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'Tijdelijk werken
met een uitkering
moet kunnen'
DEN HAAG, 6 NOV. Werklozejongeren moeten tijdelijk met behoud van uitkering lrunnen werken. Dat advisecrt de Raad voor
Werk en Inkomcn in ecn p1an voor
de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De werkgever die de j ongere
in dienst neemt, boeft dan geen
Joon te bctalcn. • Pagfna 13

Bank of England
verhoogt rente
LONDEN, 6 NOV. De Bank ofEngJand heeft vanmiddag de basisrentc met 0,25 proccntpunt verboogd tot 3,75 procent. De alom
verwachte verhoging was de eerste sinds febru ari 2000 en is bedoeld om oververhitting van de
Britse econom ic tc voorkomen.

Staat van beleg in
Atjeh verlengd
JAKARTA, 6 NOV. Delndoncsiscbe
regerJng verlengt de staat van beleg in de opstandige provincie
Atjeb, die op 19 novcmber zou aflopen, met zes maanden om de
strljd tegen de beweging Vrij
Atjeb te kunncn voortzetten. Dat
is vanmorgen in Jakarta bekendgemaakt. • Pagf11a 5

Europese boete
voor Nederland
LUXEMBURG, 6 NOV. Nederland
moet een boete van ruim 37 miljoen euro betalen aan de Europcse
Unie wegens gebrekkige aanpak
van de va rkenspcst in 1997en1998.
Het beroep dat Nederland tegen
de boete l1ad aangerekend is door
bet Buropcsc Holvan]usdtie verworpen. • Pagina 7

EU-richtlijn tegen

discriminatie
BRUSSEL, 6 NOV. Europees Commissaris Dla mantopoulou (Socia-

le Zaken) wil met een Europese
ricbtJljn een eindc maken aan discrimmatie van vrouwen en m anncn. Zo zouden zwange.re vrouwen voortaan gemakkclijker een
bypotheck moeten kunnen k rijgen, terwijl mannen minder zouden moeten betaleo voor bun autoverzekering. • Pagfna 13

Russisch Potter
niet in Nederland
ROTTERDAM, 6 NOV. Het bock
Ta nja Grotter en d e Magiscb e
Cootrabas van de Russiscbe auteur Dimitri }emets, een bewerking van de Harry Potter-boekeo,
mag nkt in Neder]and vcrschljoen. Dat heeft bet Amsterdamse
ger ecb tsbof vandaag in boger beroep beslo te n.• Pagina 10

PSVwint
EI NDBOVEN, 6 NOV. PSV b eeft
gisteravond zijn tweede overwinning in de Champions League geboekt. Het versloeg in Eiodhoven
AEK Athen e m et 2-0. • Pagina U

Zonnig
De k omende nach t b ee] lokaal een
mjstbank. Morgen h e1der m et
veel zoo. Matigc, aan zee vrij
kracbtlge oostenwiod. Tem peraturen tussen 8 en U graden . Vooru itzicbten voor zaterdag tot en
met dinsdag: aanhoudend droog
met veel zoo en temperaturen
r on d 9 graden . 's Nachts Iokaal
vorst aan de grond.
• Weeroverzicht pagina 2S
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Onvrede over voortgang

VVDdreigt:
verzet tegen
grotereEU
Door een onzer redacteuren
DEN H AAG / BRUSSEL, 6 NOV .

DeVVD dreig.ttegen hetverdrag te stemmen dat de toetreding regel t van de nieuwe lidstaten tot de Eu ropese Unie in mei volgend jaar. De partij
heeft ernstige bezwaren tegen sommige kandidaatlanden.

