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E MA is nu nog gevestigd in 
Londen maar moet daar 
weg omdat het Verenigd 
Koninkrijk de Europese 

Unie verlaat. Er waren negentien 
kandidaten, waarvan drie –Malta, 
Ierland en Kroatië– hun bieding 
kort tevoren introkken.

Minister Zijlstra van Buitenland-
se Zaken denkt dat de lidstaten 
hebben aangetoond dat ze ook 
na de brexit goede beslissingen 
kunnen nemen en is blij met het 
vertrouwen. Hij noemt het een 
fantastisch resultaat. Oud-mi-
nister Bos denkt dat Amsterdam 
geweldig scoort waar het gaat om 
het gebouw, de bereikbaarheid en 
alles wat de stad te bieden heeft 
voor de medewerkers van EMA.

Bezoekers
De gemeente Amsterdam is 

vereerd met de komst van EMA. 
Met de verhuizing van het genees-
middelenagentschap van Londen 
naar Amsterdam wordt de stad 
het medicijnencentrum van de 
Europese Unie. Behalve dat er 
900 medewerkers meeverhuizen, 
komen er jaarlijks zo’n 36.000 
bezoekers en worden er ruim 500 
internationale vergaderingen bij 
het agentschap gehouden.

Veel farmaceutische organisa-
ties die hun kantoren in Londen 
om EMA heen hebben gebouwd, 
verhuizen waarschijnlijk mee 
naar Amsterdam. Zo zitten 
deze organisaties dichter bij het 
vuur, want EMA bepaalt of hun 
medicijnen voor mens en dier in 
de Europese Unie op de markt 
worden toegelaten.

Nederland wil 10 miljoen euro 
investeren in de uitbreiding van 
het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen om het functio-
neren van EMA te garanderen.

Miljoenenproject
Het geneesmiddelenagentschap 

komt in een gloednieuw pand op 
de Zuidas, naast het kantoor van 
Ernst & Young (EY) en in de buurt 
van twee academische ziekenhui-
zen. EMA heeft een budget van 
meer dan 300 miljoen euro.

Het Rijksvastgoedbedrijf laat het 
gebouw van negentien verdie-
pingen inclusief een conferentie-
ruimte neerzetten voor 250 tot 
300 miljoen euro. Het gebouw 
wordt circa 80 meter hoog. 
Bouwbedrijven kunnen nu al 
inschrijven op de bouw van dit 
miljoenenproject. EMA betaalt 
„marktconforme” huur.

Het gebouw wordt gefaseerd 
opgeleverd. De oplevering van 
het conferentiedeel staat gepland 
voor 1 april 2019. Het kantoor-
deel is in april 2019, kort na de 
brexit, nog niet klaar, zodat een 
deel van de werknemers tijdelijk 
in een kantoor in de buurt moet 
worden ondergebracht.

De 27 EU-ministers van Buiten-
landse Zaken moesten stemmen 

over een nieuwe plek voor het 
medicijnagentschap. Oud-minis-
ter Bos, die maanden voor Am-
sterdam lobbyde in heel Europa, 
zei vooraf de meeste concurrentie 
te duchten van Bratislava, Kopen-
hagen, Milaan en Stockholm.

Eerst vielen Stockholm en Bra-
tislava af. Milaan lag aanvankelijk 
voor, maar nadat ook Kopenha-
gen afviel, eindigden Amsterdam 
en Milaan gelijk.

Succes
De komst van EMA naar Amster-

dam is een „succes voor de Neder-
landse diplomatie”, aldus premier 
Rutte maandag. Volgens hem was 
de competitie om het agentschap 
binnen te halen „hevig” en het 
besluitvormingsproces „lang en 
intensief.”

