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4 IN HET NIEUWS

door Koen van der Velden

LAS VEGAS – Eindelijk, na jaren
van vruchteloze onderhandelin-
gen, staan ze zaterdagnacht
(3.00 uur Nederlandse tijd) voor
het eerst tegenover elkaar in de
ring: Amerikaan Floyd Maywea-
ther Jr. (38) en Filippino Manny
Pacquiao (36), volgens kenners de
twee beste boksers van het afgelo-
pen decennium. Mannetjes van
rond de 1.70 meter met de slag-
kracht van een sloopkogel. De
één, Mayweather, is ongeslagen in
de 47 partijen die hij vocht, de an-
der is kampioen in liefst acht ver-
schillende gewichtsklassen.
De ontmoeting tussen de welter-
gewichten in de MGM Garden
Arena in Las Vegas geldt op voor-
hand als het gevecht van de eeuw,
al is het maar omdat de twee
hoofdrolspelers elkaar zo lang wis-
ten te ontlopen. Reputaties staan
op het spel, de belangen zijn gi-
gantisch. En ja, dat mag wat kos-
ten. Nog voor de eerste klap is uit-
gedeeld, heeft the fight of the centu-
ry een prominente plek in de re-

cordboeken verdiend. Zelfs in
het wereldje van de overtreffen-

de trap van geldsmijterij
maakte men het nog nooit

zo bont: de opbrengsten

kruipen richting het half miljard.
Binnen een minuut waren de tic-
kets voor het gevecht uitverkocht.
Althans, die voor de weinige plaat-
sen in de MGM Garden Arena
(zo’n 17.000 stoeltjes) die niet al
waren opgeëist door casinobazen,
sponsors of de omvangrijke entou-
rages van de boksers. De gewone
sterveling die getuige wil zijn van
het besloten feestje betaalt een en-
tree van minimaal 1.500 dollar.
De duurste plekken nabij de ring
hebben zescijferige prijskaartjes.
Wie thuis wil meekijken, maakt
eenmalig (via het pay-per-view-
model) 100 dollar over aan televi-
sienetwerken HBO en Showtime,
die bij hoge uitzondering de han-
den ineenslaan voor de uitzen-
ding van het gevecht. Gerekend
wordt op ruim drie miljoen Ame-
rikaanse kijkers. Het sommetje is
snel gemaakt: de dollars zullen za-
terdag in ongekende hoeveelhe-
den vloeien.
Een groot stuk van de taart is
voor de boksers zelf. Mayweather
en Pacquiao zullen op zijn minst
200 miljoen dollar mogen verde-
len – 40 procent voor de Filipino,
60 voor de gehaaide Amerikaanse
entrepreneur. Het kan er nog wel
bij voor ‘Money’ Mayweather, de
bestverdienende sportman ter we-

DEN HAAG – Nederland moet moge-
lijk opnieuw honderden miljoe-
nen euro’s extra afdragen aan de
Europese Unie. Waar eind vorig
jaar een naheffing van 642 mil-
joen euro werd overgemaakt naar
Brussel, houdt het kabinet nu re-
kening met een aanslag van
200 miljoen euro. Die is het ge-
volg van nieuwe berekeningen
over de omvang van de Neder-
landse economie in 2011 en 2012.
Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) bracht de nieuwe be-
rekeningen gisteren naar buiten.
Daaruit bleek dat door grotere fi-
nanciële stromen van vooral mul-
tinationals van en naar het buiten-

land het bruto nationaal inkomen
(bni) van Nederland in 2011 en
2012 hoger uitvalt dan geschat.
Dit inkomen bestaat uit het bruto
binnenlands product (de som van
alle goederen en diensten die in
Nederland worden geproduceerd)
en de inkomensstromen zoals ren-
te, dividend en winst uit het bui-
tenland. In 2011 was dit bni 1,8 pro-

cent groter dan gedacht, in 2012
bedroeg het verschil 1,5 procent.
Ook over 2013 en 2014 komen mo-
gelijk naheffingen. Dat zal in juni
blijken.
Ministers Jeroen Dijsselbloem (Fi-
nanciën) en Henk Kamp (Econo-
mische Zaken) stuurden direct
een brief naar de Tweede Kamer
over de mogelijke naheffing. Hoe
hoog die wordt, is ook afhankelijk
van de ontwikkelingen in andere
EU-landen. Het precieze bedrag
wordt in het najaar bekend.
Tweede Kamerleden reageren net
als vorig jaar zeer verbolgen op
het nieuws. De oppositie wil op-
heldering van Dijsselbloem.

door Frans Boogaard

BRUSSEL –  De Europese Unie
koerst keihard aan op een verplich-
te, quotagewijze spreiding van
asielzoekers over alle 28 lidstaten.
Dat moet voorkomen dat, zoals nu,
een handjevol landen driekwart
van de vluchtelingenstroom voor
zijn kiezen krijgt en bijna de helft
van de lidstaten geen enkele asiel-
zoeker toelaat.

