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Nederland
heeftVNwat
uit te leggen
Ondervraging over immigratie en asiel

MarnodeBoer

De discussie over bed, bad en brood
voor illegale vreemdelingen kan
een nieuwe impuls krijgen. Van-
daag en morgen voelt in Genève
het Comité tegen Rassendiscrimi-
natie van de Verenigde Naties een
Nederlandse delegatie aan de tand.
Op de agenda staan onder andere
integratie, Zwarte Piet, en asielon-
derwerpen als vreemdelingende-
tentie en basisvoorzieningen voor
illegalen.
Het VN-comité wil weten hoe Ne-

derland ervoor zorgt dat iedereen
op zijn grondgebied toegang heeft
tot bed, bad en brood. Eind vorig
jaar oordeelde het Europees Comité
voor Sociale Rechten al dat Neder-
land ook vreemdelingen zonder
geldige verblijfsstatus hulp moet

bieden. Coalitiepartners PvdA en
VVD botsten vervolgens over de uit-
voering daarvan. Uiteindelijk be-
reikten ze na gespannen nachtelij-
ke vergaderingen het compromis
dat mensen alleen recht op opvang
behouden als ze meewerken aan
hun uitzetting, en ook dan nog
slechts voor ‘enkele weken’. Boven-
dien zijn er alleen voorzieningen in
de vijf grote steden en Ter Apel.
Waarschijnlijk zal het VN-comité
kritisch zijn over het stellen van
zulke voorwaarden, en Nederland
vragen geen strikte criteria te han-
teren.
Maar vanwege de politieke gevoe-

ligheid zal de Nederlandse delega-
tie moeten laveren tussen een
strenge en een ruimhartige uitleg

van het kabinetsakkoord. De PvdA
zegt dat het compromis voldoet
aan de uitspraak van het Europees
Comité voor Sociale Rechten, want
‘enkele weken’ kan ook geïnterpre-
teerd worden als de meeste weken
van het jaar. De VVD wil dan weer
een strikte uitleg van de afspraken,
zodat illegalen alleen hulp krijgen
als ze daadwerkelijk meewerken
aan hun uitzetting. De Nederlandse
delegatie zal deze discussie niet van
nieuwe munitie willen voorzien,
maar een al te strikte uitleg kan lei-
den tot kritische aanbevelingen in
het eindrapport van het VN-comité
dat op 28 augustus uitkomt.
In zulke aanbevelingen schuilt de

invloed van het comité. De instan-
tie heeft niet de macht om juri-
disch bindende uitspraken te doen
doen. Maar op andere manieren
kunnen de aanbevelingen van het
comité wel doorwerken. Neder-
landse rechters kunnen de advie-
zen meewegen in hun uitspraken.
Ook kunnen de bevindingen tot pu-
bliek debat leiden. In 2013 zorgde
de kritiek van de aan de VN verbon-
den mensenrechtendeskundige
Verene Shepherd op het vermeen-
de racistische karakter van Zwarte
Piet bijvoorbeeld voor flinke discus-
sies in Nederland.
Dat Nederland onder de loep

wordt genomen in het jaar dat de
discussies oplaaiden over Zwarte
Piet en bed, bad en brood is overi-
gens toeval. Het VN-comité houdt
toezicht op de implementatie van
de conventie tegen rassendiscrimi-
natie. Alle landen die het verdrag
ondertekend hebben worden peri-
odiek onder de loep genomen. Deze
zomer zijn naast Nederland ook Co-
lombia, Costa Rica, Macedonië, Ni-
ger, Noorwegen, Suriname en Tsje-
chië aan de beurt.
Zij hebben de afgelopen jaren al-

lemaal een voortgangsrapportage
ingestuurd, die morgen samenmet
nieuw opgekomen actuele onder-
werpen besproken wordt. Door een
rapportage in te sturen behoren de
genoemde landen in ieder geval tot
de meer voorbeeldige lidstaten. Van
63 landen heeft het VN-comité nog
minimaal twee rapporten tegoed.
Koploper is Sierra Leone; het West-
Afrikaanse land heeft al sinds 1975
niets opgestuurd.

Nederland kreeg in 2010 al kritiek

De vorige keer dat het VN-comité

tegen Rassendiscriminatie Neder-

land besprak was in 2010. De

mensenrechtenspecialisten uitten

toen kritiek op het Nederlandse

beleid ommigranten uit niet-

westerse landen al in het land van

herkomst een inburgeringsexamen

te laten afleggen. Ook vond het

comité dat Nederland de verant-

woordelijkheid voor integratie

teveel bij immigranten legde. De

overheid zou zelf actiever moeten

optreden tegen discriminatie. Deze

onderwerpen zullen vandaag waar-

schijnlijk opnieuw als kritiekpunten

aan de orde komen.