In Amsterdam start volgens 
wethouder Kock (Financiën, Eco-
nomie) per direct een projectteam 
om de komst van het agentschap 
voor te bereiden en vragen van 
medewerkers te beantwoor-
den. Kock: „De metropoolregio 
Amsterdam biedt hun een goede 
digitale infrastructuur, veel hoog-
opgeleid talent en een goed zake-
lijk en medisch-wetenschappelijk 
klimaat.”

Raad Amsterdam wil 
prins Bernhard horen
AMSTERDAM (ANP). De ge-
meenteraad van Amsterdam 
wil prins Bernhard aan de 
tand voelen over beleggingen 
in vastgoed in de hoofdstad. 
Een meerderheid van de raad 
is voor een hoorzitting over de 
„methoden waarmee het grote 
geld grip krijgt op de huizen-
markt”, werd gisteren gemeld. 
Aanleiding is een reeks artike-
len in Het Parool waaruit blijkt 
dat een kleine groep investeer-
ders steeds meer Amsterdams 
vastgoed in handen krijgt. Of 
Bernhard, die met 349 panden 
een van de grootste huizenbe-
zitters zou zijn, op het verzoek 
ingaat, is nog niet bekend.

Opnieuw topdrukte 
met 894 km file
DEN HAAG (ANP). Filerecords 
zijn niet lang houdbaar in 
deze tijd van het jaar. Door 
druilerig weer en een reeks 
ongelukken stonden automo-
bilisten dinsdag opnieuw stil 
in de drukste ochtendspits 
van het jaar. Een dag eerder 
was dat ook al zo. Volgens de 
ANWB stond er maandag op 
de Nederlandse wegen 889 
kilometer file, dinsdagmorgen 
was dat op het hoogtepunt 894 
kilometer. De VerkeersInfor-
matieDienst, die alleen de files 
op snelwegen bijhoudt, turfde 
430 kilometer. November is 
traditioneel een drukke maand 
voor het verkeer. 

Objecten SS-generaal 
in Airborne Museum
OOSTERBEEK (RD). Airborne 
Museum Hartenstein heeft een 
verzameling persoonlijke en 
unieke objecten van SS-gene-
raal Heinz Harmel (1906-2000) 
in permanente bruikleen 
gekregen. Ze zijn vanaf woens-
dag te bezichtigen. Harmel 
maakte tijdens de Tweede 
Wereldoorlog deel uit van de 
Waffen-SS –de militaire tak 
van de SS– en voerde tijdens 
de Slag om Arnhem het bevel 
over de 10 SS-Pantserdivisie. 
Hij moest het gebied tussen 
Arnhem en Nijmegen verdedi-
gen. Harmel vocht in mei 1940 
aan de Grebbelinie en later aan 
het oostfront.

Wilders gaat aangifte 
doen tegen Rutte
DEN HAAG (ANP). PVV-leider 
Wilders gaat aangifte doen 
tegen premier Rutte omdat die 
Nederlanders zou discrimine-
ren. De PVV vraagt medestan-
ders de aangifte te onder-
steunen. „Als er iemand in 
Nederland onterecht ongelijk 
wordt behandeld is het de Ne-
derlander zelf”, stelde Wilders 
maandag. Hij haalde hiervoor 
uiteenlopende voorbeelden 
aan zoals de afschaffing van 
de dividendbelasting, die 
buitenlandse aandeelhouders 
ten goede zou komen, ontwik-
kelingshulp en goedkope zorg 
en andere voorzieningen voor 
asielzoekers.

Geneesmiddelenbureau Europese 
Unie verhuist naar Amsterdam 
ANP

Amsterdam huisvest vanaf 2019 het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA. Een maandenlange lobby 
onder leiding van oud-minister Bos en premier Rutte heeft zijn vruchten afgeworpen. Een loting bracht 
maandag in Brussel uitkomst nadat Amsterdam en Milaan na drie stemrondes gelijk waren geëindigd. De 
Europese instelling komt in een nieuw gebouw op de Zuidas in Amsterdam. 