Aanleiding vormeo de beoordelingen die de Europese Commissie
gisteren uitbracbt over de tien
kandidaatlanden die in mei volgend j aar bij de EU komen. Het
Tweede-Kamerlid Van Baalen
(VVD), Europa-woordvoerder van
zijn fractie, is verbolgen dat Eurocommissaris Verhcugen in dit stadium niet wil aangeven op welke
gebieden eventueel de zogeh eten
vrijwaringsclausules kunnen worden ingeroepen tegen nieu we lidstaten. Zulke clausules werdcn vorig jaar op aandringen van Ned erland, en in het bijzon der de VVD,
door de EU opgenomen. Ze maken
hct mogeliJk een land tot maximaal drie jaar na de toetreding van
een deel van de Europese binnenma rkt uit te sluiten. Dat kan gebeuren als het niet voldoet aan de
toelatingseisen van de EU.
Volgens Van Baalen h ad Verheugen eind vorig jaar de toenmalige
VVD-fractieleider Zalm uitdrukkelijk beloofd bij de rapportage van
gisteren aan te geven op welke terreinen er eventucel vrijwaringsd ausules zoudcn moeren worden
ingeroepen. Van Baalcn zegr hi::rovet alsn og duideliJkh eid te wensen voor h et debat over de ratifica. tie. ,,And ers zitten we met een
groot probleem. Dan stappen we
een donkere kamer in ." Ook al zou
d e VVD tegen stemmen, de ra rificatie h oeft er niet door in gevaar re

komen, omda t een ruime meerderheid van de Kamer daar we! voor is.
Staatssecretaris Nicolai' (Europese Zak en, VVD), is het nieteens met
zijn partijgenoot. ,Je kunt nu niet
de ratificatie tegenbouden omdat
je meer duidel ijkh eid wit. Wij vertrouwen erop dat de Europese
Commissie de zaak goed in de
gaten houdt en als dat nodig is de
daad bij bet woord voegt. Wij als
regerin g zullen ook zeer alert blijven."
De Europese Commissie maakt
zich ,,ernstige zorgen " of de tien
toetredingslande n voor hun lidmaatscbap van d e Europese Unie
op 1 mei volgend jaar aan alle eisen
kunnen voldoen. In d e gisteren gep ubliceerde rapporten over de u itbreiding h eeft Europees Commissaris Gtinter Verheugen 39 lmelpunten gesignaleerd. Polen is h et
land dat er met negen punten van
zorg
verhoudingsgewijs
h et
slechtst voor staat.
De Commissie heeft gisteren ook
Turkije gewaarschuwd dat bet ui tblijven van een oplossing voor de
kwestie-Cyprus ,,een ernsrige belemmering" kaa zi j n vo Jr de
Turkse wens om onderhandelingen over lidmaatsch ap van de E uropese Unie te beginnen.

congres over
computerspeJien

UTR E C HT, 6 NOV. Twee bezoekers
van het congres Level Up! over
compu\'.erspeller., dat tot e -,. met '
vandaag in Utrech t wordt gehoud cn, spelen b et spel Noodstop. Bij
Noodstop moeten spelers b1azen
• OORDEELEUROPESECOMin een buis die is verbonden m et
de spelcomp u ter. Zo bouden zij
MISS I E EN REACTI ES:
pagina S
hun 'virtuele ik' in d e lucht en
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - i kunnen zij voorwerpen verzameJen . Het spel van b et Nederlandse
b edrijf I]sfon tein is vooral bedoeld voor kinder en. H et driedaagse congres Level Upt, georgaoiseerd door de vakgroep oieuwe
media en digitale cultuur van de
Universiteit Utrecht, is b et eerste
grote internationale congres over
computerspellen.
Vijtho nderd
wetensch appers en spe]ontwerpers spraken over het spel als culDoor een onzer redacteuren
Boven di en is de Nederlan dse prak- tureel en sociaal fenomeen. Aan
ROTTERDAM, 6 NOV . Nederland tijk vol gens het hof in strijd m et de de orde kwam ea onder meer de
houdt zich niet aan de Europese Europese afspraken over het vrije toepassingsmogelij khed en van
speJregels voor we rkloze grensar- verkeer van werk.nemers. Het oor- spellen in bet onderwijs en in de
beiders. Dat h eeft het Eu ropese deel van het ho f, de hoogsre rechte- r ecJame. De deelnemers bezochHof van Justitie in Luxembu rg be- lijke instantie in de EU, verplicbt ten gisteravond een 'gamefest' in
paald in een procedu re die r.egen Nederland zijn uitkeringspraktijk de wtgaansgeJegenheid Tivoli,
Nederlan d was aangcspannen re herzien.
waar mensen kennis konden madoor d e Eu ropese Commissie.
De zaak werd tien jaar geleden ken met vernieuweode compu terHer bof veroordeelde Nederland aangekaart door de Duitser Hel- spellco en spcctaculaire spelinvanrnorgen wegens hec niet-nako- mar Lorenz, di e in Nederlan d s talla ti cs.
men van zijn EU-verplichtingen. woonde toen hij zijn baan in Duits- (Poto Evelyne Jacq)
Het bofis h et eens met de Commis- land kwijtraakte. Krach tens de Eu- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - j
sie dat werkloze grensarbeiders ropese regels had hij rech t op een
lngaondtn mededtling
hu n WW-uitkerin g tijdelijk(maxi- WW-uitkering in zijn 'woonJand',
maal drie maanden) moecen be- Nederland. De bevoegde instantie
bouden a1s ze in een and er land van stopte zij n ui tkerin g toen hij in ande Europese Unie werk will en zoe- d ere EU-landen op zoek ging naar
ken. De uitslag versterkt de rech ts- een nieu we baan.
posi tie van de half miljoen grensLorenz vocht die beslissing aan,
maar werd in Nederland tot in
arbeiders in de EU.
Nederland zet WW-uickeringen boogste instantie, de Centrale
onmiddellijk stop als werkloze Raad van Beroep in Utrech t, in het
grensarbeiders naar een ander EU- ongelijk gesteld. Daarop diende
land gaan om werk te zoeken. hij een klacht in bij de Europese
DaarmeebenadeeltNederland vol- Commissie. Die nam geen genoegens bet hof werkloze grens a.rbei- gen met de Nederlandse praktijk
ders ten opzichte van 'gewone' en begon een zogenoemde inwe,rklozen, omdat die bun WW- breukprocedure tegen Ned erlan d
uitkering maximaal drie maanden bij het Europese Hof.
doorbetaald krijgen als zij in het
EAt(IUivt.<for .\fonagrmtut & Fi1i.:11u
buitenland werk willen zoeken. • D E ZAAK-LORENZ: pagina3
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Overleg met VS over privacy zit vast
Dooro02eco respon dent
HAN.S Bun JJJNGH'

