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Lachertje
van de Tour
Het was het knulligste moment van de
Tour de France, sinds die zaterdag van
start ging op Corsica. De eerste etappe
van de honderdste editie van de Tour
gaat de geschiedenisboeken is als die
van ‘een bizarre finish’. Niet alleen omdat een bus vast zat op de meet, maar
ook door vele valpartijen.

䡵 De bus zit vast op de meet.
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‘Rare klikjes bij telefoneren’
Ex-hoofd communicatie voor EU in
Washington niet verbaasd over afluisteren
Europese vertegenwoordiging door VS.
door onze correspondent
Petra Janbroers
BRUSSEL - „Ik ben geshockeerd.
Maar toch niet verbaasd. Je moet

naïef zijn om te denken dat de
Amerikanen niet afluisteren. Zeker na de aanslagen van 2001.”
Oud-directeur communicatie
voor de EU in Washington, de

Belg Willy Hélin, volgt onthullingen over grootschalige afluisterpraktijken en elektronische infiltratie door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op de EU-vertegenwoordiging in Washington
met meer dan gewone belangstelling. Hij was er zelf van 1998 tot
en met 2003 werkzaam.
Volgens het Duitse blad Der Spiegel plaatste NSA niet alleen afluisterapparatuur in de EU-vertegenwoordiging in Washington, maar

HOOGSTANDJE

ook bij de EU-delegatie bij de VN
in New York en in het Justus Lipsius-gebouw in Brussel waar de
Europese ministers en regeringsleiders vergaderen. Hélin: „Ik her-

䊳 ‘Op een dag was er een of
andere vent bezig om heel
veel kabels door ons kantoor te trekken’

Zie ook pagina 7
Boze EU wil tekst en uitleg

Pensioenfonds verdient
aan belastingontwijking
HILVERSUM – De Nederlandse pen-

sioenfondsen ABP en PFZW verdienen dit jaar meer dan 250 miljoen euro aan de verkoop van een
in belastingontwijking gespecialeerde brievenbusfirma. Dat stelt
omroep MAX in de documentaire
‘Zwarte Zwanen - Gokken met
uw pensioenpremie’ die vanavond wordt uitgezonden. Ambtenaren en verpleegkundigen profiteren zo dus indirect via hun pensioengeld mee van belastingontwijking.
Pensioenpremies van Nederlandse ambtenaren en verpleegkundigen zijn in 2010 via de beleggingsfondsen Alpinvest en Waterland
belegd in het bedrijf Intertrust.
Dit voorjaar verkocht Waterland
Intertrust aan de Amerikaanse be-

Megaklus in
Deventer

inner me dat op een dag er een of
andere vent bezig was met ik
weet niet hoeveel kabels door ons
kantoor te trekken, ook door het
plafond. ‘Alleen de boel een beetje opknappen’, zei hij toen ik
vroeg wat-ie deed. Ik kan niks bewijzen, maar ik hoorde indertijd
vaak rare klikjes als ik zat te telefoneren”, vertelt Hélin.

legger Blackstone met een winst
van 425 miljoen euro, waarvan
meer dan 250 miljoen euro naar
de pensioenfondsen ging.
Directeur Rob Thielen van Waterland stelt tegenover MAX dat het
te ver gaat ‘ons te beschuldigen
van belastingontwijking. Intertrust verleent administratieve
diensten.’ Volgens de omroep is
ABP-vicevoorzitter en lid van de
beleggingscommissie Xander den
Uyl niet op de hoogte van de investering. Een ABP-woordvoerder
tekende aan dat Intertrust was
overgenomen van Fortis, dat weer
eigendom is van de Nederlandse
staat. Tweede-Kamerlid Omtzigt
(CDA) vindt echter dat de beleggingscommissie op de hoogte had
moeten zijn.

DEVENTER – Met een grote kraan wordt een 44 ton wegend betonnen seg-

ment voor de fietstunnel onder de kruising Amstellaan/Snipperlingsdijk naar
de bouwput ‘gehengeld’. Het afzinken van in totaal vijftien tunneldelen was
het spectaculairste deel van de verbouwing van de cruciale kruising in het
Hanzetracé. Het kruispunt gaat morgen om zes uur open. foto Ronald Hissink
Zie ook pagina’s 10/11

Van Gaal op boot
bij Gay Pride

Lees de krant
uit uw regio

AMSTERDAM – Voor het eerst doet
de Nederlandse voetballerij mee
aan de botenparade van de Gay
Pride in Amsterdam. De KNVB
onthulde zaterdag dat onder anderen bondscoach Louis van Gaal
van het Nederlands elftal en
bondsvoorzitter Michael van
Praag op 3 augustus plaatsnemen
op de ‘voetbalboot’. De bond presenteerde vorig jaar het actieplan
‘Voetbal voor iedereen’, met punten ter bevordering van homoacceptatie in het voetbal.

Word ook
abonnee
Bel 088 – 0139960 of kijk op

www.destentor.nl/abonneren

Brandstichting
in IJhorst
– Opnieuw is in IJhorst
een vakantiehuisje door brand
verwoest. Het houten optrekje
ging geheel verloren. Op het moment van de brand was niemand
aanwezig in het pand. De politie
gaat uit van brandstichting.
Twee weken geleden brandden
bij het dorp twee vakantiehuisjes
af en raakte een derde beschadigd. Dit voorjaar ging op een recreatiepark bij IJhorst ook al een
huisje in vlammen op.

IJHORST

ZOMER-UIT VERKOOP!

Op álle reizen

KORTING!
Vandaag LAATSTE DAG!
Ga naar: www.kras.nl/zomeruitverkoop

