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Nederland staat muurvast 
(en dat kost ons bakken met geld)
Het wordt nog veel drukker in het Nederlandse verkeer. Door de florerende
economie staan we steeds langer in de file en wordt het nog meer dringen in de trein.

Edwin van der Aa
Den Haag

Richting 2024 groeit op het hoofd-
wegennet  het verkeer met 8 pro-
cent, terwijl het totale wegverkeer
met 5 procent toeneemt. Het 
gebruik van de trein loopt naar ver-
wachting de komende vijf jaar zelfs
met 16 procent op, schetst het Ken-
nisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(KiM) vandaag in het tweejaarlijkse
Mobiliteitsbeeld.

De belangrijkste oorzaak is dat de
BV Nederland draait als een tiere-
lier. Maar ook het groeiende aantal
inwoners, hogere lonen en de ge-
brekkige capaciteit op het spoor en
op de weg zorgen ervoor dat het
steeds vaker razend druk is onder-
weg. Meer asfalt – en meer en lan-
gere treinen op het spoor – zal de
groei maar deels opvangen, waar-
schuwt de adviseur.

Het gevolg voor de automobilist:
het totale oponthoud door ‘het rij-
den in files en een vertraagde af-
wikkeling van het verkeer’ op het
hoofdwegennet zal in 2024
naar verwachting zijn gestegen met
bijna een kwart (23 procent) in ver-

gelijking met 2018. En de NS waar-
schuwde eerder dit jaar nog dat de
spoorcapaciteit al in 2027, en moge-
lijk zelfs in 2025, tekortschiet.

De totale kosten voor de maat-
schappij van files en vertragingen
op het Nederlandse hoofdwegen-
net zijn hoog: 3,3 à 4,3 miljard euro
in 2018. Dit komt door verlies aan
reistijd,  onbetrouwbaarheid van
dienstverlening en door uitwijken
van automobilisten naar kleinere
wegen in de omgeving. Maar files
kunnen er bijvoorbeeld ook toe lei-
den dat mensen later arriveren op
hun werk, waardoor hun producti-
viteit daalt.

Onvoorstelbaar
,,Ik vind het onvoorstelbaar dat
men niet ziet dat files en slechte
doorstroming ongekende negatieve
effecten hebben op onze economie
en de sociale cohesie”, reageert
voorzitter Steven van Eijck van de
Rijwiel en Automobiel Industrie
(RAI) Vereniging. ,,De groei wordt
erdoor aangetast en mensen missen
contacten omdat ze niet van A naar
B kunnen komen. We accepteren
het allemaal maar!”

DEN HAAG De Haagse ex-wet-
houder Rachid Guernaoui stapt
naar de rechter om snel uitsluit-
sel te krijgen over verdenkingen
tegen hem. Hij zegt niet te we-
ten waar het OM de corruptie-

verdenking op baseert: ,,Ik wil
me kunnen verdedigen.’’ Op 1
oktober viel de rijksrecherche
binnen bij Guernaoui,  partijlei-
der Richard de Mos en drie
Haagse ondernemers.

Ex-wethouder stapt naar rechter

Nederlanders kopen veel bij
webshops buiten de Europese
Unie, maar 72 procent weet
niet welke douaneregels er gel-
den. Daardoor krijgen ze vaker
te maken met extra kosten of
inname van spullen die Neder-
land niet in mogen.

Sanne Schelfaut
Den Haag

Uit een peiling van de douane 
onder ruim duizend Nederlanders
blijkt dat er veel onwetendheid is
over de regels die gelden voor bij-
voorbeeld btw en invoerheffingen. 

Om verrassingen over inbeslag-

name of bijkomende kosten bij af-
levering van pakketjes te voorko-
men, begint de douane vandaag
een campagne.

,,Als de goederen meer dan 22
euro kosten, moet je btw betalen”,
zegt een woordvoerder van de
douane. ,,Kosten de spullen meer
dan 150 euro, dan komen daar ook
nog de invoerrechten bij.”

