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Beste mensen,

Na de volgende week sluit het 
Europees Parlement haar deuren en 
kan ik me voltijds op de campagne 
richten. Toch staan er komende 
week belangrijke punten op de 
agenda. Grensarbeid en 
grensoverschrijdende zorg 
bevoorbeeld, dossiers waar ik al 
jaren aan werk. Hierbij gaat het om 
heel concrete problemen waar 
burgers in de Euregio dagelijks 
tegenaan lopen. De vele bezoekers 
die ik jaarlijks ontvang geven mij 
de argumenten voor het debat.

Deze maand had ik naast de 
gewone bezoekersgroepen nog 6 
bussen met ZijActief dames uit 
heel Limburg op bezoek. Dit 
brengt het totaal aantal bezoekers 
over de afgelopen 5 jaar op 
ongeveer 10.000. Iedere week heb 
ik het voorrecht om burgers, oud 
en jong, man en vrouw, zowel in 
Brussel als in Straatsburg uit te 
mogen leggen wat ik probeer te 
doen in Europa. Hun kritische 
vragen, opmerkingen en 
aanmoedigingen vormen voor mij 
een constante bron van motivatie 
en inspiratie.

Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
ZORG

Donderdag hebben we wetgeving 
aangenomen die de rechten van 
patiënten bij grensoverschrijdende 
zorg vastlegt. In de nieuwe 

wetgeving staat de patiënt centraal, 
de mondiger burger die kan en wil 
kiezen voor de beste behandeling, 
dicht bij huis als het kan, over de 
grens als dat beter is. De 
wetgeving is te danken aan 
dappere burgers die naar het Hof 
zijn gestapt om daar waar de eigen 
lidstaat hen in de steek liet, voor 
zorg over de grens te kiezen. Het 
Hof van justitie heeft hen daarbij 
ondersteund door te refereren aan 
"het hoog niveau van gezondheid" 
waarop elke EU burger recht heeft. 

De richtlijn is goed nieuws voor 
alle burgers, zeker voor de mensen 
in de grensregio's, mensen met 
zeldzame ziekten, mensen die 
geconfronteerd worden met 
wachtlijsten. Het Europees 
Parlement heeft op een aantal 
belangrijke punten de wetgeving 
aangescherpt, bijvoorbeeld met 
betrekking tot geschilbeslechting, 
de toegang tot informatie over de 
kwaliteit van de zorg, preciezere 
regels voor terugbetaling van de in 
het buitenland genoten zorg en 
oprichting van Europese 
referentienetwerken voor 
informatie-uitwisseling en 
bevordering van de kwaliteit van 
de zorg.

Door mijn amendementen is het nu 
ook mogelijk om proefgebieden in 
te stellen voor 

grensoverschrijdende zorg. Dit 
betekent dat regio ś waar nu al 
verregaande samenwerking op het 
gebied van zorg plaatsvindt, deze 
gestimuleerd worden om deze 
samenwerking verder te 
ontwikkelen. Limburg behoort 
vanwege haar unieke ligging en de 
samenwerking tussen de 
universitaire ziekenhuizen van 
Aachen en Maastricht tot een 
select gezelschap Europese regio´s 
die in aanmerking kunnen komen 
voor een status als proefgebied. 
Patiënten willen snelle zorg van 
uitstekende kwaliteit. 
Samenwerken in de regio, en het 
niet geblokkeerd worden door 
landsgrenzen, is daarom van het 
allergrootste belang. Ook de rol 
van patiëntenorganisaties is 
verstevigd door mijn 
amendementen. Europa heeft 
volgens het verdrag de plicht om 
voor al zijn burgers een hoog 
niveau van gezondheidszorg te 
waarborgen. Iedereen heeft recht 
op goede zorg, onafhankelijk van 
waar iemand vandaan komt of 
hoeveel geld hij bezit. Deze 
richtlijn is een heel grote stap in de 
goede richting. Na de verkiezingen 
van het Europees Parlement zal het 
overleg met de Raad ter hand 
worden genomen.

COORDINATIE SOCIALE 
ZEKERHEID 

Woensdag hebben we in 
Straatsburg de 
coördinatieverordening sociale 
zekerheid Vo. 833/2004 plus de 
bijbehorende 
toepassingsverordening 
aangenomen. Dit betekent dat
beide verordeningen zeer 
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waarschijnlijk op 1 januari 2010 in 
werking treden. 

De totstandkoming van de beide 
verordeningen heeft veel tijd en 
energie gekost. Er zijn 
compromissen gesloten. Met hart 
en ziel heb ik getracht om de 
belangen van migrerende 
werknemers en grensarbeiders te 
behartigen. Op een aantal punten 
heb ik - mede als gevolg van de 
nieuwe zorgverzekering -
amendementen ingediend die zijn 
aangenomen. Ook is 2007 via een 
wijzigingsvoorstel geregeld dat 
gepensioneerde militairen & 
ambtenaren en gezinsleden van 
actieve militairen bij verblijf in het 
buitenland ook het het keuzerecht 
in de zorg hebben.

