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Beste mensen,
Deze week werd de CDAkandidatenlijst bekend voor de
Tweede Kamerverkiezingen, met
vele nieuwe namen op de lijst.
Vernieuwing was het sleutelwoord!
De consequentie daarvan is wel dat
we straks nog maar enkele
Kamerleden hebben die langer dan
10 jaar Kamerlid zijn. In een fractie
kun je mensen met ervaring en
geheugen echt niet missen. Ik heb
het gevoel dat de balans nu wel echt
naar de andere kant doorslaat. We
hoeven het voorbeeld van
parlementen in andere landen niet te
volgen, maar toch.
Verdrietig werd ik toen ik maandag
laat zag dat Ger Koopmans niet
meer op de lijst stond. Ik heb
overigens niets op met de methode
om mensen niet meer op een lijst te
plaatsen; de kiezer heeft dan geen
keus meer. Vele jaren heb ik
intensief met Ger gewerkt. Hij is er
om het beste voor Limburg te
bereiken. Op Ger kan je altijd
rekenen, hij staat altijd voor je klaar,
een ervaren en uitdagend politicus.
Een politicus met wie ik ook
politieke meningsverschillen kan
overbruggen. Kortom, veel
waardering. Het betrekken van
jongeren bij de politiek ziet hij als
een grote persoonlijke missie. Zijn
vertrek uit de Kamer zie ik als een
groot gemis voor zowel het CDA als
Limburg. Zelf zei hij over zijn
vertrek "Kamerlid zijn is een
voorrecht, geen recht", en zo is het.
Waar ik wel blij mee ben, is de hoge
plek van niet alleen Raymond
Knops, maar zeker ook van Martijn
van Helvert en Mustafa Amhaouch.

Raymond heeft de afgelopen jaren
bewezen dat hij deze plek verdient.
Weet dat ik alle Limburgse
kandidaten van ganser harte
ondersteun in de gooi naar het
Kamerlidmaatschap en dat ik me de
komende maanden zeker ga
inspannen om zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen!

naar het nut en de noodzaak van dit
soort producten, zoals dreumes- of
groeimelk. Indien peutermelk geen
aantoonbare toegevoegde waarde
heeft, mag het niet erkend worden
als speciale voeding of
babyvoeding. Uiteraard gelden dan
nog wel de hoge Europese
kwaliteits- en veiligheidseisen. Ook
afslankdiëten - die het volledige
dagelijkse dieet vervangen - en
medische voeding dienen onder
speciale regels te vallen.
Consumenten en patiënten moeten
ervan uit kunnen gaan dat de
speciale voeding die ze nodig
hebben, alle nodige ingrediënten
bevat en veilig is in hun situatie.
Midden-Oosten (Israël /
Palestijnse Autoriteit)

Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Europees onderzoek naar
peutermelk
Deze week hebben we gestemd over
de nieuwe Europese regels voor
speciale voeding. Zo is er een
amendement aangenomen van mijn
CDA-collega Esther de Lange,
waarin om duidelijkheid wordt
verzocht over het nut en de
noodzaak van peutermelk. De
Europese regels voor babyvoeding,
zoals poedermelk en pap, zijn
terecht heel streng. Er komen steeds
meer zuivelproducten op de markt
die speciaal gericht zijn op kinderen
van 1 tot 3 jaar. Wij vinden dat de
Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) met
spoed een onderzoek moet doen

Deze week stond de situatie in het
Midden-Oosten op de agenda. In het
debat heb ik aangegeven, dat de
partijen zich moeten onthouden van
acties die de geloofwaardigheid van
het vredesproces blijven
ondermijnen. Tevens heb ik mijn
zorg uitgesproken over de
ontwikkelingen ter plekke die een
"tweestatenoplossing" onmogelijk
maken, zoals het Israëlisch
nederzettingenbeleid dat gewoon
strijdig is met het internationaal
recht. Ook heb ik nogmaals
aandacht gevraagd voor de
erbarmelijke leefomstandigheden
van de Palestijnen, vooral ook in de
bezette gebieden. We willen een
tweestatenoplossing voor het
conflict, maar wat doen we als
diplomatieke en praktische
initiatieven niet leiden tot een
effectief vredesproces? Moeten we
ons dan als Europese Unie niet gaan
beraden op echte actie? Want hoe

