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De Oostenrijkse collega van Neelie
Kroes, belast met regionaal beleid,
windt er geen doekjes om. ‘Structu-
rele zwakheden in een uitdagende
economische omgeving van jaren-
lange lage groei’, ‘magere vooruit-
zichten’ en ‘structurele risico’s voor
lange termijn concurrentiekracht en
duurzaamheid’, aldus wat trefwoor-
den uit een kersverse studie waar-
mee hij binnenkort de toch al zo ge-
plaagde nieuwe regering om de oren
slaat.
Het lijkt wel Griekenland, maar

het gaat over Nederland. Het mid-
den- en kleinbedrijf innoveert ruim
onder het Europese gemiddelde, een
toenemend aantal vrouwen, mi-
granten en ouderen staat werkloos
langs de kant.

Hoe komt het dat Nederland zo
slecht presteert?
,,Ik weet het niet. Misschien zijn
jullie zo gericht op financiële dien-
sten en handel, dat jullie de inno-

vatie verwaarlozen.”

Nederland wil fors korten op de
Europese begroting. Waarom
bezuinigt Brussel in crisistijd
niet net als iedereen?
,,Een: omdat bij ons het geld opti-
maal wordt besteed. Van elke euro
vloeit 95 cent terug naar de lidsta-
ten, de administratie - van alle Eu-
ropese instellingen samen - kost 5
cent. Twee: Europa wil groei, heb-
ben alle leiders besloten, en dat
vergt geld. En drie: solidariteit. We
moeten achtergebleven regio’s hel-
pen ook vooruit te komen.”

We hebben de Grieken 240 mil-
jard betaald, is dat niet genoeg
solidariteit?
,,O, maar ik wil ook geen transfer-
unie: geen permanente geldover-
dracht. Maar als één lid van de fa-
milie ziek is, dan help je die weer
op de been. Daar zijn we een Euro-
pese familie voor.”

Ook als 2000 stinkend rijke
Grieken met zwart geld in Zwit-
serland die solidariteit niet op-
brengen?
,,Daar heb ik de Griekse regering
op aangesproken. Die moeten zo
snel mogelijk gaan meebetalen.”

Heel Midden- en Oost-Europa,
Cyprus, Malta en de probleem-
landen Griekenland, Ierland,
Spanje en Portugal zijn ‘vrien-
den’ van uw fondsen, geen
enkel ander West-Europees
land. Wat zegt dat?
,,Iedereen kijkt naar zijn eigen
voordeel, maar Italië, Luxemburg
en België willen inmiddels ook
geen kortingen meer op regionale

steun. En de provincies en steden
in uw land ook niet, zeker weten!”

Nederland betaalt aan regio-
steun dit lopende programma
een slordige 15 miljard en krijgt
er 2,5 terug!
,,Dat sommetje kan ik, met een
soortgelijke uitkomst, ook voor
Oostenrijk maken. Maar dan ver-
geet u wat de toegang tot andere
markten u oplevert. Ik reis veel
door Midden- en Oost-Europa, en
altijd zit Nederland daar bij de top-
drie qua import.
Door bij te dragen aan de economi-
sche ontwikkeling elders, finan-
ciert Nederland de groei van zijn
eigen exportmarkten, die u per
saldo nu al vele miljarden opbren-

gen. Dus, ja: toch een big deal!”

Hoe gaat u een premier die
zegt ‘wij financieren onze
eigen fietspaden wel’, daarvan
overtuigen?
,,Praat met het MKB in uw land,
met commissarissen van de konin-
gin, met kennisinstituten. De rege-
ring betaalt misschien die fietspa-
den, maar niet de innovatie in itc,
in groene energie, in biogebaseerde
economie. Wij doen dat wel en
trekken daarmee ook andere inves-
teerders aan. Als onze analyse van
de Nederlandse economie klopt, en
ik heb geen enkele reden om daar-
aan te twijfelen, dan moet ik het
met uw premier ook over het bud-
get eens kunnen worden.”