BRUSSEL, 6 NOV. Het overleg tussen de Europese Unie en de verenigde Staten over de privacy van
lucb treizigers is vastgelopen. Dat
heeft Eurocommissaris Bolkestein
vanmo rgen gezegd.
De Europese Commissie zal er
volgens Bolkestein (Imerne Markt)
niet in slagen nog dit jaar overstemming met de Verenigde Staten te bereiken over adequate privacy-besch erming bij overdracht
van passagiersdata voor terrorismebestrijding. Dat betekent <lat

her EuroParlemenr de Commissie
voor het Europese Hof zal dagen
wegens sch ending van Europese
privacyregels. ,,Ik zie h et niet gebeuren dat ik voor Kerstmis een akkoord heb", zei Bolkestein vanmorgen tegen Nederlandse correspondenten . De VS eisen sinds de
terreuraanslagen van 11 september
2001 met n ame overdracht van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen uit bet Passenger
Name Record (PNR). H et gaat niet alleen om kredietkaartnummers,
maar ook om reisschema's, maaltijdwensen waaruit iemands gods-

dienst is af re leiden en medische
gegevens.
Het Europarlement aanvaardde
op 9 oktober een resolutie van rapporteur Boogerd (D66), waarin de
Commissie twee maanden de tij d
kreeg. ,,Een stap naar het Hof is al
voorbereid", aldus Boogerd. De
EU vindt de bewaartermijn van 7
jaar voor data veel te lang. Ook willen de VS de passagiersdata gebruiken voor misdaadbestrijdin g.
Bolkestein zei de eisen van bet
Etuoparlement ,,in substantie" te
steunen. Hij maakte openlijke verwijten aan Eurocommissaris De

Ingezonden mededeling

Door HANS VAN KREGTEN
WELLINGTON, 6 NOV. Australiers
die naar Nederland wilJen reizen,
wordeo daarvoor sinds vandaag
ernstig gewaarschuwd door bet
Australische ministcrie van BuitenJandse Zaken. Red en is volgens
bet ministerie de sterke toename
van b et aantal st raatroven in NederJand. Het is voor bet eerst dat
bet m inisterie officieel de eigen
bevolking cen negatief getoonzet
reisadvies geeft voor Ned erland.
In het vandaag op de website gepubliceerde advics meldt bet mioisterie dat vooral h et aantal berovingen in de treinen ro nd
Sch iphoJ sterk is toegeo omen.
Ook moeten reiz igers alert zijn op
b et feit dat crimine1en in Nederland zicb nogal eens zouden voordoen als politieagen ten.
Sinds de bomexp]osies in Bali,
mim een jaar gel eden, waarbij bij-

Australie
vindt
Nederland
gevaarlijk .
na bonderd Australiers omkwamen, hebben de reisadviezen vah
bet ministerie aan be]angrijkheid
gewonnen. Het ad vies over Nederla nd bevat geen specifieke informatie over terroristische activiteiten, maar Australiers wordt geadviseerd de veiHgbeidssituatie in
Nederland n auwlettend in de gaten te houden.
Het Nederlandse ministerie van

Ingtumden mededeling.

