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PvdA: opschieten met
gsm-dekking tunnels
Bouwers van nieuwe tunnels
moeten zo snel mogelijk wette-
lijk verplicht worden de aanleg
van mobiele dekking door provi-
ders te faciliteren. Dat eist de
PvdA van minister Blok (Wonen)
en staatssecretaris Dijksma (In-
frastructuur). 

David Bremmer
Den Haag

De PvdA reageert daarmee op het
pleidooi dat Vodafone woensdag in
deze krant hield namens de geza-
menlijke providers.
Volgens Vodafone staat mobiele

dekking nu onder aan de prioritei-
tenlijst van bouwers, omdat het de
bouw vertraagt. Een wettelijke
plicht kan dat voorkomen. De bou-
wer van de A2-tunnel in Maastricht
werkte uitstekend mee, maar er zijn
voorbeelden te over waar dat niet
het geval was. Meest recente en no-
toire is de Delftse spoortunnel: die
werd in februari vorig jaar geopend
en kreeg pas dit jaar mobiel bereik.
Ook voor de A4-Ketheltunnel bij
Schiedam was bereik niet geregeld.
PvdA-Kamerleden Duco Hoog-

land en Astrid Oosenbrug, die eer-
der dit jaar ook aan de bel trokken,

vragen of het kabinet bereid is de
wet te wijzigen, zoals Vodafone wil.
Ook willen ze weten wat minister
Blok en staatssecretaris Dijksma de
afgelopen maanden hebben gedaan
om het probleem op te lossen. Een
beloofd overleg over mobiele dek-
king tussen ministeries, providers
en andere stakeholders heeft nog
niet plaats gevonden. Wel ontwik-
kelde Rijkswaterstaat een nieuwe
tunnelstandaard en gaan providers
en spoorbeheerder ProRail beter sa-
menwerken.

Maatregelen
,,Deelt u de mening van Vodafone
dat de nieuwe tunnelstandaard en
het gezamenlijk programma van ei-
sen onvoldoende zijn om het pro-
bleem te verhelpen?” vraagt de
PvdA. ,,Zo ja, welke aanvullende
maatregelen neemt u? Zo nee,
waarom niet? Bent u bereid het
Bouwbesluit zodanig te wijzigen
dat verzekerd wordt dat in tunnels
deugdelijke mobiele dekking aan-
wezig is?”
Het Ministerie van Infrastruc-

tuur heeft deze krant laten weten 
dat een datum voor het providers-
overleg ‘op zeer korte termijn’
wordt vastgesteld.

Laagste stand euro in 14 jaar
AMSTERDAM De waarde van de
euro tegenover de dollar is gisteren
gezakt naar het laagste niveau sinds
begin januari 2003. De Europese
eenheidsmunt was kort na het mid-
daguur 1,0413 dollar waard.
De afzwakking van de euro hangt

samen met de opmars van de dollar,
als gevolg van de vooruitzichten
van snellere renteverhogingen door
de Federal Reserve. De Ameri-
kaanse centrale bank verhoogde
eergisteren de rente en voorspelde
drie nieuwe rentestappen in 2017. 
De euro was woensdag aan het

slot van de Europese beurshandel
nog 1,0655 dollar waard. De Euro-

pese en Amerikaanse munt waren
eind 2002 voor het laatst evenveel
waard. De euro bereikte in oktober
2000 met 82 dollarcent het laagste
niveau ooit. De hoogste waarde
werd medio juli 2008 gemeten met
1,6038 dollar.
De zwakkere euro is goed voor

exporteurs uit de eurozone omdat
hun goederen goedkoper worden in
het buitenland. Daar staat tegen-
over dat het duurder wordt om goe-
deren in dollars te kopen, zoals olie.
Ook wordt het prijziger om op va-
kantie te gaan naar de Verenigde
Staten, omdat je minder dollars
krijgt voor je euro’s.

luxe reis van 1.000 euro. Hij kan niet
weten dat je er wel 1.500 euro voor 
overhad. Die ongelijkheid in kennis
noemen economen ‘asymmetrische 
informatie’. Hier is het voordeel voor
de klant, omdat het reisbureau niet
weet hoeveel het de klant maximaal
kan vragen.
,,Internet heeft dat veranderd. Jouw

zoekgedrag geeft Google zo veel infor-
matie dat de aanbieder vrij goed kan
inschatten hoeveel jij maximaal wil
betalen. Hij kan daar zijn offerte dus
precies op afstemmen. Het voordeel is
voor de aanbieder. De klant betaalt
meer dan de kosten. Hoeveel meer
hangt af van zijn betalingsbereidheid.
Kennis is macht, hier marktmacht. Hoe
meer de aanbieder van jou weet, hoe
meer hij de prijs kan afstemmen op
jouw betalingsbereidheid.’’

Les 4
100 euro: verdelen of doorspoelen?

,,Je mag 100 euro verdelen met je
tegenspeler. Die mag alleen

maar ‘ja’ of ‘nee’ zeg-
gen op je voor-

stel. Met ‘ja’
is hij

ak-
koord
en bij
‘nee’ gaat al-
les door de wc. 99 euro voor jezelf en
één euro voor de ander klinkt verstan-
dig. Voor de ander is een euro toch 
beter dan niets? De kans is groot dat 
de tegenspeler niet zo nuchter denkt.
Die wordt woedend en laat liever 100
euro door de plee spoelen dan dat hij
akkoord gaat met zo’n fooi.
,,Economen laten mensen dit spel

vaak doen. En wat blijkt? We houden al
rekening met een woedende reactie op
zo’n oneerlijke deal. We bieden veelal
met succes 40 euro aan, en houden 60
zelf. De economische les is dat onze
emotionele reactie hier tot een betere
uitkomst leidt dan koel redeneren. De
verklaring ligt in de evolutie. Onze
emoties hebben ons geholpen, anders
was de emotionele mens verdrongen
door de nuchtere mens. We neigen
meer tot samenwerking dan je op
grond van een traditioneel economisch
model zou verwachten. Economie -
leraren kunnen hier ‘gaan buurten’ 
bij de biologieleraar. Ook dit is de
wereld leren bekijken met een eco -
nomische bril.’’

Wat leren we van uw nieuwe 
lessen?
,,We concurreren op de markt, maar
werken ook samen. Economie gaat over
hoe we ruilen op die markt. Over hoe
concurrentie en samenwerking bepa-
len op welke manier we de opbrengst
daarvan verdelen. We kunnen op
school de samenleving meer door een
economische bril bekijken en verbin-
ding leggen met andere vakken. Dat
maakt de economieles nog leuker.’’
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