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‘Klijnsma discrimineert
allochtone ouderen’
DEBORAH JONGEJAN
DEN HAAG | Ouderen zijn naar de

rechter gestapt, omdat ze gekort worden op hun uitkering.
Ze beschuldigen staatssecretaris Jetta Klijnsma van discriminatie, omdat ze een ‘mantelzorgboete’ heeft ingevoerd voor
met name allochtone gepensioneerden.
Die korting, ofﬁcieel de kostendelersnorm, werd eerder voor andere
AOW’ers juist op de lange baan geschoven. Voor een kleine groep ouderen is hij echter wel per 1 januari
ingevoerd. Zo’n 5000 gepensioneerden die bij hun kinderen in
huis wonen, zijn getroffen door
een verlaging van gemiddeld 200
euro per maand.
Het gaat om ouderen met een
klein AOW’tje, die een aanvullende
AIO-uitkering krijgen, zodat ze
niet meer onder het bestaansminimum hoeven te leven. Het zijn
voornamelijk (eerstegeneratie)allochtonen, die geen volledige AOW
hebben kunnen opbouwen.

Onrechtvaardig
Zeven ouderenorganisaties hebben
een klacht ingediend bij het Col-

lege voor de Rechten van de Mens,
omdat ze het discriminatie vinden
dat deze groep wordt gekort en andere AOW’ers niet. ,,Dit voelt heel
onrechtvaardig,’’ zegt Lucia Lameiro Garcia van ouderennetwerk
NOOM. ,,We kennen mensen die
door deze maatregel hun vader en
moeder niet meer in huis konden
nemen, omdat het ﬁnancieel niet
op te brengen was.’’ Uit onderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat allochtone Nederlanders vaker hun ouders in
huis nemen dan autochtone.

Vangnet
De reden dat deze gepensioneerden wel worden getroffen en andere AOW’ers niet, is vooral een
technische. AIO valt ofﬁcieel onder
de bijstand. ,,Het is bedoeld als
vangnet, net als een bijstandsuitkering,’’ zegt een woordvoerder
van Klijnsma (Sociale Zaken). ,,Als
je er een heel andere regeling van
zou maken, wordt het heel ingewikkeld.’’
De ouderenorganisaties verwachten dat het College binnen
een halfjaar oordeelt of er sprake
is van discriminatie.

Vogelbuurt gruwt
van onthoofde
kippen en duiven
Motief van dierenbeul nog onbekend
ZWIJNDRECHT | Een dierenbeul heeft een macaber

spoor achtergelaten in Zwijndrecht. Negen onthoofde
hanen, kippen en duiven werden aangetroffen in –
saillant detail – de vogelbuurt.
INGRID DE GROOT

Extreem
De dode dieren lagen, op Koningsdag, als een soort macabere trofee
in bosjes tussen het Leeuwerikplein
en het Fazantplein. De dierenpolitie
is bezig met een onderzoek in de
buurt, waar bijna alle straten zijn
voorzien van een vogelnaam. Ze verspreidde er gisteren een ﬂyer met
een getuigenoproep.
,,Dit is afschrikwekkend. Een
zieke en gestoorde daad,’’ zeggen
buurtbewoners die voor een raadsel
staan en in het duister tasten over
de achtergrond van de bizarre zaak.
Een 17-jarige jongen die de verminkte vogels ontdekte, vertelt dat
hij met zijn 10-jarige broertje een
potje aan het voetballen was op het
speelpleintje.
,,Ik schoot de bal per ongeluk de
bosjes in en mijn broertje ging hem
halen. Hij schrok zich rot toen hij
die onthoofde vogels zag. Hij riep
me en ik ben gaan kijken. Toen zag
ik die kip hangen, met een touw
vastgeknoopt aan een tak. Zes onthoofde hanen en kippen lagen op de
grond. Een kopje lag ernaast. En er
lagen twee duiven, allebei onthoofd.
Het was luguber, eng.’’