[

BuitenJandse Zaken is niet geschokt door bet negatieve advies.
Een woordvoerder van bet ministerie noemt de waarscbuwing
voor overvallen, zakkenrollers en
tasjcsdieven ,,niet bijzonder" .
Reizigers die naar Duitsland, Belgie of Engelaa d gaan worden op
de site niet gewaarscbu wd voor
zakkenrollers en tasjcsdieven.
VoJgende weel< komt de Australische minister van Buitenlandse
Zaken Alexander Down er naar
Nederlan d. Het is vol gens b et Ned erlandse ministerie nog niet duid elij k of bet reisadvies ter sprake
zalkomen.
Overigens hoeft NederJand niet
aJ te ongemst te zijn: ook voor een
verbHjf in het rustige Nieuw Zeeland geldt sinds vandaag een Australiscbe waarscbuwing. Reizigers moeten daar vooral aJert zijn
op aardbevingen. (www.dfat.gov.au)
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Door ooze redacteur
MARGRI ET OOSTVEEN'
ROTTERDAM, 6 NOV .,,Ik moet de
klildijn b ebben" , zegt de belst er.
,,Dit is Meld Misdaad Anoniem '', zegt de telefoniste.
,,Ha. Kunt u wat met iema nd die
veel verdient? En ook een uitkering h eeft?"
,,Uken them zeker?"
,Ja, b et is mijn ex. En ik krijg
nog centjes van hem. Vee! cen tjes."
,,En nu wilt u wraak nemen."
,,Jal"

geanonimiseerd.
,,Ile wil melding maken van onterecht huursubsidie krijgen en
dergelijke."
,,Zeg, is deze lij n ook voor fraude
met de WW?"
,,Kan ik hier informatie kwijt
voor de sociale dienst?"
Dat wordt allemaal niet in beh andeling genomen. En <lat maakt
belJers boos. Die gaan sch uttingwoordea roepen.
Een tiende van de serieuze t ips
gaat over illegalen. Er bellen mensen ,,met hele ritsen kentekens of
sofinummers". Een an dere telefoniste: ,,Of ze bellen over de buurman in de WAO. Dat die foldertjes
rondbrengt. 'In het d6nker', fluisteren ze er ook nog bij. Dus dan zeg
ik: Nou en?"
Maar dan gaat de telefoon weer:
,,Ik heb een tip over een drugslading."
Waarop een gedetailleerde aan-

wijzing volgt over een ,,grote lading" die onderweg is naar X. Met
nauwkeurig tijdstip, plaats en
adres van aankomst. De t ipgever
meldt zakelijk en kortaf welke route die nog door Europa zal afleggen. Dit is een insider. De tip wordt
met voorrang en vergezeld van een
telefoo ntje naar d e politic gemaild.
Ze krijgen regelmatig telefoontjes van criminelen zelf. ,,}e herkent ze aan de gedetailleerdheid
van hun informatie. En ik spreek
liever een echte 1crimineel die de
concurrentie eehs even stevig
komt verlinken, ~an d.ie kleine
klikkers", zegt de elefoniste - ook
zij mag niet met
r naam in de
krant. voor baar eig en vei1igheid,
aldus de meldlij n. }jelemaal ln bet
begin gin g bet een k.eer mis. Nadat
de meldlijn een tip had doorgestuu rd is de recherche met de beschuldigde persoon gaan praten -

•• •

daarbij vermeldend dat ze een anon ieme t ip h adden gekregen. Bij de
zogenoemde een-op-een-delicten,
m et een direct benadeelde partij,
m oet je dat nooit doen. De verdachte begreep wie de belier was
en kwam verbaal h alen.
Meld Misdaad Anoniem wil
gecn kliklijn zijn. Zware criminaliteic, daar gaat her om. Fraude? Alleen als bet grootschalig is. Maar
,,in p rincipe" is hij niet tegen de
kleine klikkers zegt politiecommissaris Henk Munting, projectleider van de m eldlijn namens de
Raad van Hoofdcommissarissen .
Als ze zo vaak bell en dan zit er kennelijk toch ,,een stukje irritatie in
de samenleving'' over misbruik
van voorzieningen waarjewatmee
moet, vindthij . ,,Dus h et is wel een
punt van discussie boor. Of we niet
ook die maatschappelijke functie
moeten vervullen."
[• Vervolg
KLIKLIJN: pagina 2)
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Abonnee? Gratis naar
de tentoonstelling over 50 jaar Hofland

N ederlander klikt enthousiast
,,Maar daar zijn wij niet voor."
Nadat de belster boos de hoorn
b eeft neergesmeten kreunt de telefo niste even. ,,Dit vind ik zo afschuwelijk. Die hilt die achter dit
soort tips zit." Veel bellers zij n ro,
zegt ze. ,,Die will en mensen te grazen nemen."
Ee.a jaar beeft Meld Misdaad
Anoniem, d e telefoonlij n vooranonieme tips over zware misdrijven,
proefgedraaid. Vaststaat inmiddels datdeNed erlander zij n medemens graag aangeeft.
Er kwamen ruim 50.000 telefoontjes binnen. Daar zaten ongeveer 28.000 serieu ze tips bij. En
daarvan waren er 5.600 echt bruil<baar om de politic te helpen m isdrijven te voorkomen of op te lossen. Twee weken geleden is daarom besloten dat de tiplijn blijft.
Voor bet eerst staat Meld Misdaad
Anoniem nu toe mee te luisteren,
op voorwaarde dat d e tips warden

Notaris Fischerstraai 19 en 30, Ede

De wereld van
H.J .A Hofland

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -- - - - - - -

De telefoonlijn voor
anonieme tips over
misdrijven bl ijkt een groot
succes. Nederlanders geven
graag een ander aan. 'Veel
bellers willen mensen te
grazen nemen'.

Palacio (Transport), die over reserveringssystemen voor passagiers
gaat. Zij zou met de luchtvaartmaatscbappijen moeten werken
aan 'filtering', zodat de Amerikaanse douane niet alle PNR-gegevens kan downloaden. De Palacio
is veran twoordelijk voor de verordening die bepaalt <lat passagiers
vooraf toestemming moeten geven
voor data transfers. Europarlementarier Boogerd zei dat zij De Palacio uitleg heeft gevraagd wegens
,,haar lobby bij de luchtvaartmaatschappijen om tegen de eisen van
het Europarlement te ageren".

Voor meer informatie: pagina 24
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4 weken op proef voor €

11,-

Naam

m /v

Straat
Postcod e/Plaats
Telcfooa
Geb.datum

(vocr'°ntroltop bezorfing)

Ingangsdatum

E· mail
Handtekchlng
Stuurde boa ongefrankeerdaaatNllCBANDELSBLAO,
Aboanementen, Antwoordnummer 91310, 3009 XD
R9ttccdam. u kunt ook gratis bellcn: 0800- 0313, ofhet
formulier iavullen op www.nrc.nl/service.
I ELC.lt lo LUlC.,IURG ( 2,-fDUtTSLAHD t: 2 S5/ rRANICRUKE 2,70 IN HET I UIJ[Jrjl.AHD
19 MACAZJHl. MNltT IN Dt LOSSt VEltKOO'° vtllMlJCIMlt. WIJ c:AAH lOflCVULDIC OM
Ma PCllSOONSGEGMNS IN H£TCOLOFON TR[H U HA.DUI[ INFORMATIE AAN

'

0 Ik oatvang de krant vier weken
op proef voor € u,- . Ik heb de
afgelopen vij f m:unden gecn
proefabonncmcnt gebad.
0 Ik ncem eenabonnemem en omvang de krant twee weken gratis.
Ik betaal a utomacisch:
0 per kwarcaal € 73,95 of
D per jaar € 274,van bank-gi~orekening:

II I I I I I I I I I
en ontvang als gescbcak:
0 de cd Sou!Time of
O Heeleulme adressenboeltjc
van Nederland
Ik becaal per acceptgiro:
0 per kwattaal € 75,45 of
0 per jaar € 275,50.
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