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Beste mensen, 

Afgelopen maandag was het 
internationale vrouwendag. In 
Nederland wordt hieraan de laatste 
jaren minder aandacht besteed dan 
elders in de EU. Toch is die 
aandacht nodig, uit cijfers van de 
Europese Commissie blijkt dat het 
gemiddelde salarisverschil tussen 
mannen en vrouwen in Nederland 
in 2008 23,6 procent was, tegen 18 
procent in andere lidstaten. Ook 
worden vrouwen, die meer in 
deeltijd werken, harder getroffen 
door de economische crisis. De 
nieuwe Commissie heeft deze 
week voorstellen gedaan om in elk 
geval de salaris gap beter in de 
hand te houden. Europa was, is en 
blijft de beste voorspreker voor 
vrouwen.
Andere cijfers kwamen er over de 
werkloosheid. In de Eurozone 
bedroeg deze in januari gemiddeld 
9,9 procent, ter vergelijking in de 
VS is dit 9,7 procent. Nederland 
doet het niet slecht met 4,2 procent 
terwijl Duitsland op 7,5 procent zit 
en Spanje zelfs op 18,8 procent. 
Ten opzichte van januari 2009 
kennen alle 27 lidstaten een 
toename van de werkloosheid. 
Zeer verontrustend wat mij betreft 
is de jeugdwerkloosheid. In de 
Eurozone zit deze op 20,2 procent 
en in Nederland op 8,1 procent. 
Weliswaar houdt Nederland zich 
goed staande maar het is duidelijk 
dat de crisis zware gevolgen heeft. 
De Europese Commissie heeft 
vorige week een groeistrategie 
voorgelegd, hierover meer in deze 
nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Consumentenbescherming
Deze week hebben we in 
Straatsburg gesproken en gestemd 
over een betere 
consumentenbescherming. Een 
intensive discussie is gevoerd over 
SOLVIT. Dit is een instelling die 
hulp biedt aan Europese 
consumenten zonder een 
gerechtelijke procedure te starten, 
burgers en bedrijven kunnen er 
terecht bij onjuiste toepassingen 
van het interne marktrecht. Prima 
omdat te vaak burgers en bedrijven 
geconfronteerd worden met 
afwijkingen van het Europese 
recht.  Een voorbeeld: een Bulgaar 
had 10 jaar in Frankrijk gewerkt en 
bijdragen betaald aan het Franse 
zorgstelsel. Toen hij terugkeerde 
naar Bulgarije wilde hij daar een 
ziektekostenverzekering afsluiten. 
Dit werd geweigerd en er werd 
hem verteld dat hij achterstallige 
premie moest betalen om gebruik 
te kunnen maken van de Bulgaarse 
gezondheidszorg. SOLVIT heeft 
er voor gezorgd dat de man, 
volgens EU-regels, zonder extra 
kosten in het Bulgaarse zorgstelsel 
werd opgenomen. Veel mensen 
weten niet van het bestaan van 
SOLVIT, dus we gaan de 
bekendheid van SOLVIT 
vergroten.
Voor meer info: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index
_nl.htm

Jaarrekening kleine MKB´s
Administratieve lasten, het MKB 
worstelt er al jaren mee. Vandaar 
dat de Europese Commissie met 
een voorstel is gekomen om het 
micro-mkb (bedrijven met
maximaal 9 werknemers) vrij te 
stellen van het opstellen en 
publiceren van een jaarrekening. 
Daar hebben we afgelopen week 
mee ingestemd. De Nederlandse 
Kamers van Koophandel waren 
hier geen voorstander van. Zij zijn 
bang dat het voorstel van de 
Commissie niet werkt om de 
administratieve lasten te 
verlichten. Zij stellen dat de mkb´s 
nog steeds jaarrekeningen moeten 
blijven maken, bijvoorbeeld voor 
de belastingdienst. Ook zou de 
afschaffing van de jaarrekening de 
transparantie binnen het 
handelsverkeer beperken. 
Statistische informatie die nu door 
middel van de jaarrekeningen tot 
stand komt zal op een andere 
manier verkregen moeten worden. 
Nederland wil de regelgeving 
simplificeren en is dus 
voorstander. 

2020 Strategie
In 2000 is de Lissabon strategie 
opgesteld. Het doel was om meer 
en betere banen te creëren in 
Europa. Hierdoor zou Europa de 
meest concurrerende en 
innovatieve economie van de 
wereld moeten worden. Over het 
succes van de Lissabon strategie, 
waarvan de doelstellingen in 2010 
aflopen, wordt verdeeld gedacht. 
Er is weer een te hoge 
werkloosheid en waar er gestreefd 
werd naar meer onderzoek en 
ontwikkeling, zijn de cijfers die we 
onszelf gesteld hebben onder de 
maat, de 3% is niet gehaald. Een 
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strategie waarbij arbeid, milieu, 
energie en kennis integraal worden 
benaderd moet Europa verdiepen, 
versterken en verduurzamen.
Vorige week heeft 
Commissievoorzitter Barroso een 
nieuw werkdocument 
gepresenteerd. Hierin worden 5 
hoofddoelstellingen benoemd: 
75% van de bevolking in de 
leeftijd van 20-64 jaar moet werk 
hebben, 3% van EU BNP dient 
geïnvesteerd te worden in 
onderzoek, de 20/20/20 klimaat en 
energie doelstellingen moeten 
worden gehaald, vroege 
schoolverlaters onder 10% en 40% 
van de jeugd moeten een gedegen 
opleiding krijgen en 20 miljoen 
mensen moeten uit de armoedeval. 
Op de komende Voorjaarstop zal 
de Lissabonstrategie door de 
regeringsleiders worden 
besproken. Wij hebben deze week 
alvast in een resolutie onze mening 
gegeven als schot voor de boeg 
voor een concreet pakket. 
Overigens zal dat een pakket 
moeten zijn van Europa met de 
lidstaten samen. De nadruk ligt op 
de sociale markt economie, een 
krachtig Europees bestuur, een 
sterke euro en adequaat financieel 
toezicht. Dit moet het potentieel 
van de Europese interne markt 
mobiliseren en leiden tot banen en 
duurzame groei.