Een ander heikel punt is de Neder-

landse vreemdelingendetentie. In

2010 vond de VN dat er voor

gezinnen met kinderen andere faci-

liteiten moeten komen. Nederland

meent dat het daar met speciale

verbeterde gezinslocaties voor

uitgeprocedeerde asielgezinnen

aan voldoet, maar actiegroepen

denken dat deze locaties toch te

veel op detentiecentra lijken.

Bussemakerwilminder uitval opmbo

Een vroege, landelijke aanmelding
op 1 april én recht op toelating moe-
ten de overgang van het voortgezet
onderwijs naar het mbo verbeteren.
Een nieuwe wet geeft aankomend
mbo’ers ook recht op een studiekeu-
zeadvies.
Het voortgezet onderwijs moet op

tijd beginnen met loopbaanbegelei-
ding, zodat leerlingen een passend
vak kunnen kiezen en weten wat
hen bij een beroepsopleiding te
wachten staat.
Jaarlijks stappen ruim 100.000 leer-

lingen over van het voortgezet on-
derwijs (vo) naar het middelbaar be-
roepsonderwijs (mbo). Tegelijk ha-
ken ook ieder jaar 10.000 jongeren af
tussen vmbo-diploma en vervolgop-
leiding.
Veel jongeren vallen uit als blijkt

dat de studiekeuze toch niet heel
goed bij hen past. Ook worden leer-
lingen om onduidelijke redenen ge-

weigerd voor mbo-niveau 2, 3 of 4.
Een vroeg aanmeldmoment dwingt

leerlingen eerder te denken over een
geschikte vervolgstudie, hoopt mi-
nister Jet Bussemaker van onderwijs,
cultuur en wetenschap. Ze heeft haar

plannen gisteren online gezet zodat
betrokkenen uit het onderwijsveld
kunnen reageren. Naar verwachting
gaat in het najaar een definitief wets-
voorstel voor advies naar de Raad
van State. (TROUW)

Poolonderzoek

Onderzoeksstation op Kapp Lee op het eiland Edgeøya, dat deel uitmaakt van de Spitsbergen-archipel, 1968.

Groningse expeditie is
Onderzoekers gaan vooral kijken naar effecten van klimaatverandering.

MonicaWesseling

Wat zijn in hoogarctische gebieden
de belangrijkste effecten van kli-
maatverandering en hoe beïnvloe-
den menselijke activiteiten zulke
poolgebieden? Dat zijn de belangrijk-
ste vragen voor de vijftig onderzoe-
kers die zijn vertrokken voor een
poolexpeditie naar Edgeøya op Spits-
bergen. De wetenschappers gaan on-
dermeer de vegetatie, paddenstoelen
en vogels in kaart brengen, grond-
monsters nemen en DNA-monsters
van dode walvissen. De expeditie is
georganiseerd door de Rijksuniversi-
teit Groningen (RUG).
Nederland heeft een lange traditie

in arctisch onderzoek. Vanaf 1968 is

twintig jaar achtereen intensief on-
derzoek gedaan op het eiland Ed-
geøya aan de oostkant van Spitsber-
gen. De keuze voor Edgeøya was des-
tijds min of meer toeval. Het eerste
onderzoek betrof ijsberen en alleen
dit eiland was bereikbaar.
Twintig jaar lang zijn gegevens ver-

zameld en bewaard, vertelt emeritus
hoogleraar arctische en antarctische
wetenschappen Louwrens Hacque-
bord vanuit het vliegtuig op weg

naar het poolgebied. “Door opnieuw
op dezelfde plekken de vegetatie te
karteren en tal van andere organis-
men waaronder paddenstoelen en
zeevogels te inventariseren, kun je
perfect vergelijken hoe klimaatver-
andering doorwerkt.”
Hacquebord en zijn expeditiegeno-

ten (ecologen, biologen, klimatolo-
gen) verwachten grote effecten te
zien. Juist in hoogarctische gebie-
den, gebieden waar het in juli niet
warmer wordt dan 5 graden, heeft
een graad temperatuursverhoging
enorme effecten. Het ijs smelt eerder
in het jaar, de vegetatiebedekking
neemt toe, net als het aantal mug-
gen en andere insecten, en brand-
ganzen beginnen eerder te broeden.

advertentie

Nieuwhoofdstuk in
lange traditie van
arctisch onderzoekZwarte Piet komt

ongetwijfeld ter
sprake inGenève
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Ratelbandniet
betrokkenbij brand

