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Vertrek: 23 december
• 5-daagse busreis Duitsland
• 100% vertrekgarantie
• 1-persoonskamer zónder toeslag
• dé kerststad van Duitsland met ca.
50 kerstmarkten en verlichte high-
lights als de Brandenburger Tor

• incl. busreis, excursies, verblijf in
4-sterren hotel, 4 x ontbijt en diner

Vertrek: 18–25 nov., 2–9–16 dec.
• 3-daagse busreis Engeland
• geniet van op en top kerstsfeer in
Canterbury! Ga shoppen op de ty-
pische kerstmarkt op Whitefriars
Square, bewonder de kathedraal
en rust uit in de gezellige pubs.

• incl. busreis, overtochten, verblijf
in 3-sterren hotel en 2 x ontbijt

Vertrek: 23 december
• 12-daagse busreis Italië & Kroatië
• 100% vertrekgarantie
• het mooiste van 2 streken: het
unieke Venetië, Lido di Jesolo aan
de Adriatische kust, Opatija en de
oude vissersstadjes Poreç & Rovinj

• incl. busreis, excursies, verblijf in
hotels, 11 x ontbijt en diner

Vertrek: 23 december
• 11-daagse busreis Duitsland
• 100% vertrekgarantie
• 1-persoonskamer zónder toeslag
• met vele leuke uitstapjes naar o.a.
de kerstmarkt in Essen, Paderborn,
Hamelen, Münster & het Sauerland

• incl. busreis, excursies, verblijf in
3-sterren hotel, 10 x ontbijt en diner

Vertrek: 21 december
• 8-daagse busreis Polen
• indrukwekkende reis, met de zout-
mijnen van Wieliczka, Zakopane
aan de voet van de Hoge Tatra, de
cultuurstad Krakau en het voorma-
lige concentratiekamp Auschwitz

• incl. busreis, excursies, verblijf in
3-sterren hotel, 7 x ontbijt en diner

Vertrek: 20 december
• 15-daagse vliegreis Spanje
• Nederlandssprekende reisleiding
• we wisselen heerlijke vrije dagen
aan de kust af met uitstapjes naar
o.a. Gibraltar, Sevilla, het Alhambra
in Granada, Ronda en Marbella

• incl. vliegreis, excursies, verblijf in
4-sterren hotel, 14 x ontbijt en diner

Zie www.kras.nl/12216Zie www.kras.nl/12286

Zie www.kras.nl/12260Zie www.kras.nl/12210

Zie www.kras.nl/12270

Zie www.kras.nl/12057

Voordelige KERST & NIEUWJAARSREIZEN
Singlereis BERLIJNKerstshoppen CANTERBURY

NOORD-ITALIË & ISTRIËSinglereis TEUTOBURGERWALD

KRAKAU & ZAKOPANE

ANDALUSIË

5 dgn vanaf449
3 dgn vanaf159

12 dgn vanaf739
11 dgn vanaf699

8 dgn vanaf499

15 dgn vanaf1199

ADVERTENTIE

INTERVIEW ANDRIS PIEBALGS, EUROCOMMISSARIS

‘EU is inontwikkelingslanden
onvoldoendegeloofwaardig’

Van onze verslaggever
Noël van Bemmel

DEN HAAGHet kabinet-Rutte stelt
dat buitenlands beleid gerichtmoet
zijn op het versterken van de econo-
mische positie van Nederland. Ont-
wikkelingshulp spitst zich daarom
toe op sectoren als waterbeheer en
landbouw, waar de kans op opdrach-
ten voor Nederlandse bedrijven en
kennisinstituten het grootst is. Zo
hoopt de regering tevens het draag-
vlak in Nederland voor buitenlandse
hulp te versterken.
Eurocommissaris Andris Piebalgs

(54, Ontwikkelingssamenwerking)
moet niets hebben van een direct
verband tussen hulpgeld en de ei-
gen economie. Het belang van het
ontwikkelingslandmoet volgens de
Let voorop staan.

Europa is de grootste hulpdonor ter
wereld. Wordt u ook zo ontvangen?
‘De lidstaten geven samenmeer dan
50miljard euro per jaar uit aan bui-
tenlandse hulp. 10miljard daarvan
gaat viamij. Ikmoet bekennen:
slechts een kwart van al het geld
gaat naar arme ontwikkelingslan-
den. De rest gaat naar buurlanden
en kandidaatleden. Ja, je kunt je af-
vragen of dat wel goed is. Als ik een
land bezoek, ben ikmaar een van de
vele donoren. Daar klagen ze niet
over hoor; dat zijn ze al vijftig jaar
gewend.