„Strijd om agent-
schap binnen te 
halen was lang 
en intensief”

Oud-minister Bos. beeld ANP

Redactie onderwijs

DEN HAAG. Een op de tien leer-
lingen is vorig jaar weleens naar 
huis gestuurd omdat er geen 
invaller was voor de zieke juf 
of meester. „Een wake-upcall”, 
aldus Wim Hooijmans van het 
Vervangingsfonds.

Dinsdag begon de campagne 
Ode aan de invaller. Naar aan-
leiding daarvan liet het Vervan-
gingsfonds onderzoek doen naar 
het verzuim op basisscholen. 
Ruim duizend ouders vulden een 
vragenlijst in.

Uit het onderzoek blijkt dat een 
op de tien kinderen weleens thuis 
mag blijven omdat er voor de 
zieke leerkracht geen vervanger 
geregeld kan worden.

Lerarentekort
Volgens het Vervangingsfonds 

is het lerarentekort de aanleiding 
voor de problematiek. „Op veel 
scholen zijn er te weinig docen-
ten. Een vervanger wordt daarom 
steeds vaker een vast dienstver-
band aangeboden. Mooi voor die 
vervanger, maar de vijver van 
vervangers waar scholen uit kun-
nen putten wordt steeds kleiner”, 
aldus Hooijmans, communica-
tieadviseur bij het Vervangings-
fonds.

Het afgelopen schooljaar ston-
den er maar liefst 24.401 invallers 
voor de klas, gemiddeld 313 per 
dag. Bijna de helft van de kinde-
ren kreeg te maken met verschil-
lende invaldocenten.

Lesbevoegde vervanger
Uit het onderzoek van het 

Vervangingsfonds blijkt dat 
ouders het liefst een lesbevoegde 

vervanger zien, maar die is door 
het lerarentekort niet altijd 
voorhanden. Volgens Hooijmans 
is dit onderzoek een wake-upcall 
voor het basisonderwijs. „Het 
tekort aan docenten hangt ons 
al langer boven het hoofd, maar 
blijkbaar zijn de effecten ervan al 
sneller merkbaar dan verwacht. 
De problemen spelen vooral in de 
Randstad.”

Ook door de Wet werk en zeker-
heid (WWZ) hebben basisscholen 
steeds meer moeite om genoeg én 
goede vervangers te vinden. Scho-
len worden door die wet verplicht 
om een vervanger na een aantal 
opdrachten een vast contract aan 
te bieden.

Verschillende lesmethoden
„Scholen kunnen maar een paar 

keer beroep doen op een goede 
vervanger, zonder die in vaste 
dienst te moeten nemen. Daar 
heeft de school geen baat bij, 
maar de vervanger ook niet. Die 
wordt op veel verschillende scho-
len gevraagd en heeft daardoor 
met verschillende lesmethoden 
en verschillende visies op onder-
wijs te maken”, legt Hooijmans 
uit.

Het Vervangingsfonds advi-
seert en ondersteunt het primair 
onderwijs „om te komen tot een 
gezonde, prettige en veilige werk-
omgeving op school.” Schoolbe-
sturen betalen premie aan het 
fonds voor een vergoeding van de 
vervangingskosten van een zieke 
leerkracht.

Het fonds gaat met het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en andere onder-
wijsbonden in gesprek om de 
problemen rond vervangers op te 
lossen.

