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Spoedoverleg in coalitie over JSF
Door een onzer redacteuren
Den Haag. De coalitietop is gister-
avond vanwege onenigheid over de
aanschaf van twee testexemplaren
van het JSF-gevechtsvliegtuig voor
spoedoverleg bijeengekomen.

Directe aanleiding voor het overleg
is de opstelling van de PvdA-fractie.
Die is „buitengewoon kritisch” over
dit kabinetsbesluit, zei PvdA-fractie-
voorzitter Hamer gistermorgen na
afloop van het wekelijkse fractiebe-
raad. De coalitiepartijen wilden na
afloop niets zeggen over de uitkomst
van het overleg op het Torentje van
premier Balkenende.

Vandaag moet de Tweede Kamer
beslissen of het instemt met de aan-
koop van de testtoestellen. Staatsse-
cretaris De Vries (Defensie, CDA)
vindt de Amerikaanse JSF de beste
vervanger voor de F-16, waarmee de
luchtmacht nu vliegt. Ook het CDA
en de ChristenUnie zijn voorstander
van de JSF. De PvdA-fractie heeft al-
tijd gezegd dat er nog te weinig in-
formatie is over de JSF om dit toestel
te verkiezen boven andere mogelijke
opvolgers van de F-16.

Maar de PvdA-ministers in het ka-
binet hebben in januari al ingestemd
met de aanschaf van de testtoestel-

len. Het CDA en de ChristenUnie zul-
len de PvdA-ministers hieraan hou-
den, zeiden bronnen gisteren.

Bij het coalitieberaad waren naast
Balkenende ook ChristenUnie-leider
Rouvoet en PvdA-staatssecretaris
Timmermans aanwezig. De laatste
verving PvdA-leider Bos, die afgelo-
pen weekeinde vader werd. Namens
de coalitiefracties waren Hamer
(PvdA), Van Geel (CDA) en Slob
(ChristenUnie) aanwezig. Timmer-
mans en Hamer ontkenden na afloop
dat er een crisissfeer heerste.

Twee weken geleden berichtte De
Te l e g r a a f dat de PvdA het verzet tegen

de aanschaf van de testtoestellen zou
opgeven. Dat ergerde de PvdA-frac-
tie, bevestigen bronnen. PvdA’ers za-
gen de berichtgeving in De Telegraaf
als een poging van het CDA om zijn
eigen standpunt op te dringen.

In het regeerakkoord hebben de
drie coalitiepartijen vastgelegd dat
het kabinet in 2010 een definitief be-
sluit neemt over de opvolger van de
F-16. Bronnen bij het CDA en de
ChristenUnie zeggen dat ze bereid
zijn om dit definitieve besluit uit te
stellen tot 2012, als de PvdA instemt
met de aanschaf van de testtoestel-
len.

Dit is Probo,
de knuffelrobot

Brussel. Op de Vrije Universiteit in Brussel werd gisteren het eerste prototype van de knuffelrobot Probo ge-
presenteerd. De robot moet zieke kinderen voorbereiden op de onderzoeken die ze moeten ondergaan en leed
verzachten, vertelt Jelle Saldien. Hij ontwikkelde, samen met anderen, de robot voor zijn proefschrift. „Probo
kan meegaan met het kind als het wordt onderzocht, en angst wegnemen. Zoals een vriendje.” In de buik van
de robot zit een touchscreen waarop het zieke kind filmpjes en foto’s van bijvoorbeeld een operatie kan zien.
Ook kan Probo emoties tonen, zijn omgeving waarnemen en daarop reageren. Dat is volgens de ontwikkelaars
van belang omdat 60 procent van de menselijke communicatie non-verbaal is. Kinderen reageerden gisteren
goed op Probo, vertelt Saldien. „Ze wilden hem aanraken.” Aan het prototype is 3,5 jaar gewerkt. Foto Reuters

Nieuwegein. Tandartsen gaan
cliënten sneller aanspreken op hun
leefwijze. Als ze roken, te veel of on-
gezond eten moeten tandartsen hen
daarop wijzen. Bij vermoeden van
kindermishandeling melden ze dat
voortaan. Dat staat in een nieuwe
richtlijn van de Nederlandse Maat-
schappij tot bevordering der Tand-
heelkunde (NMT), waarbij 80 pro-
cent van de tandartsen is aangeslo-
ten. Zij zullen de komende tijd regel-
matig worden ingelicht hoe ze klan-
ten kunnen helpen om gezonder te
leven. Het ministerie van VWS steunt
de richtlijn. De meldcode voor kin-
dermishandeling die de NMT ont-
wikkelt, wordt over enkele maanden
van kracht. Verlies van tanden en be-
schadigingen aan wangen kunnen
wijzen op geweld. Nagel- en wangbij-
ten duidt volgens de NMT op stress.
(N RC)

COLOMBO. Het Sri-Lankese leger
probeerde gisteravond de laatste ves-
ting van de Tamil Tijgers in te ne-
men, terwijl 62.000 burgers de strijd
probeerden te ontvluchten. Dat heeft
het leger gezegd. Volgens het Rode
Kruis zijn de afgelopen 48 uur hon-
derden burgers omgekomen door ge-
weld van beide kampen en is de situ-
atie 'rampzalig'. De militaire operatie
begon gisteren rond het middaguur,
nadat de rebellen een ultimatum van
het leger om zich over te geven had-
den laten verstrijken. Volgens het re-
geringsleger gebruiken de Tamil Tij-
gers de burgers als menselijk schild
en zijn ze bezig met ’s werelds groot-
ste reddingsoperatie van gijzelaars.
De Verenigde Naties en verschillende
westerse regeringen hebben de mili-
tairen aangespoord een bestand af te
kondigen om burgers een veilige af-
tocht te geven. (Reuters)