Volgens de douane komt het 
regelmatig voor dat producten
worden besteld die Nederland niet
in mogen en dus worden onder-
schept. ,,Zo zijn namaakkleding en
namaakspeelgoed niet toegestaan,
maar ook planten, vlees, kaas, siga-
retten, en vuurwerk zijn verbo-

den. Ook medicijnen, inclusief pa-
racetamol, mag je niet in web-
shops buiten de EU bestellen. Veel
mensen staan daar niet bij stil en
lopen de kans dat ze hun bestel-
ling en ook hun geld kwijt zijn.’’

Door de groei van het online
winkelen krijgt de douane het
steeds drukker met de controle
van pakketten van buiten de Euro-
pese Unie. Er worden dagelijks
veel namaakartikelen, messen,
boksbeugels, sigaretten, drugs en
medicijnen onderschept.  Popu-
lairste internetaankopen uit het
buitenland zijn elektronica (vooral
telefoons), kleding, schoenen en
speelgoed.  P8 

Koopje in webshop buiten de EU?
Let op extra kosten bij de douane 

Meer asfalt en langere treinen bieden nauwelijks soelaas voor grotere drukte

Van Eijck is ook vicevoorzitter van
de Mobiliteitsalliantie, een groep
organisaties die probeert een oplos-
sing te vinden voor de groeiende
behoefte aan vervoer van personen
en goederen in de komende decen-
nia. Die groei moet volgens hem
worden opgevangen door uitbrei-
ding en betere benutting van de 
bestaande capaciteit. 

,,Ook moeten we sneller nieuwe
slimme vervoersoplossingen ont-
wikkelen en deelmobiliteit stimu-
leren.  De totale rekening van die
plannen bedraagt bijna 56 miljard
euro tot 2040.” Geld dat er voorals-
nog niet is, al bestaan er kabinets-
plannen voor een investeringsfonds
voor grote projecten.

Luchthavens
Het aantal passagiers voor alle 
Nederlandse luchthavens neemt
naar verwachting van het KiM ook
toe, tot 84,7 miljoen in 2024. Dit is
een stijging van 3,5 miljoen passa-
giers. De regionale luchthavens 
nemen het  grootse deel van deze
toename voor hun rekening. Het
aantal passagiers op de regionale
luchthavens (inclusief Lelystad, dat
nog niet open is) zal in 2024 zijn op-
gelopen tot 11,9 miljoen.

Schiphol heeft het plafond van
maximaal 500.000 vluchten per
jaar bijna bereikt. Het aantal passa-
giersbewegingen kan hierdoor al-
leen nog iets toenemen als er per
vlucht meer passagiers worden ver-
voerd. Over vijf jaar worden voor
Schiphol 72,7 miljoen passagiers
verwacht.

Het Kennisinstituut voor Mobili-
teitsbeleid heeft ook nog uitgere-
kend wat de kosten voor de maat-
schappij zijn van verkeersongeval-
len in Nederland. Die worden voor
2018 geschat op ongeveer 17 miljard
euro, met een bandbreedte van 16
tot 19 miljard euro.  Dit bedrag is
vergelijkbaar met ruim 2 procent
van het bruto binnenlands product.
Minder ongevallen leveren de
maatschappij dus geld op.
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Wegverkeer groeit en reistijdverlies loopt op
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Door alle drukte en oponthoud zijn we straks langer onderweg
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De Mol verslaat
Facebook in
bitcoin-zaak
Facebook moet misleidende bit-
coin-advertenties met BN’ers
aanpakken. Het platform kan
zich niet verschuilen achter de
rol van ‘neutraal doorgeefluik’,
zo oordeelde de rechtbank van
Amsterdam gisteren in een zaak
die mediaondernemer John de
Mol had aangespannen.

Niels Klaassen 
Amsterdam

De Mol sleepte Facebook dit voor-
jaar voor de rechter, omdat zijn
naam misbruikt zou worden in du-
bieuze advertenties om bitcoin-in-
vesteringen af te troggelen. Al meer
dan 150 Nederlanders trapten in de
truc en verloren samen bijna 2 mil-
joen euro. De Mol eist striktere
maatregelen, onder meer met een
‘filter’, waardoor advertenties niet
meer opduiken. Hij wordt gesteund
door veel andere BN’ers – zoals
Humberto Tan, Jort Kelder en Eva
Jinek – van wie naam en foto’s ook
misbruikt worden.