Cijferscyberpesten
jongerenstabiel

Emile Ratelband (66) is vrijge-
sproken van medeplichtigheid
bij brandstichting. Het hoogge-
rechtshof hof ziet geen direct be-
wijs van de betrokkenheid van
Ratelband. Het OM had twaalf
maanden cel geëist, waarvan zes
maanden voorwaardelijk voor
een poging tot brandstichting in
zijn huis in het Gelderse Huis-
sen. In maart 2009 werd een seri-
euze poging gedaan het huis van
Ratelband op te blazen. Ratel-
band zou een financieel motief
hebben gehad zijn huis in de as
te (laten) leggen. (ANP)

Er is meer aandacht voor pesten
op internet, maar sinds drie jaar
zijn de cijfers over cyberpesten
onder jongeren nauwelijks ver-
anderd, bleek gisteren uit cijfers
van het CBS. Van de 15- tot 18-ja-
rigen zegt ruim 11 procent dat
ze in 2014 met cyberpesten te
maken hadden. De cijfers van
2012 (10,3 procent) en 2013 (12,5
procent) verschillen iets met die
van 2014, maar doordat de uit-
komst in werkelijkheid kan af-
wijken, komt het ongeveer op
hetzelfde neer. (ANP)

Foutbij verlening
wapenvergunning

RenswoudeblijftUrk
voormetgeboortes

De politie is mogelijk twee keer
in de fout gegaan met de wapen-
vergunning van verdachte Ferry
G. in de Hoofddorpse moord-
zaak. Hij had volgens de Konink-
lijke Nederlandse Schutters Asso-
ciatie (KNSA) nooit een vergun-
ning mogen hebben. De vergun-
ning had bovendien ingetrokken
moeten worden toen zijn schiet-
vereniging vorig jaar de licentie
verloor. De politie onderzoekt
beide zaken. In juni werd de 34-
jarige Raja Draaisma op straat
doodgeschoten. (TROUW)

In 2014 zijn in de plaats Rens-
woude (Utrecht) relatief gezien
meer kinderen geboren dan in
enig andere gemeente, zo blijkt
uit CBS-cijfers. Het dorp blijft
Urk voor. De laatste keer dat Urk
niet op de eerste plaats eindigde,
was in 2007. Toen streek Rozen-
daal (Gelderland) met de eer. In
Renswoude zijn 94 baby’s gebo-
ren. Net als op Urk wonen in
Renswoude veel protestants-
christenen. Ook de overige ge-
meenten in de top-10 liggen op
de zogenoemde biblebelt. (ANP)

VrouwuitOssdood
na innamedrugs

De politie onderzoekt de dood
van een 21-jarige Osse. De vrouw
werd onwel nadat ze zaterdag-
avond de kermis in Oss had be-
zocht. De politie vermoedt dat er
drugs in het spel zijn geweest.
De vader van de vrouw meldde
gisteren aan Omroep Brabant
dat zijn dochter waarschijnlijk
gedrogeerd is. Volgens hem is er
iemand aangehouden en zijn er
mogelijk meer verdachten. De
politie wilde het verhaal van de
vader gisteren niet bevestigen of
ontkennen. (TROUW)

GGD Amsterdam en Soa Aids Nederland sporen homomannen aan om zich te laten testen

Snelle test toont in tweeuurhiv-infectie

RuthvanderKolk

Als homomannen die onbeschermde
seks hebben gehad zich snel zouden
laten testen op hiv, zou de versprei-
ding van het hiv-virus flink kunnen
worden ingedamd. Met de introduc-
tie van een snelle hiv-test kunnen ho-
momannen in Amsterdam er nu bin-
nen twee uur achter komen of zij
hiv-positief zijn. Soa Aids Nederland
en GGD Amsterdam lanceren hierom
de op homo’s gerichte campagne
‘Heb ik hiv?’. Snel testen is belang-
rijk, omdat in de beginfase hiv het
besmettelijkst is.
Schetst de campagne geen negatief

beeld van homo’s? Welnee, zegt Soa
Aids Nederland. Het is juist een mak-
kelijk bereikbare doelgroep. “Wij
maken onze campagne bekend via

homomedia”, vertelt Wim Zuilhof,
programmamanager bij Soa Aids Ne-
derland. Twee derde van de hiv-dra-
gers in Nederland bestaat uit homo-
mannen. De meeste dragers wonen
in Amsterdam.
United Nations Aids schat dat er in