Bij de behandeling van de nieuwe 
coördinatieverordening heb ik via 
amendementen het mogelijk 
gemaakt dat in Spanje, Frankrijk, 
België enz. wonende Nederlandse 
gepensioneerden zonder 
toestemming van wie dan ook, een 
medische behandeling in 
Nederland mogen ondergaan. Deze 
mensen betalen namelijk ook 
Nederlandse zorgpremie. Nadat de 
verordeningen zijn aangenomen 
zal ik mij er voor inzetten dat de 
Lidstaten - zeer zeker Nederland, 
Duitsland en België - goede 
voorlichting gaan geven over de 
nieuwe Verordeningen.

FINANCIELE MARKTEN

Een van de oorzaken van de 
huidige kredietcrisis was het 
gebrek aan coordinatie tussen de 
toezichthouders en de rol van 
ratingsbureaus. Deze week hebben 
we een aantal leemtes in de 
wetgeving proberen te corrigeren. 
Ratingsbureaus zijn bedrijven die 
adviezen geven over de 
toekomstige kredietwaardigheid 
van bijvoorbeeld bedrijven of 
obligaties. De ratingbureaus 
hebben vorig jaar niet ingezien dat 

de financiële markten slechter 
werden en pasten hun ratings niet 
op tijd aan. Ratingbureaus zullen 
dus worden geregistreerd, 
gecontroleerd en er zal toezicht op 
worden gehouden. 

Afgelopen dinsdag maakte de 
Europese Investeringsbank (EIB) 
trouwens bekent dat ze €300 
millioen beschikbaar stellen aan de 
ING bank om het MKB te helpen 
door het economische dal te 
komen. Alle economische sectoren 
en alle bedrijven met minder als 
250 werknemers komen in 
aanmerking. De EIB belooft dat 
het geld binnen enkele weken 
beschikbaar is.

TELEFOONKOSTEN

Na een eerste correctie vorig jaar 
hebben we deze week opnieuw een 
verlaging van mobiele tarieven 
afgedwongen. Vanaf 1 juli 2009 
zal de prijs van het versturen van 
een tekstbericht in het buitenland 
maximaal € 0,11 bedragen. 
Momenteel is het maximumbedrag 
voor het versturen van een SMS 
nog € 0,29. Verder stellen we 
maximumprijzen(exclusief BTW)  
voor gesprekken vast. Deze zijn 
vanaf 1 juli 2009: een maximum 
van € 0,43 per minuut voor een 
uitgaand telefoongesprek en  € 
0.19 per minuut voor het 
ontvangen van een gesprek. Deze 
bedragen worden dan langzaam 
verlaagd. Vanaf 1 juli 2010 wordt 
dit maximaal € 0,39 voor een 
uitgaand gesprek en € 0.15 voor 
een inkomend gesprek en vanaf 1 
juli 2011 is de maximumprijs voor 
een uitgaand gesprek € 0,35 per 
minuut en € 0.11 per minuut voor 
een inkomend gesprek. Zoals we 
ook vorig jaar gezien hebben 
zullen de providers snel op het 
laagste minimum gaan zitten.

BTW Fraude

Naar schatting lopen de lidstaten 
van de EU jaarlijks 100 miljard 
euro mis aan BTW inkomsten. Dit 
blijkt uit een gezamenlijk 
onderzoek van de rekenkamers van 
België, Duitsland en Nederland. 
Mijn collega Cornelis Visser 
(economische zaken en financiën) 
steunt in zijn rapport over nieuwe 
EU BTW-wetgeving de strenge 
aanpak van de Europese 
Commissie. Zo zal de exporteur 
voortaan onder Europese regels 
zijn eigen btw identificatienummer 
en het nummer van de importeur 
moeten opgeven. Dit is een goede 
zaak omdat het de controle beter 
mogelijk maakt. Wel is het 
Parlement tegen het voorstel om 
exporteurs vijf jaar lang 
aansprakelijk te stellen. Bedrijven 
dienen niet de 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor de tekortkomingen van 
administratieve samenwerking 
tussen lidstaten. Exporteurs 
moeten voor de daadwerkelijke 
aanslag een waarschuwing krijgen 
zodat er alsnog de mogelijkheid is 
om te bewijzen dat men te goeder 
trouw heeft gehandeld. Exporteurs 
moeten maandelijks 
samenvattingen aanleveren over 
hun grensoverschrijdend handelen 
en die informatie moet voldoende 
zijn voor de lidstaten om snel in 
actie te komen. 
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