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Beste mensen,

Ondanks de zeer goede Limburgse 
kandidaten was het verlies van het 
CDA afgelopen woensdag en de 
opkomst van de antipolitiek in 
Limburg een heel zware klap. 
De deemoedige houding van 
fractievoorzitter Maxime Verhagen 
is dan ook volledig terecht. 
Tegelijkertijd hebben deze 
verkiezingen voor een enorme 
versplintering gezorgd die de 
stabiliteit, die zo nodig is in deze 
moeilijke tijden, in gevaar kan 
brengen. 

Het politieke centrum is 
verdwenen en voor de hand 
liggende coalities zijn niet 
mogelijk. Ik respecteer de keuze 
van de kiezer, maar betwijfel of de 
massale steun aan de PVV ons 
dichterbij oplossingen brengt voor 
de grote problemen waarvoor we 
nu staan als het gaat om economie, 
mens of maatschappij? Met alleen 
praten voor de bühne en niet gaan 
voor de oplossing omdat die 
verantwoordelijkheid ook pijn kan 
doen, halen we Nederland niet uit 
het slop. 

Mag ik tot slot erop vertrouwen dat
we na ons zelfonderzoek en
bezinning, snel weer een partij zijn
die op volle kracht de 
verantwoordelijkheid voor de 
samenleving aan kan en dus ook 
het verloren gegane vertrouwen 
kan herstellen en herwinnen. 

Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

Arbeidstijden op de weg
Woensdag hebben we gestemd 
over de arbeidstijden voor het 
wegvervoer. Een controversieel 
voorstel dat vorig jaar al door de 
plenaire vergadering is 
weggestemd. De vraag is of een 
zelfstandige chauffeur onder de 
richtlijn arbeidstijden dient te 
vallen. De Europese Commissie 
vindt van niet en heeft het voorstel 
gedaan om de zelfstandigen uit te 
zonderen. Dat wil zeggen dat een 
chauffeur, zelfstandig of niet, wel 
aan het rijtijdenbesluit moet 
voldoen, maar wanneer hij/zij de 
administratie doet in de avond, die 
uren niet meegerekend worden 
voor de generieke arbeidstijd. 
Omdat het parlement en ook de 
vakbeweging terecht de valse 
concurrentie van 
schijnzelfstandigen wil aanpakken, 
wenste een meerderheid alle 
zelfstandigen onder de 
arbeidstijdenwetgeving. In mijn 
ogen is er nu een 
pyrrusoverwinning behaald, alle 
zelfstandigen moeten voldoen aan 
de arbeidstijden, dat wil zeggen dat 
gecontroleerd moet gaan worden 
of een eenpitter 's avonds iets 
anders doet dan TV kijken en 
bijvoorbeeld de administratie 
bijwerkt? Er is geen enkel EU land 
dat op dit punt controleert of 
sterker kan controleren. De enige 
oplossing om het dossier te 
deblokkeren lijkt me dat nu nog 

eens een nieuwe definitie van 
zelfstandigen en dus ook 
schijnzelfstandigen wordt 
gevonden. A propos, de veiligheid 
op de weg van beroepschauffeurs 
via de rijtijden is niet in het 
geding.

De EU en voetbal
Terwijl in Zuid-Afrika het WK in 
volle gang is, stond voetbal ook in 
het Europees Parlement op de 
agenda. Niet vanwege de discussie 
over de basisformatie van Oranje 
of een potentieel verbod op de 
vuvuzela, maar wel vanwege 
belangrijke zaken als de financiën 
van Europese voetbalclubs en de 
positie van spelersmakelaars. In 
2008 bedroeg het gezamenlijke 
verlies van de Europese topclubs 
578 miljoen euro. Daarnaast 
hadden zij een gezamenlijke 
schuld van 5.5 miljard Euro. Het 
Europees Parlement heeft 2 jaar 
geleden aan de hand van een 
tweetal rapporten de financiële 
moeilijkheden al vastgesteld. 
Onder meer op basis van deze 
rapporten heeft de Europese 
voetbalbond UEFA onlangs 
nieuwe, strenge regels 
gepresenteerd met een heldere 
boodschap aan de clubs: Besteed 
niet meer dan uw voetbalclub 
produceert! Spelersmakelaars 
strijken jaarlijks miljoenen op aan 
commissies, maar omdat het 
beroep niet in alle landen 
gereguleerd is, zijn weinigen 
officieel erkend. Kinderhandel, 
gebrek aan transparantie, grijze 
zones, fraude en corruptie zijn 
wanpraktijken die het voetbal 
blijven teisteren, blijkt uit een 
onderzoek van de Europese 
Commissie. Wij pleiten dan ook 
voor een Europees Actieplan dat 
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een einde maakt aan uitwassen bij 
voetbaltransfers, door de invoering 
van een Europees licentiesysteem 
voor spelersmakelaars, het 
afschaffen voor 
makelaarsvergoedingen voor 
transfers van minderjarigen en 
volledige transparantie van de 
transfervergoedingen en 
geldstromen. 