De rechter geeft hun nu gelijk.
Een algemeen filter is misschien
niet mogelijk, maar andere maatre-
gelen kunnen wel degelijk: ‘Dat ad-
vertenties soms na enig aandringen
alsnog verwijderd worden, laat zien
dat het kennelijk technisch wel mo-
gelijk is om actiever op te treden.’
Dat dit mankracht en geld kost, is
volgens de rechter geen reden het
niet te doen. ‘Daarvoor is de verant-
woordelijkheid van Facebook voor
haar advertentieplatform te groot
en hebben de valse advertenties te
veel impact.’

Malafide
Ook moet Facebook de gegevens
van de makers van de advertenties
aan John de Mol verstrekken. Als
het platform geen maatregelen
neemt – malafide bitcoinreclames
moeten binnen vijf dagen wegge-
haald worden – riskeert het een
dwangsom die kan oplopen tot 
1,1 miljoen euro.

John de Mol is verheugd over het
vonnis en maant Facebook tot
spoed: ,,Ik mag hopen dat de uit-
spraak aanleiding is om zo snel mo-
gelijk die maatregelen te nemen,
waardoor onschuldige mensen niet
meer met de nep-bitcoin-adverten-
ties kunnen worden opgelicht. We
zullen dat nauwlettend volgen.”

Facebook gaat nog ‘kijken wat de
consequenties zijn’ en houdt de op-
tie van een hoger beroep open,

meldt een woordvoerder. ,,We kun-
nen niet genoeg benadrukken dat
deze advertenties absoluut niet
thuishoren op Facebook.”

Eerder benadrukte het bedrijf al
tal van maatregelen te nemen tegen
misleidende advertenties, van ver-
beterde automatische detectie
vooraf tot striktere handhaving bij
overtredingen achteraf. Dat is niet
makkelijk, omdat de oplichters
vaak vanuit het buitenland werken,
steeds wisselen van website, en
zich online ‘vermommen’ – cloa-
king heet de techniek waarmee 
advertentiemakers stiekem naar
andere websites verwijzen, zodat ze
buiten het zicht van de digitale 
detectiemechanismen blijven.

Misleidend
Mede daarom begint het bedrijf in
Nederland een test om misleidende
advertenties makkelijk te rapporte-
ren. Het advertentiesysteem van
Facebook is vrijwel volledig geauto-
matiseerd, het bedrijf verdient daar
vorstelijk mee. Alleen dit jaar no-
teert het platform ruim 45 miljard
dollar aan advertentie-inkomsten.

Daarmee heeft de uitspraak mo-
gelijk ingrijpende gevolgen voor de
socialmediagigant en andere tech-
nologiebedrijven. Lang beriepen
deze platforms zich op het argu-
ment dat ze ‘neutraal’ zijn, slechts
doorgeefluik van meningen en ad-
vertenties vormen. 

Maar met het vonnis van gisteren is
daar opnieuw een rechterlijke
streep doorheen gehaald, weet ad-
vocaat Christiaan Alberdingk
Thijm, die eerder kledingfabrikant
Tommy Hilfiger bijstond in een an-
dere advertentiekwestie met Face-
book. Ook die rechter oordeelde
vergelijkbaar kritisch: ,,Op Face-
book en Instagram kwamen voort-
durend advertenties voorbij van
nepkleding, het kledingbedrijf
eiste maatregelen, de rechter gaf
Hilfiger grotendeels gelijk.”

Het hoger beroep dat Facebook
instelde tegen het Hilfiger-vonnis
loopt nog. Alberdingk Thijm: ,,Ze
beoordelen advertenties voordat ze
geplaatst worden, daarmee kun je al
niet volhouden dat je neutraal bent,
je bent dus wel aansprakelijk.”

� Een advertentie voor bitcoins met John de Mol. Foto rob  engelaar

Als Facebook niets
doet, riskeert het 
een dwangsom tot 
1,1 miljoen euro

Cactus, nepbril,
boksbeugel of

paracetamolletje:
niets komt er

langs de douane
Inkopen doen bij webshops buiten de Europese Unie is

populair, maar lang niet iedereen beseft dat nogal wat spullen het land
niet in komen. De douane controleert duizenden pakketjes per dag. 

