburg en alle 
CDA afdelingen in onze provincie 
k a n d i d a a t  gesteld. Natuurlijk 
kende Limburg de interne partij-
aanbeveling om een 
volksvertegenwoordiger slechts 
drie keer voor hetzelfde mandaat 
verkiesbaar te stellen. Men heeft 
ervoor gekozen om mij toch te 
kandideren. Het CDA partijbestuur 
heeft dat besluit van Limburg 
gehonoreerd. Ik sta nu op de 
laatste plaats,van de lijst, nummer 
25. De democratie kan nu echt zijn 
werk doen. Mensen die mijn werk 
en betrokkenheid als Europees 
volksvertegenwoordiger 
waarderen, kunnen dat tot 
uitdrukking brengen in hun stem.
Een voorkeurszetel verwerven is 
niet gemakkelijk. De komende tijd 
is er dus een van veel actie en hard 

werken. Mocht u nog suggesties 
hebben of willen meedoen aan de 
campagne dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Guantanamo
Dinsdag hadden we een debat over 
het voornemen van president 
Obama om de Guantanamo 
gevangenis dit jaar nog te sluiten. 
Dit is goed nieuws. 
Guantánamo past niet in een 
rechtsstaat, omdat in een 
rechtsstaat een verdachte, zelfs als 
het een terrorist is, op grond van de 
waarden die wij met elkaar delen, 
recht heeft op bescherming en een 
eerlijk proces.
Ik waardeer het besluit van 
president Obama om Guantánamo 
Bay te sluiten, maar het kan dan 
niet zo zijn dat het probleem als 
eerste op het Europese bordje 
wordt neergelegd. We hebben in 
Guantánamo Bay immers van doen 
met gevangenen en niet met watjes 
die je zonder handschoenen kunt 
aanpakken. Wij kunnen in 
incidentele gevallen  behulpzaam 
zijn bij de opvang, echter alleen 
maar op grond van een Europees 
besluit, Europese normen. Die 
zullen wij met elkaar moeten 
vaststellen. 

Gascrisis en Energiebeleid
De EU werd hard getroffen door 
het nu weer jaarlijkse geschil 
tussen Rusland en Oekraïne over 
het toegroeien naar marktprijzen 
van door Rusland aan en via de 
Oekraïne te leveren gas. De 
afgelopen weken had ik volop 
contact met mijn Russische 
collega's van de Doema om te 
proberen mee te werken aan het 
verkrijgen van optimale informatie 
over het conflict en zodoende bij te 
dragen aan het vinden van een 
oplossing. Energie is politiek, dat 
geldt voor Rusland maar ook voor 
de Oekraïne. Europa heeft 
geholpen om het conflict over de 
prijs en de betrouwbaarheid te de-
escaleren. Dat is in aller belang 
zowel voor Rusland als de 
Oekraïne maar zeker ook voor 
Europa. Europa en Rusland zijn op 
elkaar aangewezen: tweederde van 
de winst van Gazprom komt uit 
export naar Europa en 40% van 
ons geïmporteerd gas komt uit 
Rusland.

De hele crisis bewees nog eens dat 
één Europees energiebeleid, zowel 
extern maar ook intern van 
levensbelang is. Daarom hebben 
we een aantal speerpunten deze 
week nog eens vastgelegd in de 
tweede strategische toetsing van 
het energiebeleid. Duidelijk is dat 
meer gediversifieerd moet worden 
voor wat betreft de ontsluiting van 
nieuwe gebieden en pijpleidingen 
zoals Nabucco en Nordstream. 
Daarnaast moet er een goed 
geïntegreerde Europese 
energiemarkt komen zodat 
lidstaten elkaar echt kunnen 
bijstaan in dergelijke situaties. 
Energiesolidariteit tussen lidstaten 
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staat trouwens expliciet in het 
verdrag van Lissabon, daarom is 
het van belang dat dit wordt 
aangenomen. Ook de 
doelstellingen uit het 
klimaatpakket dragen bij aan 
diversificatie.