Internet governance
Afgelopen week hebben we 
gestemd over de internet 
governance van de 
internetinfrastructuur en 
beheerders van het internet. De in 
1998 opgerichte Internet 
Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) is dé 
organisatie die dit nu regelt. Wij 
willen meer controle, beter 
toezicht en zeggenschap binnen het 
ICANN. Internet is een belangrijk 
onderdeel van ons leven geworden. 
Toegang tot het internet is een 
vanzelfsprekendheid geworden. 
Maar ook steeds meer ideeën, 
meningen en standpunten worden 
verspreid via het internet. Dit 
nieuwe communicatiemiddel, 
waarmee met een druk op de knop 
miljoenen mensen te bereiken zijn 
dient aan regels te worden 
onderworpen. Met deze
internetregels gaat de EU voorop. 
Internet dient voor iedereen 
toegankelijk te zijn, de 
bescherming van 
persoonsgegevens, anti-
discriminatie, de digitale 
misdaadbestrijding en bescherming 
van intellectueel eigendom leggen 
we onze waarden vast voor het 
bestuur en beheer van internet.

Milleniumdoelen
In 2000 hebben de 189 leden van 
de Verenigde Naties ambitieuze 
doelstellingen vastgelegd om tegen 
2015 extreme armoede en honger 
te bestrijden, kindersterfte te 
verminderen en alle kinderen te 
kans te geven om naar school te 
gaan. Inmiddels wordt duidelijk 
dat we onze acht concrete doelen 

niet gaan halen ondanks voortgang 
in bijvoorbeeld de strijd tegen 
mazelen, malaria of tuberculose. 
Deze week hebben wij de 
prioriteiten nogmaals onderstreept 
in voorbereiding op de VN-
bijeenkomst in september. Europa 
heeft hier een doorslaggevende rol 
in aangezien meer dan de helft van 
de totale ontwikkelingshulp uit de 
lidstaten van de EU komt. 
Overigens hebben de EU en de 27 
lidstaten een heel duidelijke 
taakverdeling afgesproken in 2005 
waarin de Europese Commissie 
vooral een coördinerende rol heeft 
bij ontwikkelingssamenwerking en 
een leidende rol in 
onderhandelingen over 
handelsakkoorden.

Handel in derivaten
Als gevolg van de financiële crisis 
zijn derivaten - bekritiseerd 
vanwege de zeer ondoorzichtige 
manier waarop ze worden 
verhandeld - momenteel 
onderwerp van gesprek op 
nationaal, Europees en G20-
niveau. De Europese Commissie 
gaat een wetsvoorstel presenteren. 
Voorafgaand daaraan hebben wij 
in het Europees Parlement via een 
resolutie onze wensen op tafel 
gelegd: Nieuwe EU-regels die voor 
de handel in derivaten worden 
opgesteld zullen duidelijker en 
strenger moeten zijn om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk 
derivaten via open kanalen worden 
verhandeld. We pleiten ervoor om 
af te stappen van het heersende 
idee dat er geen verdere regulering 
nodig is op dit gebied, omdat 
derivaten zogezegd door 
deskundigen en specialisten 
worden gebruikt. Wij willen juist 
met strenge regels voorkomen dat 
onervaren gebruikers en 
speculanten te grote risico´s 
opbouwen.

Echtscheidingswetgeving
In Straatsburg hebben we deze 
week gestemd over het opzetten 
van echtscheidingswetgeving voor 

internationale koppels. Dit is het 
eerste onderwerp dat met slechts 
een beperkte groep EU-landen is 
aangenomen om zo een 
voorsprong te nemen op de rest 
van de EU. Het Parlement verleent 
14 lidstaten toestemming om door 
te gaan met een voorstel dat 
internationale koppels in staat stelt 
om zelf te kiezen welke nationale 
wetgeving op hun scheiding van 
toepassing is. Nederland doet niet 
mee omdat de werkwijze teveel 
afwijkt van de Nederlandse 
regeling. Veel andere landen zijn 
niet zo soepel met het toestaan van 
scheiding als Nederland. Maar hoe 
dan ook, een doorbraak.

Zwemwater
Vorige week publiceerde de 
Europese Commissie haar 
jaarlijkse zwemwaterrapport. Ruim
20.000 plaatsen in de EU werden 
gecontroleerd. Hieruit blijkt dat 96 
procent van de kuststranden en 90 
procent van de rivieren en meren 
in 2009 voldeden aan de 
minimumnormen. Terwijl de 
waterkwaliteit in Spanje en 
Griekenland de afgelopen jaren 
zeer duidelijk is verbeterd moesten 
in Italië vorig jaar veel stranden 
gesloten blijven omdat het water 
niet aan de normen voldeed. Op de 
kaart is ook te zien dat het met de 
kwaliteit in Roermond 
(Oolderhuuske) wel goed zit. Nu 
alleen de zon nog.

Voor uw vakantie hier het rapport
en de kaart: 
http://www.eea.europa.eu/nl/pressr
oom/newsreleases/de-kwaliteit-
van-het-zwemwater en 
http://dataservice.eea.europa.eu/ma
p/BathingWater/
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