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Beste mensen,
Mijn gedachten gaan allereerst uit
naar de slachtoffers en nabestaanden
van het verschrikkelijke busongeluk
in Zwitserland. Ik wens families die
een kind of partner hebben verloren,
alle kracht toe om dit onvoorstelbare
verlies te kunnen dragen. Laten we
daarnaast hopen en bidden dat de
gewonden er weer bovenop komen.
Naast mijn rapporteurschap op het
Turkije-dossier ben ik sinds kort
ook weer tot rapporteur pensioenen
benoemd. De Europese Commissie
heeft onlangs het zogenaamd
witboek over de houdbaarheid en
veiligheid van pensioensystemen in
de EU gepresenteerd. Het Parlement
moet reageren op de
beleidsvoornemens die worden
aangekondigd en de Commissie
Sociale Zaken levert de
hoofdrapporteur die ook de adviezen
van de andere commissies
coördineert. Een moeilijke, maar
uitdagende klus, waarover ik u in de
komende maanden op de hoogte zal
houden.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Online meldpunt over Midden- en
Oost-Europeanen
In mijn vorige nieuwsbrief heb ik al
geschreven over mijn afkeer van het
online meldpunt over de
zogenaamde MOE-landers.
Afgelopen week is in het Parlement
stevig gedebatteerd over deze
website. Het meldpunt wordt fel

bekritiseerd door het overgrote deel
van het Europees Parlement. Vele
collega´s deden een klemmend
beroep op premier Rutte om een
duidelijk standpunt over de website
in te nemen. Tot nu toe heeft hij
zich hierover steeds in stilzwijgen
gehuld. In een aangenomen resolutie
wordt hij opgeroepen tot een
veroordeling van het meldpunt. De
website vormt een bedreiging van
de basisrechten van EU-burgers,
zoals het vrije verkeer en het
uitgangspunt van non-discriminatie.
Zoals ik zelf al tijdens het debat
gezegd heb, heeft Nederland zijn
welvaart mede verkregen door het
zijn van een open en tolerant land.
Midden- en Oost-Europese
werknemers leveren een grote en
onmisbare bijdrage aan onze open
economie, zeker ook in onze
Limburgse land- en tuinbouwsector.
De ogen sluiten voor problemen doe
ik beslist niet, maar het
stigmatiseren van een grote groep
burgers is niet acceptabel.
Versimpeling
grensoverschrijdende erfenissen
We hebben deze week ingestemd
met een nieuwe regeling voor
grensoverschrijdende erfenissen. De
verordening moet de afhandeling
van erfenissen makkelijker maken

voor nalatenschappen uit meer EUlanden. Van alle nalatenschappen is
10% grensoverschrijdend en loopt
dus onder de wetgeving van meer
landen. De statistieken melden dat
het gaat om 450.000 gevallen met
een waarde van € 123 miljard euro.
Als een persoon overlijdt in een
lidstaat anders dan zijn
geboorteland, dan wordt voortaan de
erfenis afgehandeld onder de
wetgeving van de lidstaat waar een
persoon tot zijn overlijden verbleef.
Dit moet conflicten tussen
autoriteiten in de verschillende
betrokken lidstaten voorkomen.
Bovendien krijgt de persoon die zijn
testament opstelt ook de
mogelijkheid om dat te doen onder
de wetgeving van zijn
geboortelidstaat. Daarmee kan
iedereen die binnen de EU in een
ander land woont, als men dat
wenst, een nauwe band behouden
met het thuisland en blijven
specifieke nationale bepalingen,
zoals regelgeving met betrekking tot
giften, van toepassing. Dit is een
belangrijke verbetering. Een
Nederlandse vrouw, getrouwd met
een Belgische man en woonachtig in
Duitsland, zal voortaan mogen
kiezen of haar erfgenamen erven
onder de Nederlandse of onder de
Duitse wet. De nieuwe regelgeving
heeft geen effect op mensen die in
hun eigen land blijven wonen. Ook
aan de nationale wetgeving
betreffende successie, vermogen en
belasting wordt niets veranderd.
Buitenlands Zaken
De hele woensdagmiddag was
gewijd aan buitenlandse
onderwerpen.