‘Maar het kan beter, effectiever. Ik
werk aan een zogeheten Joint Pro-
gramming. Een initiatief om alle
plannen te inventariseren en beter
op elkaar af te stemmen. Ook de ont-
vangende landen hebben vaak geen
overzicht. Daardoor heeft Europa
geen kritischemassa in ontwikke-
lingslanden, onvoldoende geloof-
waardigheid.
‘Als ik nu tegen een land als Paki-

stan zeg dat hun 10 procent inkom-
stenbelasting niet genoeg is omwel-
vaart te kunnen verdelen, wordt
hooguit beleefd geluisterd. In Haïti
en Zuid-Soedanwerkt Europa wel
goed samen,maar ja, dat is een nieu-
we crisis en een nieuwe staat. Het
liefste zou ik overal op een soort
restart-knop drukken.’

Het draagvlak voor ontwikkelings-
hulp lijkt dalende. Vraag aan een ge-
middelde Nederlander waarop de re-
gering kan bezuinigen en hij zegt:
buitenlandse hulp.
‘Die 50 miljard is helemaal niet
veel voor een rijk continent met

500 miljoen inwoners. Het is jam-
mer dat Nederland minder uitgeeft
aan ontwikkelingshulp, maar jullie
geven nog steeds relatief veel. Ne-
derland zakt naar 0,7 procent van
het Bruto Binnenlands Product: dat
is het Europese streefcijfer. Het ge-
middelde ligt voorlopig op 0,43
procent. Wel hebben 17 van de 27
lidstaten besloten hun budget te
verhogen.
‘Politici moeten hun burgers uit-

leggen dat een stabielere wereld,
meer handel enminder immigratie
op termijn in ieders belang is. Dus
ook voor bijvoorbeeld een taxichauf-
feur in Nederland. De belastingbeta-
lermagwel verwachten dat we effi-
ciënter worden. Het Joint Program
moet jaarlijks 5miljard efficiency-
winst opleveren.’

De Nederlandse regering kijkt bij de
besteding van ontwikkelingsgeld na-
drukkelijk naar de kansen voor Ne-
derlandse bedrijven en kennisinstel-
lingen. Wat vindt u daarvan?
‘Ik ben faliekant tegen gebonden
hulp. Ook als het subtiel en indirect
gebeurt zeg ik: het belang van het
ontwikkelingslandmoet voorop
staan. Als Nederlandse bedrijven de
beste spullen hebben voor de beste
prijs, komen die vanzelf wel in
beeld.
‘Ondernemers wijzen dan graag

op de Chinezen die heel anders wer-
ken. Maar in Europa hebbenwe afge-
sproken dat we daarin nietmee-
gaan. Anders kunnenwe excuses
blijven verzinnen.’

Hoe vaak belt u een grote onderne-
ming of een weldoener als Bill Gates
die ook miljarden uitgeven aan ont-
wikkelingshulp?
‘Euh, ik heb Bill Gates weleens ont-
moet. Maar de EU isminder geschikt
voor publiek-private projecten. Dat
is een zwakte. Een subsidie geven
om eenweg te bouwen, is eenvoudi-
ger. Transparanter ook. Ik kan niet
direct Gates opbellen. De Europese
Investeringsbank zou datmoeten
doen.’

De Europese Unie
geeft jaarlijks ruim
50miljard euro uit
aan ontwikkelings-
samenwerking. Dat
gebeurt zo
versnipperd dat de
hulp onvoldoende
effectief is.

Demeeste Nederlandse huisart-
sen draaien donderdag een zon-
dagdienst. Dat betekent dat hun
patiëntenmoeten aankloppen
bij de huisartsenpost. Dat heeft
de Landelijke Huisartsen Vereni-
ging (LHV) dinsdag gezegd. De
huisartsen houden donderdag in
Amsterdam een protestbijeen-
komst tegen de bezuinigingen
van het kabinet.

Huisartsendraaien
zondagsdienst

PROTEST TEGEN KABINET

Het OpenbaarMinisterie heeft
dinsdag tbsmet dwangverple-
ging geëist tegen deman die te-
rechtstaat voor het stalken van
Carice vanHouten. De 42-jarige K.
uit Groningen zou de actrice vo-
rig jaar hebben bestooktmet
honderdenmails, brieven en
tweets. Hij schreef ondermeer
over seks, over dat hij van haar
houdt en kinderenmet haarwil.