Geen invaljuf: leerlingen naar huis

Het tekort aan invaldocenten wordt volgens het Vervangingsfonds onder 
andere veroorzaakt door het lerarentekort. beeld ANP, Robin van Lonkhuysen
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Fractieleiders bij de koning
Koning Willem-Alexander ontving maandagmiddag VVD-fractievoorzitter Dijkhoff (l.) op Paleis Noordeinde. Nu het 
kabinet-Rutte III is geïnstalleerd, nodigt de koning alle fractieleiders en bewindspersonen afzonderlijk uit. beeld ANP, 
Phil Nijhuis

ANP

DEN HAAG. De Nationale 
ombudsman wil van minister 
Bijleveld weten hoe er bij 
Defensie wordt omgegaan met 
klachten over onder meer 
aanranding en mishande-
ling. Recent werd bekend dat 
meldingen van drie militairen 
over uit de hand gelopen ont-
groeningen niet serieus zijn 
genomen. In juli 2016 heeft 
Defensie een nieuwe klachten-
regeling in gebruik genomen. 
„Ik wil van de minister horen 
hoeveel klachten er zijn 
ontvangen, in behandeling 
zijn genomen en gegrond zijn 

verklaard”, aldus ombudsman 
R. van Zutphen maandag. 
„Ook wil ik inzicht in het 
aantal doorverwijzingen naar 
de Nationale ombudsman. Als 
(ex-)militairen tegen muren 
bij Defensie oplopen en in de 
knel raken, kunnen zij zich, 
net als elke burger, met hun 
klacht bij mij melden.” De om-
budsman vraagt de minister 
binnen twee weken antwoord 
te geven.
Begin november onthulden 
drie militairen in de Volks-
krant dat ze bij hun eenheid 
in Schaarsbergen waren ge-
pest, mishandeld, aangerand 
en verkracht.

Vragen over klachten in leger„Dreiging jihadisten niet verminderd”
ANP

DEN HAAG. De jihadistische 
dreiging tegen westerse lan-
den is door het ineenstorten 
van Raqqa, de zelfverklaarde 
hoofdstad van het kalifaat van 
Islamitische Staat (IS), niet min-
der geworden.

Hoewel er op dit moment geen 
concrete aanwijzingen voor zijn, 
kunnen zowel kleinschalige als 
grootschalige jihadistische aansla-
gen in Nederland plaatsvinden.

Dat meldde de Nationaal Coör-
dinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) maandag. Het 
dreigingsniveau blijft op 4 staan 
op een schaal van 5. Dit betekent 

dat de kans op een aanslag in Ne-
derland reëel is.

Volgens het Dreigingsbeeld Ter-
rorisme Nederland van de NCTV 
komt het gevaar vooral van jiha-
disten die terugkeren uit onder 
meer Irak en Syrië, nu IS daar bij-
na volledig is verslagen. Ook gaat 
er dreiging uit van jihadisten die 
nooit zijn vertrokken. „Ze kunnen 
geïnspireerd, gestimuleerd of aan-
gestuurd worden om een aanslag 
te plegen”, aldus de NCTV.

Uit het dreigingsbeeld blijkt dat 
„Nederland vaker op de radar ver-
schijnt als potentieel doelwit van 
individuele IS-leden en sympathi-
santen.” Zo is er door verscheide-
ne Nederlandse of Nederlandstali-
ge jihadisten dit jaar gedreigd met 

geweld, onder meer met oproepen 
om in Nederland aanslagen te 
plegen. Alle leden die deel uitma-
ken van de anti-IS-coalitie worden 
beschouwd als „gerechtvaardigd 
doelwit”, schrijft de NCTV.

Sinds de zomer van 2017 roept IS 
vrouwen ertoe op mee te doen aan 
de strijd. Dit kan vrouwen volgens 
de coördinator „doen besluiten 
ook geweld te gebruiken.” De vei-
ligheidsdienst AIVD waarschuwde 
vorige week ook al voor het toene-
mende gevaar van jihadvrouwen.

De NCTV gaat ook in op het ver-
spreiden van nepnieuws door IS: 
„Mogelijk hoopt de organisatie 
daarmee angst te zaaien en de ei-
gen achterban tot actie aan te zet-
ten.”