Cocaïneinzeecontainer

Doodgetrapt

ROTTERDAM | De douane heeft in de Waalhaven een partij cocaïne
van 2900 kilo onderschept. De drugs zaten in een container uit Curaçao. De drugs werd op 11 maart ontdekt, maar in kader van het onderzoek, werd het niet eerder bekendgemaakt. FOTO ANP

De kip die aan zijn poot was opgehangen aan een boom was volgens
de jongen toegetakeld. ,,Dat diertje
is gewoon doodgetrapt.’’
De geschrokken jongens gingen er

‘Geen paniek’, toch voor
elke Belg jodiumpillen
FRANS BOOGAARD
BRUSSEL | De kans op een kern-

ramp blijft nihil, zeggen de autoriteiten, maar toch krijgt heel
België binnenkort jodiumpillen.
Nu zijn die pillen er alleen voor
wie in een straal van 20 kilometer
rond een kerncentrale woont. De
pillen beschermen tegen radioactief jodium en daarmee tegen
schildklierkanker.
Volgens de Belgische minister
van Volksgezondheid, Maggie De
Block, is er ‘geen reden tot paniek’
en gaat het om ‘een normale bijstelling van het rampenplan’. De
Belgische regering zou lessen hebben getrokken uit de kernramp in
Fukushima, Japan. Maar nogal wat
Belgen brengen de strengere regels
in verband met de overwegend
zeer bejaarde Belgische kerncentrales, die zowel in Doel (bij Antwerpen) als Tihange (bij Luik) aan
de lopende band uitvallen wegens

al dan niet ernstige gebreken. Formeel breidt Brussel de gevarenzone uit tot 100 kilometer, maar
wie die afstand met een passer in
twee cirkels op de kaart zet, ziet
meteen dat er weinig België buiten
de gevarenzone valt.

Distributie
De plannen zijn vervat in een advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat deze zomer op regeringsniveau wordt besproken, aldus De
Block. Of iedereen de pillen thuis
krijgt of dat ze op centrale plaatsen
worden opgeslagen, is nog onduidelijk. In het laatste geval wordt de
distributie geoefend. Ook komt er
een grootscheeps evacuatieplan.
In Nederland zijn jodiumpillen
tot in een straal van 100 kilometer
rond kerncentrales in beperkte
aantallen beschikbaar, primair
voor de meest kwetsbare groepen
(kinderen en zwangere vrouwen).

weten hoe het is gebeurd en wie
erbij betrokken is,’’ aldus de politie.
De dierenpolitie verspreidde gisteren een ﬂyer onder alle ﬂatbewoners en zoekt mensen die meer
weten over de zinloze slachtpartij.
Henk Aten, die al 40 jaar op de bovenste verdieping van de ﬂat woont,
noemt de wrede vondst onbegrijpelijk. ,,Er gebeuren hier wel meer rare
dingen, we hebben pas nog 24
zwerfﬁetsen opgeruimd in de buurt.
Maar deze verminkte vogels zijn extreem. Dit is wreed. Ik geloof nooit
dat dit door hangjongeren is gedaan.’’

Mijn broertje schrok
zich rot toen hij ze
zag. Het was
luguber, doodeng
–Vinder van de vogels (17)
Z

Een van de onthoofde kippen is
met een touw opgehangen aan
een boom. FOTO POLITIE ZWIJNDRECHT

als een haas vandoor en een vrouw
uit de buurt sloeg later alarm bij de
dierenpolitie. Die is meteen
een onderzoek gestart, maar de achtergrond en het motief zijn nog een
raadsel. ,,We kunnen gissen, net als
de rest van Nederland, maar dat
doen we niet. We willen graag

Ook buurtbewoonster Ada Rath
noemt de dierenmishandeling onbegrijpelijk. De kippen komen volgens
haar niet eens uit de wijk.
,,Die hebben we hier niet. Kippen
kun je elders oppakken, maar het is
onbegrijpelijk hoe de dader die twee
duiven heeft gevangen. Ik vind het
afschrikwekkend. Dit grijpt me
aan.’’
Volgens de politie is het dierengeweld strafbaar en valt het onder vernieling.