Nederland zo’n 25.000 hiv-patiënten
zijn. Ieder jaar komen er zo’n 1100
bij. Soa Aids Nederland en de GGD
Amsterdam vinden dat die cijfers
omlaag kunnen.
Op dit moment duurt het zeven tot

tien dagen voordat de uitslag van een
hiv-test bekend is. Het nieuwe pro-
gramma werkt een stuk sneller, zegt
Zuilhof. Als de patiënt vervolgens
medicatie gaat gebruiken, is dat niet
alleen beter voor zijn eigen gezond-
heid, maar ook voor die van anderen,
omdat medicijnen ervoor zorgen dat

de hiv-drager anti-stoffen aanmaakt
en daardoor minder besmettelijk is.
Homomannen kunnen een sympto-

mencheck doen op www.hebikhiv.nl.
Komt hieruit dat de man een grote
kans heeft geïnfecteerd te zijn, dan
krijgt hij een verwijsbrief voor de
GGD Amsterdam. De GGD neemt
vervolgens bloed af. Een nieuwe ma-
chine test of er inderdaad een hiv-in-
fectie aanwezig is in het bloed.
Zuilhof: “Dit is nog niet eerder in

Nederland gedaan. Het is vrij uniek
dat dit apparaat een actief deel van
het hiv-virus test.” Na anderhalf uur
kan er al een antwoord zijn op
de vraag of er hiv aanwezig is in het
lichaam. Als dit het geval is, wordt
de patiënt doorverwezen naar een
hiv-behandelcentrum voor medica-
tie.

Kees Brinkman, internist-infectio-
loog bij het Academisch Medisch
Centrum, omarmt het initiatief. Met
deze test wordt er zand in de motor
van de hiv-epidemie gestrooid, vindt
hij.
Het probleem is alleen dat de symp-

tomen van hiv op griep lijken, waar-
door mensen in de beginfase (de acu-
te fase) niets ondernemen. “Voorlich-
ting is daarom broodnodig, ommen-
sen te stimuleren een snelle hiv-test
te doen.”
Tot nu toe is ‘Heb ik hiv?’ een klein-

schalige campagne. Het apparaat dat
actieve hiv-infecties test is vrij nieuw.
Zuilhof: “Eerst willen we kijken of
dit werkt. We verwachten dat dit zo
succesvol wordt dat we dit kunnen
uitrollen naar andere steden en risi-
cogroepen, zoals migranten.”

opwegnaar Spitsbergen
Meereizende politici en kunstenaars moeten aandacht vestigen op kwetsbare poolgebied.

En dat is nog maar een fractie van
wat er gebeurt. Bijvoorbeeld: als de
ganzen eerder broeden, hebben de
poolvossen eerder prooi: de kuikens.
Niet alleen de klimaatverandering

is onderwerp van onderzoek. Zo wil
de expeditie ook kijken wat het ef-
fect is van industrieel menselijk han-
delen op het kwetsbare natuurge-
bied. “In de jaren zeventig zijn er
Noorse oliepreofboringen geweest.
We gaan kijken hoe dat in de vegeta-
tie doorwerkt.”
Ook ‘oud menselijk handelen’

blijkt interessant. In de 17e en 18e
eeuw waren op de oostpunt van
Spitsbergen walvis- en zeehondenja-
gers actief. Restanten van de karkas-
sen en van de nederzettingen zijn

nog steeds te vinden. Voer voor ar-
cheologen en biologen; er worden
DNA- monsters genomen.
Zonder gevaar is de wetenschappe-

lijke exercitie niet, vertelt Hacque-
bord. Er zijn veel ijsberen. Ook daar-
om gaat hij mee. Door de vele expe-
dities waaraan hij deelnam, is de
emeritus hoogleraar expert in het
omgaan met ijsberen. Altijd als een
groepje onderzoekers het grote schip
waarop ze bivakkeren verlaat, gaat
er iemand mee die de ijsberen in de
gaten houdt. De bewaker is gewa-
pend. Hacquebord: “Maar dat is echt
alleen voor noodgevallen. Mocht een
ijsbeer te opdringerig worden, dan
probeer je eerst met vuurwerk het
dier af te schrikken, dan met een

schot ver boven de kop en pas als het
echt niet anders kan....”
Aan boord van het schip zijn twin-

tig niet-wetenschappers, onder wie
politici, kunstenaars en journalisten.
Hacquebord: “Zij moeten het verhaal
vertellen van de schoonheid en de
rijkdom van dit gebied. En van de
kwetsbaarheid van deze hoogarcti-
sche wereld; de kwetsbaarheid en de
noodzaak er heel voorzichtig mee
om te gaan.”
De expeditie duurt tot 28 augustus

en staat los van de klimaatconferen-
tie die eind dit jaar in Parijs wordt ge-
houden. De plannen voor de onder-
zoekingstocht bestonden al veel lan-
ger, maar de financiering was lang
het probleem.
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Het Nederlandse onderzoek begon met ijsberen. Beeld van de expeditie in 1969. FOTO’S WWW.SEES.NL