Straatsburg. De tarieven voor mo-
biel bellen en sms’en binnen de EU
gaan per 1 juli omlaag. Het Europees
Parlement en de EU-lidstaten hebben
dit gisteren besloten. Een sms kost
straks maximaal 11 cent en een voice-
mailbericht ontvangen wordt gratis.
De kosten voor mobiel bellen moeten
over drie jaar zijn gedaald naar maxi-
maal 35 cent per minuut. (ANP)

Rotterdam. Oud Sluis van chef-
kok Sergio Herman is het enige Ne-
derlandse restaurant in de top-50 van
beste restaurants ter wereld. Het
staat op nummer 29. Op 37 staat nog
wel een andere Nederlandse: Margot
Janse van Le Quartier Français in
Zuid-Afrika. De lijst wordt jaarlijks
samengesteld door het Britse tijd-
schrift Re s t a u r a n t . (NRC)

Tilburg. Er is een manier waarop
skimmen vrijwel onmogelijk wordt.
Dat hebben hoogleraar Magnus en
promovenda Douhou van de Univer-
siteit van Tilburg uitgezocht. De tijd
dat de toetsen van een cijferpaneel in-
gedrukt worden, onderscheidt ge-
bruikers. Door het typgedrag in te
voeren in chipkaarten kunnen skim-
mers de passen niet kraken. (ANP)

Tilburg. Joost Oranje, chef van de
parlementaire redactie van NRC,
heeft De Luis gewonnen voor het bes-
te interview uit 2008. Oranje won
met een vraaggesprek met Tweede
Kamerlid Jan Marijnissen. (NRC)

Londen. De winnaar en winnares
van de enkelspelen op Wimbledon
krijgen dit jaar elk 850.000 pond
(960.000 euro). Dat is bijna 100.000
pond meer dan vorig jaar, maar door
het zwakke pond ten opzichte van de
euro en dollar houden de winnaars
minder over. Vorig jaar ontvingen de
winnaars omgerekend 1,18 miljoen
euro. (Reuters)

Tandarts wijst
op levensstijl

Burgers tussen
leger en Tamils

Tarieven bellen
binnen EU lager

Oud Sluis in
r e s t a u r a n t- t o p

Ty p g e d r a g
tegen skimmen

Joost Oranje
wint De Luis

Goedkope winst
op Wimbledon

© correcties &
aanvullingen
Nick Bolton
In het artikel De prins op het wit-
te paard (dinsdag 21 april, pagi-
na 4 en 5) wordt bij de uitleg
van de financiële constructie
die gebruikt wordt door Bris-
Connections gesteld dat men-
sen die vorig jaar aandelen
kochten, dat deden op voor-
waarde dat ze „daarna voor dat
zelfde bedrag nog tweemaal
een aandeel kochten”. Dit is
onjuist. De constructie werkt
als volgt: van aandeelnemers
wordt geëist dat zij nog twee-
maal (op 29 april aanstaande en
op 29 januari 2010) 1 Australi-
sche dollar per aandeel bijstor-
ten. Mensen die, nadat de koers
was gekelderd, bijvoorbeeld
voor 100 dollar 100.000 aande-
len kochten voor de prijs van
0,1 dollarcent per stuk, moeten
dus tweemaal 100.000 dollar
bijstorten. Gisteren maakten
overigens de banken die bij het
consortium zijn betrokken, be-
kend dat zij bezig zijn met een
reddingsplan om te voorko-
men dat investeerders massaal
failliet gaan.

Pensioenen Europarlement
In het artikel Even je eigen pensi-
oengat dichten (dinsdag 21 april,
pagina 11) staat dat Europarle-
mentariër Manders bestrijdt
dat het Europees Parlement de
tekorten bij het aanvullende
pensioenfonds wil afdekken
met belastinggeld. Dit klopt
niet. Bedoeld werd dat Man-
ders het er niet mee eens is, dat
het parlement dit van plan is.

Haïti
Bij het fotobijschrift Fo t o g r a a f
Patrick Farrell wint Pulitzer Prize
(dinsdag 21 april, pagina 3) is
sprake van de Haïtiaanse stad
Gonalves. Dit is fout, de naam
van de stad is Gonaïves. Orkaan
Ike kwam niet in juli, maar in
september over het land.

© op nrcnext.nl
Wat is wijsheid als het om
geld gaat?

Erica Verdegaal hield gisteren
een live chat op het nextblog.
Ze antwoordde op vragen van
reacteurs over ‘rijk worden’.

Zo vroeg Wim H. te S.: „Wat is
wijsheid Erica, aflossen op de
hypotheek of blijven zitten
in een spaarrekening.” Erica
is „altijd dol op aflossen, mits
dat bij je hypotheeksoort kan
en het niet (te veel) boeterente
kost. Je hebt immers een zorg
minder. Als je twijfelt kun je
ook een deel aflossen. Een
spaar- of beleggingshypotheek
kun je niet zonder gevolgen zo-
maar aflossen. Bij een aflos-
singsvrije hypotheek is het
daarentegen heel eenvoudig”.

Op de vraag ‘Denk jij dat je
ooit nog echt rijk zult gaan
worden?’ antwoordde 63 pro-
cent van de reacteurs ‘ja’.

APATITOSE: Totale onverschilligheid
voor alles en iedereen.
Voorbeeld: “Schat, ik heb een ander.”“Echt waar? Wat eten we vanavond?”

SLAPPELINGITIS: Ziektebeeld dat wordt
gekenmerkt door lange periodes
van slaperigheid en het verschijnen van
vetophopingen rondom uw middel.
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