EU-commissaris Hahn: Solidariteit helpt ook jullie vooruit

DEN HAAG • Nederland moet meer investeren, vooral
in innovatie en groene energie, om zijn ondermaatse
economische prestaties op te krikken. Ondanks Wa-
geningen, Twente, Noordwijk en brainport Eindhoven
zijn we over de hele linie geen innovatieleider, maar
innovatievolger, en dat is ver beneden onze stand.
‘Gelukkig hebben jullie nu een meer pro-Europese re-
gering,’ zegt Europees Commissaris Johannes Hahn.
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BROMMEN
De oude man liep zacht te brommen

in de stille laan,
toen hield ie op, hij zag opeens
het bord: ‘niet brommen’ staan.
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‘Nederland
dreigt boot
te missen’

Nederlandse ziekenhuizen eisen goedkoper donorbloed
UTRECHT • Nederlandse zieken-
huizen eisen goedkoper donor-
bloed. Dat is in Nederland fors
duurder dan in de rest van Eu-
ropa, blijkt uit onderzoek door de
Universiteit van Amsterdam
(UvA).
Een eenheid donorbloed (rode
bloedcellen) kost in Nederland
rond 200 euro. Volgens de onder-
zoekers is dat zo’n 30 procent

boven het Europees gemiddelde.
In België, Duitsland en Finland
kosten rode bloedcellen zelfs rond
de helft minder.
Nederlandse ziekenhuizen nemen
jaarlijks 550.000 eenheden rode
bloedcellen af. Met goedkoper
bloed zouden tientallen miljoenen
euro’s bespaard kunnen worden.
Oorzaak voor de hoge prijzen,
stelt het onderzoek, is het mono-

polie van bloedbank Sanquin. Ne-
derlandse ziekenhuizen zijn ver-
plicht daar bloed af te nemen, ter-
wijl onder meer België, Duitsland
en Finland ook import toestaan,
bijvoorbeeld uit Amerika. ,,Een
monopolist wordt niet gestimu-
leerd om op de kosten te letten,’’
stelt onderzoeker Barbara Baars-
ma van de UvA. Zo zijn kosten
voor computersystemen, gebou-

wen en onderzoek bij Sanquin 44
procent hoger dan bij andere Eu-
ropese bloedbanken. De zieken-
huizen hebben minister Schippers
(Volksgezondheid) gevraagd de
Nederlandse bloedprijzen ‘in lijn
met andere Europese landen’ te
brengen. De ziekenhuizen zeggen
voorlopig geen behoefte aan eigen
import van bloed te hebben.
Sanquin zegt in een reactie dat

veel geld wordt gestoken in on-
derzoek, onder meer om zieken-
huizen te helpen zuinig met bloed
om te gaan. Ook wordt bloed in
Nederland uitgebreider getest op
ziektekiemen dan elders in Eu-
ropa. Maar de noodzaak van die
extra dure testen is nooit aange-
toond, zegt de UvA. Het overige
onderzoek zou beter kunnen wor-
den uitgevoerd bij ziekenhuizen.

Europees Commissaris van regionaal beleid Johannes Hahn: ‘Misschien zijn jullie zo gericht op financiële
diensten en handel, dat jullie de innovatie verwaarlozen.’ FOTO ZUMA PRESS/WIKTOR DABKOWSKI

Vrouw smeekt op bumper van auto om nierdonor
ZUID-BEIJERLAND • Vijf jaar staat
ze al op de wachtlijst voor een
nieuwe nier. De tijd dringt voor
Christa Schot. De 40-jarige vrouw
smeekt daarom op de bumper van
haar auto en op een poster aan haar
woning in Zuid-Beijerland om hulp.
‘Gezocht: een Samaritaanse nierdo-
nor met bloedgroep O positief.’
Schot, die sinds haar 9de dezelfde

aandoening heeft als wijlen televi-
siepresentator Bart de Graaf, kreeg
al vier keer een nieuwe nier van
overledenen. Door al die transplan-
taties heeft ze veel antistoffen aan-
gemaakt, wat de zoektocht naar een

nieuwe donor bemoeilijkt. ,,Ik ben
bijna voor iedereen allergisch. De
kans dat ik een geschikte donor

vind, is volgens de artsen even groot
als dat ik het winnende lot in de
Staatsloterij koop.’’ Ze is altijd moe,
heeft pijn en is misselijk, maar zou
nooit zelf iemand durven vragen om
zijn of haar nier. ,,Een nier afstaan
is zoiets groots, je kunt nooit iets te-
rugdoen.’’ De telefoon staat intussen
wel roodgloeiend. Volgende week
ontmoet ze zelfs potentiële donors
die zich spontaan meldden. ,,En ik
wilde met die posters vooral aan-
dacht vragen voor het gebrek aan
donoren. Dat wildvreemden nu be-
reid zijn een nier aanmij af te staan,
voelt heel onwerkelijk.’’

Christa Schot heeft ook een pos-
ter op het raam van haar huis ge-
plakt. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN


