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Watersnood op de Balkan

Anti-islamsticker Wilders
mocht in Kamer-envelop
Saoedi-Arabië beledigd
Geert Wilders mocht zijn omstreden anti-islamsticker in een envelop van de Tweede Kamer versturen. Een woordvoerster van de
Tweede Kamer zegt dat ook andere
Kamerleden die gebruiken.
Minister Timmermans van buitenlandse zaken liet weten dat de
Saoedische ambassade Wilders’
brief als een belediging opvat. Die
brief kwam met name hard aan
omdat hij in een ofﬁciële envelop
van de Kamer werd verstuurd, vertelt Timmermans’ woordvoerder.
Het is ongebruikelijk dat partijen
Kamerenveloppen gebruiken, zegt
de woordvoerster van de Kamervoorzitter, maar individuele Kamerleden doen dat regelmatig en mogen dat ook. Dat betekent niet dat
de hele Kamer achter de boodschap
staat. Het is alleen de afzender die
kan worden aangesproken op de inhoud van een brief of sticker, zegt

de woordvoerster van voorzitter
Van Miltenburg. De woordvoerder
van Timmermans zegt echter dat
de brief van Wilders meer status
lijkt te krijgen doordat hij is verstuurd in een envelop van de Tweede Kamer.
Wilders presenteerde in december de groene sticker van een Saoedische vlag met de Arabische tekst:
‘De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De Koran is vergif.’
Saoedi-Arabië zou daarop sancties
instellen tegen Nederland, schreven Saoedische media vorige week.
Hoewel die nog niet van kracht
zijn, berichten bedrijven dat zij
hinder ondervinden bij het werven
van opdrachten in Saoedi-Arabië.
Werkgeversclub VNO-NCW nam
daarom afstand van de sticker. Timmermans gaat waarschijnlijk binnenkort naar Riyad om tekst en uitleg te geven. (TROUW )

Sjoemelen met tachograaf
wordt zwaarder beboet
Transport
In het vrachtverkeer gaan de boetes
voor het sjoemelen met de tachograaf met ingang van vandaag fors
omhoog. Dat heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt.
Afgelopen jaar bleek uit controles
door de Inspectie Leefomgeving en
Transport dat ongeveer 20 procent
van de bestuurders rommelt met
het instrument. De tachograaf registreert onder meer gegevens over
rustpauzes.
Volgens de inspectie loopt door
het geknoei zowel de gezondheid
van de chauffeur als de verkeersveiligheid gevaar. Ook leidt fraude met
de tachograaf tot oneerlijke concurrentie. Een transportbedrijf dat
zich niet aan de regels houdt, kan
meer omzet maken.
Werkgevers die hun personeel
met de tachograaf laten knoeien,
kunnen nu rekenen op een boete
van 4400 euro. Eerder was dat 1300
advertentie

of 2200 euro. Voor de chauffeur is
de boete verhoogd van 550 naar
1500 euro.
De aanscherping moet ertoe leiden dat transportbedrijven en
chauffeurs zich beter aan de regels
voor arbeids- en rusttijden houden.
De belangenbehartiger in het goederenvervoer Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO staan achter de
verhoging van de boetes.
“Gezien de ernst van de feiten is
een harde aanpak gewenst”, stellen
ze.
Beide organisaties maken wel de
kanttekening dat de 20 procent die
recent tegen de lamp liep “niet
maatgevend is voor de gehele sector”. Het ging om controles gericht
op “risicogroepen en bedrijven die
in het verleden al eens negatief bij
de inspectie in beeld zijn geweest”.
(ANP)

Ger van Rens (links) en Cees Peereboom komen aan in Bosnië met een eerste vracht matrassen. FOTO’S SJAAK VAN DE GROEP

Nederlandse matrassen
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Mee met hulpkonvooi op weg naar de Balkan. ‘We hebben

Sjaak van de Groep
DE KWAKEL/SARAJEVO

‘Slobodan prolaz za prijevoz humanitarne pomoci.’ De Nederlandse
vrachtwagenchauffeurs Niels Blanken (33), Cees Peereboom (66), Ger
van Rens (67) hoeven geen tol te betalen in Slovenië, Kroatië, Bosnië en
Herzegovina, omdat ze humanitaire
hulpgoederen (150 matrassen) vervoeren naar het Rode Kruis in Sarajevo.
Een Kroatische tol-inner denkt
daar anders over. Blanken is woest.
Hij belt de Bosnische ambassadeur
in Nederland, Ahmet Halilovic (46),
met wie hij in nauw contact staat
tijdens het hulptransport. Binnen
tien minuten rijdt het hulpkonvooi
verder.
Halilovic is in zijn nopjes met de
chauffeurs zei hij tijdens het ‘uitzwaaien’ op de ambassade in Den
Haag. Volgens de ambassadeur puilen pakhuizen verspreid in Nederland uit met tweehonderd ton hulpgoederen bestemd voor de Bosnische bevolking. “Het grote probleem is het transport,” zegt Halilovic. “We hebben nog minstens tien
vrachtwagens nodig.”
Niels Blanken, eigenaar van Flexin, een uitzendbureau voor vrachtwagenchauffeurs, bood de ambassadeur spontaan zijn hulp aan. Zijn
vader zag de beelden van de overstromingen op tv. Het idee voor een
hulptransport was geboren. “Regel
jij dat even, zei mijn vader tegen
me”, lacht Blanken.
Drie oude trucks kwamen van stal
voor de tocht van 1800 kilometer
van De Kwakel, Noord-Holland,
dwars door Duitsland, Oostenrijk,
Slovenië en Kroatië naar Sarajevo.

Langs de weg naar Sarajevo liggen complete inboedels, meegesleurd door

Van Rens, een gepensioneerd Midden-Oostenchauffeur en Peereboom
escorteren Blanken.
Waarom ze het hulptransport uitvoeren? Het mes snijdt aan twee
kanten. “We bieden de ontheemde
Bosniërs hulp”, zegt Blanken. Maar
‘het avontuur’ lonkt ook, de romantiek van het vrije leven langs de
weg.
Dat avontuur krijgen ze. Aan het
vele plastic in de bomen, op tweehonderd kilometer voor Sarajevo, is
te zien hoe hoog het water heeft gestaan. Complete inboedels liggen

op straat. Stukken weg en vangrail
zijn weggeslagen door de kracht
van het water. De hoofdweg nabij
Doboj is afgesloten. Wat volgt is een
omleiding van tien kilometer over
een gladde weg waar het konvooi
ruim drie uur over doet. Krappe
bochten en vrachtwagens die elkaar
nauwelijks kunnen passeren zorgen
voor spannende momenten.
De Bosnische Nederlanders Dzenan Ahmetovic (32) en Mustafa Becirovic (29) waarschuwden daar al
voor net over de Bosnische grens.
Het tweetal vertrok afgelopen don-