Kosovo
Deze maand viert Kosovo zijn 
eerste verjaardag als 
onafhankelijke staat. De 
meerderheid van de 27 EU landen 
heeft Kosovo inmiddels erkend. 
Deze week hadden we een debat 
over de situatie in Kosovo en de 
rol van de EU. Kosovaarse 
autoriteiten moeten allereerst meer 
werk maken om corruptie en 
georganiseerde criminaliteit aan te 
pakken.
De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt allereerst bij de Kosovaarse 
regering. De bevolking moet 
vertrouwen krijgen in het bestuur 
en het juridisch apparaat. Corruptie 
en criminaliteit ondermijnen de 
staat. Ook de relatie met de 
buurlanden en dan met name de 
Servische autoriteiten zijn 
belangrijk. Een constructieve 
dialoog en regionale 
samenwerking is doorslaggevend 
voor de stabiliteit en economische 
ontwikkeling in de hele regio.
Met de justitie en douanemissie 
EULEX heeft de EU zwaar 
ingezet. Het is goed dat ze nu met 
het echte werk zijn begonnen. De 
komende 2 jaar zal moeten 
uitwijzen of EULEX het verschil 
kan maken. Van groot belang is 
dat de EU inzet effectief is. Het 
ontbreekt niet aan hulp maar de 
coördinatie kan beter.

Grensarbeiders
Brigitte Bosman woont in 
Duitsland en werkt in Nederland 
Zij is een alleenstaande moeder 
met twee studerende kinderen van 
ouder dan 18 jaar. Zij heeft geen 
recht op Nederlandse 
kinderbijslag. Deze wordt immers 
slechts tot 18 jaar uitbetaald. De 
Duitse kinderbijslagwet regelt dat 

alle inwoners recht hebben op 
Duitse kinderbijslag. Inwoners van 
Duitsland die in een andere land 
werken worden niet uitgesloten. 
Brigitte Bosman kreeg echter geen 
Duitse kinderbijslag, omdat de 
Familiengeldkasse van mening 
was dat een werknemer die in 
Nederland verzekerd was nooit 
recht kan hebben op Duitse 
kinderbijslag. Het Hof van Justitie 
was van mening dat Duitsland dat 
dan wel in haar wetgeving had 
moeten regelen. Omdat dit niet het 
geval was, heeft Brigitte Bosmaan 
alsnog recht op de Duitse 
kinderbijslag. 
Door deze uitspraak wordt het 
mogelijk dat lidstaten ook sociale 
zekerheidsrechten toekennen aan 
inwoners, die in een andere lidstaat 
werken. België doet dit al in het 
geval beide ouders in Nederland 
sociaal verzekerd zijn. Er bestaat 
dan toch recht op Belgische 
kinderbijslag voor kinderen ouder 
dan 18 jaar. Ook bouwen inwoners 
van België een aanvullend 
ouderdomspensioen op, als zij als 
grensarbeider werken. Nederland 
kent ook een dergelijke regeling. 
Nederland betaalt namelijk 
kinderopvangtoeslag uit aan 
inwoners van Nederland als beide 
ouders in Duitsland of België 
werken. Lidstaten kunnen de 
uitspraak van het Hof benutten om 
- daar waar er 
grensoverschrijdende problemen 
ontstaan als gevolg van de 
Europese wetgeving - dit in hun 
wetgeving te repareren. 

Dokter Wodka
Met grote verbazing las ik vorige 
week in de Nederlandse media 
over "dokter Wodka". Deze Britse 
dokter werd in Engeland uit zijn 
beroep gezet vanwege 
alcoholisme, maar ging vervolgens 
doodleuk verder met patiënten 
behandelen in Maastricht. 
D a a r v o o r  speelde al een 
vergelijkbare zaak van een in 
Nederland geschorste neuroloog 
die in Duitsland weer gewoon aan 

de slag kon. Naar aanleiding van 
deze stuitende zaken heb ik het 
initiatief genomen om in de 
toekomst te voorkomen dat zulke 
artsen, die in het ene land uit hun 
beroep zijn geschorst, in een 
andere EU lidstaat gewoon aan het 
werk kunnen. Ik heb daarom 
spoedvragen gesteld aan de 
Europese Commissie waarin ik heb 
aangegeven wat er zou moeten 
veranderen. Zo wil ik dat er in 
Europa een register komt waarin 
uitspraken komen van nationale 
tuchtcommissies of rechtbanken 
inzake het schorsen of ontzetten uit 
het medisch beroep. Ook de 
Europese regels moeten worden 
aangepast. Op dit moment is 
namelijk enkel de toelating tot een 
medisch beroep geregeld en niet de 
schorsing of ontheffing. 

Als in Nederland je rijbewijs wordt 
ingenomen kun je niet zomaar in 
het buitenland in de auto stappen. 
Met een artsendiploma ligt het 
blijkbaar anders. Het enige wat we 
op deze manier doen is het 
rondpompen van probleemartsen 
door Europa. Dit kan natuurlijk 
niet. Een Europees register kan 
dergelijk misstanden in de 
toekomst voorkomen.
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