lang blijft de inzet van een
bemiddelaar geloofwaardig in het
conflict, als partijen zich
voortdurend kunnen onttrekken aan
overeengekomen afspraken? Ik ben
ervan overtuigd dat we als Europa
politieke druk moeten uitoefenen op
de partijen. Als belangrijkste
handelspartner van Israël en
belangrijke donor van de Palestijnse
Autoriteit wordt het absoluut tijd dat
we drukmiddelen (effectief) gaan
gebruiken. Een waardegemeenschap
als de EU kan zich een "hands-off"benadering niet langer veroorloven.
Syrië
Bovendien hebben we nog
gesproken over de precaire situatie
in Syrië. Ik ben van mening dat een
wapenembargo onder VN-mandaat
met een effectieve controle op de
toevoer van wapens naar Syrië, de
meest haalbare en effectieve
volgende stap is die door de
internationale gemeenschap
genomen kan worden. Daarbij
moeten we, meer nog dan tot nu toe,
China en met name Rusland
overtuigen tot medewerking aan
zo`n embargo. Dit lijkt me bijna de
enige manier om een burgeroorlog,
die wij allen nu zien aankomen, te
voorkomen.
Europees Cybercrime Centrum
Volgens het onderzoeksbureau TNO
kost cybercriminaliteit Nederland
naar schatting 10 miljard euro per
jaar. Nederland en Europa gaan dit
met ingang van januari 2013 harder
aanpakken. Dan wordt het nieuwe
Europees Cybercrime Centrum
(ECC) bij Europol te Den Haag in
gebruik genomen. Mijn CDAcollega Lambert van Nistelrooij
heeft er daarom deze week op
aangedrongen om op te schieten met
de oprichting van het centrum en om
tijdig gekwalificeerde ICTdeskundigen aan te trekken. Het
aanpakken van online criminaliteit,
zoals fraude met internetbankieren,

creditcardgegevens en industriële
spionage, kan Nederland en Europa
veel geld besparen. Het ECC is
bedoeld om de Europese lidstaten te
helpen op te treden tegen deze
bedreigingen op het gebied van hun
online veiligheid. Voorrang wordt
gegeven aan het voorkomen van
georganiseerde criminaliteit, zoals
het stelen van creditcardgegevens en
fraude met online bankieren, het
samenwerken met aanbieders van
sociale netwerken om
identiteitsdiefstal tegen te gaan en
het voorkomen van aanvallen op
ICT-infrastructuur. De Europese
Commissie schat de wereldwijde
schade op bijna 400 miljard dollar
per jaar. Daarmee is de schade door
cybercrime bijvoorbeeld hoger dan
de waarde van de wereldwijde
handel in soft- en harddrugs.
Eurocommissaris Kroes heeft
beloofd om met een EU-aanpak te
komen ter bestrijding van
cybercriminaliteit bij de
dienstverlening en de handel via
internet. Op dit moment neemt
online handel vier procent van de
totale EU-handel voor zijn rekening.
De verwachting is dat dit sterk zal
toenemen wanneer het internet een
veiligere handelsplaats is.
Aanscherping begrotingsregels
We hebben deze week ook gestemd
over nieuwe wetgeving voor meer
economisch bestuur, het
zogenoemde "2-pack". De vraag hoe
tekorten en schulden beter kunnen
worden aangepakt, stond daarbij
centraal. Tegelijkertijd moet echter
ook de economische groei worden
gestimuleerd en de democratische
verantwoording en controle worden
versterkt. Het "2-pack" bestaat uit
twee ontwerpverordeningen: één
met regels voor landen in ernstige
financiële moeilijkheden en één
waarin de begrotingsrapportageeisen voor alle eurolanden worden
vastgelegd. Heikel punt in de
discussie was de oprichting van een
schuldaflossingsfonds waarin een

deel van de schulden in de eurozone
zouden worden samengebracht. De
aanstaande Europese top zal zich
over de mogelijke manieren gaan
buigen. Ook is besloten tot een
groei-instrument voor investeringen
in de infrastructuur ter waarde van
100 miljard euro. Verder is gestemd
over een routekaart voor euroobligaties ("eurobonds").
Kern van de nieuwe regels is dat de
Commissie meer mogelijkheden
krijgt om in te grijpen als lidstaten
met onverantwoord beleid de
eurozone in gevaar brengen.
Vanzelfsprekend had bij de
invoering van de euro ook het
controlebeleid stevig opgezet
moeten worden. Lidstaten wensten
dat op dat ogenblik niet. Je ziet toch
ook in Nederland dat, wanneer het
gaat om het controleren van andere
landen, wij als eerste met de vinger
naar anderen wijzen. Wanneer
vanuit Brussel ook ons eigen land
wordt gewezen op een buitensporig
tekort, willen we echter niet thuis
geven. Wij doen op dit moment
twee dingen tegelijk, de crisis
bestrijden en de basis onder de euro
verstevigen. Na het vorig jaar
aangenomen pakket dat het toezicht
op het begrotings- en economisch
beleid aanscherpt (het "6-pack"),
hebben we nu dus aanvullende
regels als sluitstuk op de
begrotingsdiscipline (het "2-pack").
Een gezond begrotingsbeleid en
structurele hervormingen zijn
belangrijke bouwstenen voor
economische groei en dat draagt dan
weer bij aan een degelijk fundament
onder de euro.
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