Hoofddoek voor 
agente blijft taboe, 
ook na uitspraak

Redactie binnenland

DEN HAAG. Het politiebeleid 
dat agenten die met het pu-
bliek in contact komen, geen 
hoofddoek mogen dragen, blijft 
gehandhaafd. Dat heeft minister 
Grapperhaus (Justitie) maandag 
aan de Tweede Kamer laten 
weten.

Hij houdt vast aan de neutrale 
uitstraling van een agent. Dat is 
in „het belang van diens gezag en 
veiligheid in het optreden.”

Het College voor de Rechten van 
de Mens verklaarde maandag een 
klacht van agente Sarah Izat, die 
geen hoofddoek mocht dragen, 
gegrond. Het college stelt dat in 
de functie van Izat, waarin zij 
weinig contact heeft met bur-
gers, een verbod op de hoofddoek 
discriminerend is. De uitspraak is 
juridisch echter niet bindend.

Izat werkt op de afdeling intake 
& service. Ze beantwoordt telefo-
nisch het servicenummer van de 
politie en mag aangiften opne-
men via een videoverbinding. 
Dat mag in burgerkleding, met 
hoofddoek. Haar collega’s doen 
dit werk echter in een uniform. 
De vrouw wil dat ook, maar het 
korps staat dát niet toe, omdat de 
organisatie neutraal is en dat ook 
moet uitstralen.

Het college zegt niets over 
agentes in andere functies die een 
hoofddoek zouden willen dragen. 
De advocate van Izat, Betül 
Özates, vindt het erg jammer dat 
het college daar niet op ingaat. Ze 
had dat wel verwacht en ze wijst 
erop dat Izat juist een principiële 
uitspraak heeft willen uitlokken.

De twee hopen dat het oordeel 
van het college „een stevige 
aanzet” vormt voor de politie 
om toch de regels op dit vlak te 
herzien. Özates wijst erop dat 
landen zoals Groot-Brittannië, Ca-
nada, Australië en Nieuw-Zeeland 
politievrouwen wel toestaan een 

hoofddoek te dragen.
De politie zegt de niet-bindende 

uitspraak serieus te nemen, maar 
stelt tegelijk „dat neutraliteit 
onverminderd belangrijk blijft als 
uitgangspunt bij het politiewerk.” 
Samen met het ministerie voor 
Justitie en Veiligheid komt de po-
litie binnenkort met een reactie.

Prof. mr. Fokko Oldenhuis, bij-
zonder hoogleraar religie en recht 
aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, heeft gemengde gevoe-
lens bij de hoofddoekdiscussie. 
Enerzijds vindt hij dat een agente 
„best haar werk kan doen met 
een hoofddoek”, stelde hij maan-
dag desgevraagd. „Kijk maar naar 
het Verenigd Koninkrijk. Veel 
immigranten komen uit India 
en Pakistan. Niemand heeft daar 
moeite met een ander hoofddek-
sel. Je kunt prima functioneren.”

In Nederland is de tijd nog 
niet helemaal rijp voor politie-
vrouwen met hoofddoek, denkt 
Oldenhuis. „Wij blanke Neder-
landers vertrouwen iemand die 
een hoofddoek draagt kennelijk 

niet helemaal. We denken dat 
iemand als het erop aankomst 
wellicht loyaler aan een vreemde 
mogendheid zal zijn, zoals aan 
Erdogan, dan aan koning Willem-
Alexander.”

Anderzijds is Oldenhuis kritisch 
over voorvechters van brede 
invoering van de hoofddoek bij de 
politie. „Soms moet die hoofd-
doek gewoon af bij bepaalde 
functies en is een beroep op een 
grondrecht ongepast. Een mos-
lima die een hoofddoek draagt, 
moet bedenken dat bij ons gods-
dienst geen heilige koe is.”  

„Moslima met 
hoofddoek moet 
bedenken dat 
godsdienst geen 
heilige koe is” 

achtergrond

Volg het nieuws en praat mee op de Facebookpagina van het Reformatorisch 
Dagblad. Zie facebook.com/refdag.
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