,,We treffen levende bijen, mieren en zelfs bloedzuigers aan.’’  

GRENSCONTROLE WEBSHOPS
� Douanier Marc met drugshond
Zenna (rechts). De messen die
de douane in een paar dagen in
beslag neemt (linksboven), dou-
anier Daniela de Roo met een
verdachte zending (linksonder).
Foto’s Frank jansen



Voorman Witte
Helmen dood
ISTANBOEL Een voormalig
Brits geheim agent die be-
trokken was bij het trainen
van hulpverleners in de Sy-
rische burgeroorlog, de zo-
genoemde Witte Helmen, is
op straat in Istanboel dood
aangetroffen. James Le
Mesurier is volgens plaat-
selijke media mogelijk van
het balkon van zijn woning
gevallen. De Brit richtte
Mayday Rescue op, de or-
ganisatie waarmee hij de
hulpverleningsorganisatie
bekend onder de naam
Witte Helmen op de kaart
zette. In de burgeroorlog
speelden de Witte Helmen
een belangrijke rol bij de
hulpverlening aan slachtof-
fers van bombardementen.

Nederlandse
film bij Netflix
AMSTERDAM Netflix gaat
voor het eerst een Neder-
landstalige speelfilm co-
produceren. De internatio-
nale streamingdienst co-
produceert De Slag om de
Schelde, een oorlogsfilm
over een grote zeeslag in
oktober 1944 in Zeeland.
Het is een samenwerking
met de Nederlandse pro-
ducenten Alain de Levita
en Mark van Eeuwen, meldt
vakblad Variety. Het ver-
haal volgt drie jongeren 
tijdens de Slag om de
Schelde. De regie is in han-
den van Matthijs van Heij-
ningen jr. Het budget is 
14 miljoen euro. Daarmee is
het na Zwartboek de duur-
ste Nederlandstalige film-
productie ooit gemaakt.

Kremlin: snel
Oekraïne-top
MOSKOU Een internatio-
nale top over het oplossen
van de Oekraïne-crisis zal
waarschijnlijk nog dit jaar
plaatsvinden. Dat zei 
Kremlin-adviseur Joeri
Oesjakov gisteren tegen
verslaggevers in Moskou.
Een doorbraak in gesprek-
ken tussen Moskou en Kiev
op 1 oktober leek de weg
te openen voor de leiders
van Oekraïne, Rusland,
Duitsland en Frankrijk om
de eerste top over het con-
flict in drie jaar tijd te hou-
den. De regeringsleiders
van deze landen bespraken
Oekraïne voor het laatst
samen tijdens het zoge-
noemde Normandië-over-
leg in oktober 2016.
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Sanne Schelfaut

E
en pakket waar vocht uit
sijpelt, wekt meteen de
aandacht van Daniela de
Roo. De medewerkster
van de douane maakt de

doos voorzichtig open. De inhoud
bestaat uit een ratjetoe van siga-
retten, medicijnen, gedroogde
worst, blikken makreel en een
paar lekkende (want rotte) gra-
naatappels.  

Het pakket is afkomstig uit
Rusland. ,,Kijk, dit is nu een voor-
beeld van zo’n beetje alles wat
niet mag. Het is sowieso verboden
om medicijnen en sigaretten te
versturen. Daar zijn duidelijke 
internationale regels voor. En of
het nou verstandig is om vers
fruit mee te sturen? Granaatap-
pels zijn niet bepaald zeldzaam in
ons land.’’

Het is duidelijk, de Nederlander
die deze Russische spullen heeft
besteld, zal een groot deel niet
thuis ontvangen. De douane
neemt de illegale spullen in be-
slag. De Roo en haar collega’s
hebben een eigen ruimte (‘de ku-
bus’) in een groot sorteercentrum
van een pakketvervoerder in de
Randstad. 