Allereerst Rusland. Het is nu van
groot belang om de oppositie en
hervormingsgezinde krachten in het
Kremlin bij elkaar te brengen en te
ondersteunen om de noodzakelijke
hervormingen door te voeren die
van Rusland een echte
democratische rechtstaat maken.
Daarnaast spraken we o.a. over de
situatie in Nigeria waar door de
aanslagen van de radicaalislamitische groepering Boko
Haram honderden mensen het leven
hebben verloren, onder wie vele
christenen. Ik heb de EU-lidstaten
opgeroepen om Boko Haram toe te
voegen aan de EU-lijst van
terroristische organisaties.
Daarnaast moet de internationale
gemeenschap Nigeria helpen om
langetermijnoplossingen te
realiseren voor de onderliggende
problemen in het land, zoals grote
sociaal-economische verschillen,
armoede, werkloosheid onder
jongeren en niet te vergeten de
corruptie.
Als laatste kwam de situatie in WitRusland aan de orde. De politieke
situatie in Wit-Rusland is sinds de
presidentsverkiezingen van
december 2010 ernstig verslechterd,
met voortdurende intimidatie en
vervolging van leden van de
oppositie, mensenrechtenactivisten
en onafhankelijke media. Inmiddels
zijn alle EU-ambassadeurs uit
Minsk teruggeroepen. In deze
situatie kan het niet zo zijn dat het
Wit-Russische regime beloond
wordt met de organisatie van een
internationaal evenement als het
WK IJshockey, dat gepland is in
2014. We roepen de nationale
ijshockeybonden van de lidstaten
dan ook op om deze beslissing te
heroverwegen.
Quota voor vrouwen in
bestuursfuncties
In de voorbije week hebben we
gestemd over het instellen van quota
om het aantal vrouwen in
bestuursfuncties te verhogen. Het is

een initiatiefrapport, dus nog geen
wetgeving.
De nieuwe regeling moet ervoor
zorgen dat de vrouwelijke
vertegenwoordiging in
bestuursorganen, ondernemingen en
de politiek groter wordt. Het aandeel
van vrouwen in de politieke
besluitvorming is niet gegroeid in de
afgelopen jaren; sterker nog, in
sommige besluitvormingsorganen
zelfs gedaald. Hoewel ons
Parlement 35% vrouwelijke leden
heeft, is slechts 24% vrouw in de
nationale parlementen van de EU.
Daarnaast is slechts 23% van alle
ministers een vrouw. Een beter
evenwicht tussen vrouwen en
mannen is niet alleen een kwestie
van gelijkheid, maar ook een
kwestie van kwaliteit. In het debat is
ook aandacht gevraagd voor wat wij
noemen de "gender pay-gap".
Vrouwen in de EU verdienen
gemiddeld 17,5% minder dan
mannen. Kortom, er is nog veel te
doen.
EGF
Afgelopen week hebben we een
debat gehad over het Europees
Globaliseringfonds. Dit fonds is
bedoeld om mensen die ontslagen
worden, als gevolg van
globalisering, te helpen naar een
nieuwe baan. Het EGF wordt gevuld
met geld dat niet besteed wordt van
het Europees Sociaal Fonds. In 2009
is de doelstelling van het fonds
verruimd, in die zin dat uit het fonds
ook geld vrij wordt gemaakt voor
het aan werk helpen van mensen die
hun baan verliezen door de crisis.
Dit was een tijdelijke maatregel die
nu is afgelopen.
Maar de crisis is nog niet voorbij;
daarom heb ik, samen met collega´s
in het Parlement, een oproep gedaan
om deze maatregel voort te zetten.
Nederland blokkeert dat in de Raad,
samen met een paar andere landen.
Dom en heel jammer, zeker als je
bedenkt dat juist Nederland meer
dan 30 miljoen euro de afgelopen
jaren uit het fonds heeft gekregen.

Ook zijn er op de valreep nog 3
aanvragen ingediend voor meer dan
8 miljoen euro. Ik zou me goed
kunnen voorstellen dat als het nodig
zou zijn - vooraleerst ga ik ervan uit
dat een bedrijf in moeilijkheden met
alle werknemers kan worden
overgenomen - voor deze
werknemers met een Europese
bijdrage de overgang van werk naar
werk gemakkelijker wordt gemaakt.
CDA Europa Congres
Op vrijdag 30 maart organiseert de
CDA-delegatie in het Europees
Parlement voor de derde keer een
Europa-conferentie in het
Provinciehuis van Utrecht
(Pythagoraslaan 101). Ben Knapen
(Staatssecretaris Europese Zaken),
Dirk Jan van den Berg (Voorzitter
College van Bestuur TU Delft),
Robbert Dijkgraaf (President
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen) en Lambert
van Nistelrooij (Europarlementariër)
gaan met elkaar en het publiek in
discussie over hun ervaringen in het
buitenland, welke beelden zij daar
tegenkwamen over Europa, en wat
er volgens hen nodig is om de
sociaal en economische toekomst
van de EU voor komende generaties
zeker te stellen.
U wordt van harte uitgenodigd om
deze conferentie bij te wonen. Meer
informatie over het programma en
de wijze van aanmelding vindt u op
http://bit.ly/xgzHx4. Graag tot ziens
op 30 maart!
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