Buitenlands beleid
Woensdag bespraken we met de 
nieuwe hoge vertegenwoordiger 
Mevrouw Ashton het buitenlands 
beleid van de EU dat onder het 
Lissabonverdrag versterkt wordt. 
De EU moet haar belangen in de 
wereld zelfbewust en actief 
verdedigen, haar burgers 
beschermen en de eerbiediging van 
de mensenrechten en de 
democratische waarden wereldwijd 
bevorderen. 
Een buitenlandsbeleid dat 
coherent, consistent en effectief is 
en dat niet de kleinste gemene 
deler is van het compromis van de 
standpunten van alle lidstaten,

maar één duidelijke Europese 
aanpak en visie over 
mensenrechten, energieveiligheid, 
terrorismebestrijding en ook de 
betrekkingen met landen als Iran, 
China en Rusland. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan de opzet van 
de nieuwe diplomatieke dienst 
maar er is nog geen akkoord tussen 
lidstaten en Commissie. Ik kom 
dus hierop terug.

Keuzerecht gepensioneerden
Dankzij een voorstel van mijn 
hand wordt in de nieuwe 
Verordening 883/2004 geregeld 
dat Nederlandse gepensioneerden, 
die voor hun zorg bijdragen in 
Nederland betalen, ook het recht 
krijgen om een medische 
behandeling te ondergaan in 
Nederland. De VVD in de Tweede 
Kamer vindt (dat stelt men in 
Kamervragen) dat dit leidt tot 
onverantwoordelijk gedrag van de 
gepensioneerden (zgn. moral 
hazard). De reden waarom ik het 
amendement destijds heb 
ingediend is logisch en menselijk. 
Een in Spanje of Frankrijk wonend 
gepensioneerde lerares die daar 
ziek wordt krijgt het recht om zich 
te laten behandelen in Nederland, 
daarvoor betaalt men ook 
Nederlandse premies. Waarom 
zouden deze gepensioneerden niet 
het recht hebben om terug te keren 
naar Nederland (pensioenland) 
waar hun naaste familie woont en 
waar men bij ziekte, zich toch 
meer op zijn gemak voelt. 
Het keuzerecht leidt niet tot 
aanzienlijke hogere kosten. 
Immers als gevolg van de 
invoering van het keuzerecht is de 
vergoeding, die Nederland moet 
betalen aan de woonlanden van de 
gepensioneerden lager. Ook heeft 
Nederland de mogelijkheid om, 
indien noodzakelijk, een hogere 
zorgbijdrage te heffen (aanpassing 
woonlandfactor). De VVD 
suggestie dat de buiten Nederland 
wonende gepensioneerden zich 
massaal onverantwoordelijk zullen 
gaan gedragen als calculerende 

zorgtoeristen, is onzinnig. Het kan 
er bij mij niet in dat de VVD een 
nieuw ijzeren zorg gordijn wil 
optrekken tussen EU lidstaten. 

SEPA
Afgelopen woensdag hebben we 
ingestemd met een resolutie over 
SEPA (Single Euro Payments 
Area) het systeem van 
grensoverschrijdende betalingen in 
Euro´s. Jaren geleden hebben we 
een verordening aangenomen die 
garandeert dat wanneer een 
consument een 
grensoverschrijdende betaling in 
Euro´s verricht, de kosten en 
veiligheid hetzelfde zijn als die 
van een overeenkomstige betaling 
in Euro´s in de eigen lidstaat. In de 
resolutie vragen we de Commissie 
om een duidelijke en bindende 
termijn vast te stellen waarbinnen 
alle betalingen in de EU aan de 
SEPA-normen moeten voldoen. De 
invoering gaat volgens ons te 
langzaam. 

CDA Europa congres
Op 26 maart organiseert de CDA 
delegatie in het Europees 
Parlement een conferentie in het 
provinciehuis in Utrecht over "het 
Europa van de burger". Zelf zal ik 
in mijn bijdrage ingaan op het 
belang van Europa voor burgers 
in grensregio's. Voor  ons eerste 
congres heeft de Minister President 
Balkenende toegezegd om de 
middag af te sluiten. U kunt zich 
aanmelden voor deze bijeenkomst 
bij Marianne IJzerman 
(m.ijzerman@tweedekamer.nl).
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