Eis: tbs voor stalken
Carice vanHouten

RECHTBANK

Kamer: sancties
tegenRuslandom
doodMagnitski
Van onze verslaggever
Theo Koelé

DEN HAAGMinister Uri Rosenthal
(Buitenlandse Zaken, VVD) ris-
keert een botsingmet de Tweede
Kamer indien hij geen sancties
treft tegen Rusland. De Kamerwil
strafmaatregelen uit protest te-
gen demysterieuze dood van de
Russische advocaat Sergej Mag-
nitski die een enorme fraude in
zijn land had blootgelegd.

Diens vroegere werkgever, de Ameri-
kaanse zakenman William Browder,
heeft dinsdag in Den Haag een drin-
gend beroep gedaan op parlementa-
riërs, ‘want Europese regeringen zijn
bang omhun betrekkingenmet Rus-
land op het spel te zetten’.
De oproep was niet aan dovemans-

oren gericht. Een Kamermeerder-
heid wil dat de regering een inreis-
verbod afkondigt voor circa zestig
Russische functionarissen, onder
wie rechters en topambtenaren, die
verantwoordelijk worden gehouden
voor de dood van Magnitski. Ook
wordt gedacht aan het blokkeren
van bankrekeningen. In de VS zijn
zulke maatregelen al in de maak;
Groot-Brittannië zou er ook toe wil-
len overgaan.
Magnitski overleed in 2009 in een

Russische gevangenis als gevolg van
gebrek aanmedische hulp, hardhan-
dig optreden van cipiers enmogelijk
zelfs marteling. Volgens Russische
mensenrechtenactivisten wilden ho-
ge regeringsfunctionarissendedood
van de 37-jarige advocaat. Zij zouden
een belastingzwendel van 160 mil-
joen euro willen verdonkeremanen.
Kamerlid Coskun Cörüz van rege-

ringspartij CDA vindt minister Ro-
senthal te passief. ‘Hij heeft zijn be-
zorgdheid uitgesproken, maar dat is
niet genoeg. Ik verwacht daden. On-
ze reputatie op het gebied van men-

senrechtenmag niet verloren gaan.’
Ook de PvdA verwijt de minister

passiviteit. Frans Timmermans: ‘Hij
had veel actiever moeten zijn om sa-
men met andere landen een harde
lijn te kiezen. Nationalemaatregelen
hebben niet mijn voorkeur, maar
desnoodsmoetendie er komen.’Har-
ry van Bommel (SP): ‘Rosenthal wil
de rechtsgang in Rusland afwachten,
maar die is er niet.’
VVD-Kamerlid Han ten Broeke

neemt het op voor zijn partijgenoot.
Hij verwerpt een Nederlandse
aleingang. ‘Sancties hebben alleen
maar zin in Europees verband.’
Deze zomer nam de Kamer una-

niem een CDA-motie aan waarin de
regeringword aangespoord ‘stappen
te zetten’ in lijn met de Amerikaanse
initiatieven. Vooralsnog voelt Rosen-
thal niets voor strafmaatregelen. Een
woordvoerder laat weten dat Neder-
land zowel in rechtstreekse contac-
ten met Moskou als via de EU druk
uitoefent, opdat ‘de verantwoordelij-
ken aansprakelijk worden gesteld.’
Als Nederland al sancties instelt, dan
zal dat in Europees verband zijn.
Volgens Browder, ex-werkgever

van de omgekomen Magnitski, is er
meer reden dan ooit om Rusland te
straffen. ‘Nu zijn de weduwe enmoe-
der het mikpunt van pure intimida-
tie door de Russische autoriteiten.
Beiden zijn een paar weken geleden
verhoord door dezelfde mensen die
Sergej hebben vermoord.’
Browder reist door naar andere Eu-

ropese landen, en richt zich vooral
tot parlementariërs. Herhaaldelijk
ving hij bot op ministeries van Bui-
tenlandse Zaken. ‘De reactie is: we
zijn geschokt, we bespreken het met
de Russen. Maar die zijn ongevoelig
voor woorden. Ze schrikken pas als
dadenworden gesteld die demachti-
gen raken, zoals het weigeren van vi-
sa en het bevriezen van financiële te-
goeden.’

Het liefste zou ik
overal op een
soort restart-knop
drukken
Foto EPA