Centraal in de kubus staan twee
scans. Dezelfde apparaten die ook
op luchthavens staan om tassen te
controleren.  ,,Tijdens het scan-
nen zien wij op ons scherm al re-

delijk goed wat er in een pakket
zit”, zegt De Roo. ,,Etenswaren
kleuren oranje, metaal wordt
blauw en plastic voorwerpen zijn
groen. Als we het niet vertrou-
wen, maken we het open. Dat
doen we zo voorzichtig mogelijk,
want je zit toch aan de spullen
van een ander.’’

Voordat de pakketten die bui-
ten de EU zijn besteld, thuis wor-
den bezorgd,  worden ze door de
sorteerder eerst aangegeven bij de
douane. Op basis van risico’s se-
lecteren zij de pakketten die aan
een nadere inspectie worden on-
derworpen. Veel komt uit China,
maar ook uit andere landen ziet
de douane het aantal pakketten
stevig groeien. ,,Niet normaal
hoeveel er onder meer via Ali-
Express binnenkomt. Vooral tele-
foonhoesjes en oortjes zijn niet
aan te slepen.’’

Boksbeugels
De Roo loopt naar een aparte
ruimte waar in beslag genomen
goederen liggen. Boksbeugels,
messen, medicijnen, nepwapens
en vooral veel namaakartikelen
zoals zonnebrillen van Cartier.
,,Dit is de ‘buit’ van slechts een
dag. Over een paar dagen ligt deze
kamer helemaal vol. Veel mensen
denken dat ze vooral lichte medi-
cijnen wel online kunnen bestel-
len, maar dat is een misverstand.
Werkzame stoffen zijn verboden,

dus ook een paracetamolletje.’’
Eén keer per week wordt alles

opgehaald en naar Schiphol ge-
bracht. ,,Zeker bij namaakartike-
len checken mijn collega’s daar of
het inderdaad nep is. De merken-
houder, bijvoorbeeld Gucci, Cal-
vin Klein of Nike, beslist uitein-
delijk of de artikelen worden ver-
nietigd of niet.’’ 

De groei van het online shop-
pen zorgt ook voor meer werk bij
de douanediensten. Het team van
De Roo breidt uit en gaat op korte
termijn ook ’s nachts werken om

de buitenlandse pakketpost te
controleren. ,,Veel consumenten
bestellen van alles en nog wat
buiten de EU, maar hebben vaak
geen idee welke douaneregels er
gelden. Vorige week onderschep-
ten we een flinke partij cactussen.
Kamerplanten, ook cactussen,
zijn razend populair. Maar je mag
ze niet uit het buitenland halen
uit vrees voor plantenziekten.
Maar ook beestjes zoals levende
bijen, mieren en zelfs bloedzui-

gers treffen we aan. Dieren blij-
ven niet hier hoor, dan  waarschu-
wen we de NVWA.’’

Douanehond Zenna slaat aan.
De Mechelse herder staat bij een
grote doos waar een pizzapan in
zit. Haar gedrag is voor haar baas
voldoende om te weten dat de in-
houd van het pakket zich niet be-
perkt tot een pizzapan.

Mdma
,,Zenna is getraind op het detecte-
ren van drugs. In dit geval is het
een doos die uit Nederland komt
en naar het buitenland gaat, uit-
gaande post dus. Die pakketten
checken wij ook.’’ Het vermoeden
bestaat dat er mdma in de pan zit,
de grondstof voor xtc.

Een collega van De Roo voert
een korte check uit. De vloeistof
in het metertje slaat zwart uit,
een teken dat het inderdaad om
mdma gaat. ,,Origineel verpakt,
maar onze Zenna ruikt alles.’’

De douane krijgt dagelijks tele-
foontjes met vragen over waarom
een besteld pakket is onderschept.
De Roo:  ,,‘Waar blijven mijn
spullen?’, is standaard de eerste
vraag. Je kunt jezelf zo’n telefoon-
tje al snel besparen als je vooraf
via douane.nl informatie inwint
over welke producten je wel en
niet kunt bestellen. Dan kun je
meteen checken of je extra kosten
kwijt bent als je iets invoert, want
dat valt soms vies tegen.’’

Vooral hoesjes 
voor telefoons en
oortjes zijn niet 
aan te slepen
—Daniela de Roo, douane