De spreiding zet het huidige sys-
teem totaal op zijn kop. Nogal
wat lidstaten, waaronder Neder-
land, gaan er hoogstwaarschijn-
lijk dwars voor liggen, maar Brus-
sel trekt zich daar niets van aan.
De Europese Commissie komt 13
mei met voorstellen en die kun-

nen bij voorbaat rekenen op een
ruime meerderheid in het Euro-
pees Parlement. „Het is niet ge-
noeg alleen de symptomen van
het vluchtelingenprobleem te be-
strijden”, zei een zeer assertieve
Commissievoorzitter Jean-Claude
Juncker, „ik wil dringend praten
over een democratische verdeling
van vluchtelingen over Europa.”
In een debat met het Europees
Parlement nam hij gisteren maxi-
maal afstand van de resultaten
van de ingelaste vluchtelingen-
top, eind vorige week, onder lei-
ding van Donald Tusk. De Pool
bracht verslag uit van de resulta-
ten, waarna Juncker er korte met-
ten mee maakte. „Er is veel reto-
riek, ik ben al die loze beloften
beu”, aldus de Luxemburger.

Het kabinet houdt
rekening met een
naheffing van
200 miljoen euro

Incasserin

Mayweather Jr. en Pacquiao vechten
uit wie de beste is. Ook de bokser
die verliest, incasseert een record.

Brussel pikt weigeren van

�

BOKSGROOTHEDEN

Opnieuw een naheffing uit
Brussel? Het zou zomaar kunnen

� Floyd Mayweather Jr.
foto Al Bello/AFP
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reld. Hij is een boksende Dago-
bert Duck die slaapt tussen het
briefgeld en zijn sportwagens op
kleur sorteert. Het met diaman-
tenpoeder bezaaide bitje dat hij
speciaal voor het duel met Pac-
quiao liet maken heeft een waar-
de van 25.000 dollar. Het is klein-
geld voor de bekwame blufkikker,
die zich onlangs boven Muham-
mad Ali plaatste als beste bokser
aller tijden. Een man met een du-
bieuze reputatie buiten de ring,
waar hij meermaals verdacht
werd van mishandeling en in 2012
twee maanden vastzat na een aan-
klacht van zijn ex-vriendin.
Nee, dan Pacquiao. Hij is een koor-
knaap vergeleken bij zijn oppo-
nent, al had ook de man van de Fi-
lipijnen in het verleden zijn rafel-
randjes. Overmatig alcoholge-
bruik, gokschulden en overspelig-
heid deden hem wankelen, maar
een hernieuwde toewijding aan
zijn geloof hield hem naar eigen
zeggen op de been. Zijn fortuin
deelt hij met noodlijdende landge-
noten voor wie hij een bijna god-
delijke status heeft.
Met de lawaaiige levensstijl van
zijn Amerikaanse opponent heeft
hij niets. Ook in de ring zijn de
mannen tegenpolen: ‘Pacman’ de
aanvalslustige linkspoot, Maywea-
ther de defensieve specialist. Het
gezicht van de zelfbenoemde
‘pretty boy’ is door het geringe
aantal geïncasseerde klappen nog
altijd intact.
De aantrekkingskracht van het ge-
vecht zit hem deels in deze tegen-
stellingen, plus de eeuwige vraag:
wie is de beste? Eén ding hebben
Mayweather en Pacquiao gemeen:
hun hoogtijdagen liggen in het
verleden. Idealiter had het ge-
vecht van de eeuw begin 2010

plaatsgevonden, toen beide kam-
pen voor het eerst toenadering
zochten. Een verstrengeling van
ego’s en een dispuut over doping-
reglementen – Pacquiao weigerde
de door Mayweather geëiste con-
trole uit angst voor verzwakking
door bloedverlies – gooiden roet
in het eten.
Sindsdien deelden beide vech-
ters slechts verbale plaagstoot-
jes uit, tot ze elkaar begin dit
jaar troffen bij een basketbal-
wedstrijd in Miami en de
zaak in een stroomversnel-
ling raakte. Zo kwam de
door fans gedroomde ont-
moeting er alsnog.
Mosterd na de maaltijd, zeg-
gen sommige critici. De scherpe
kantjes zijn eraf bij de boksers die
hun pensioengerechtigde leeftijd
naderen. Aan snelheid is ingele-
verd.
Anderzijds: Mayweather en Pac-
quiao zijn nog altijd uiterst domi-
nant in hun sport en hun iconi-
sche status groeide de afgelopen
jaren alleen maar.
Hoe dan ook, in een naar verwach-
ting tactisch steekspel zal één van
de twee zaterdagnacht van zijn
voetstuk vallen. Een bedje van
dollars zal de landing ongetwij-
feld verzachten.

Hij prees zich gelukkig dat de
staats- en regeringsleiders op zijn
voorstel ‘na aarzelingen’ het bud-
get voor zoek- en reddingsopera-
ties verdrievoudigden, en sprak er
schande van dat Italië deze kosten
tot november vorig jaar alleen be-
taalde. „De lat lag niet hoog ge-
noeg, het antwoord van de lidsta-
ten op de vluchtelingendrama’s is
ontoereikend.” Het Europees Par-
lement beloonde hem met een
donderend applaus.

In een met een overweldigende
meerderheid aangenomen resolu-
tie (449 stemmen voor, 130 tegen)
pleitte het Europarlement zelf
voor uitbreiding van het mandaat
van de redders (operatie Triton).
Christendemocraten, socialisten
en liberalen hadden eerder al een
akkoord over bindende quota
asielzoekers per land omarmd. Ita-
lië, goed voor 80 procent van de
asielaanvragen, is voor. Maar ook
de Duitse bondskanselier Angela
Merkel, leider van het land dat de
meeste asielzoekers opvangt, staat
open voor een nieuw systeem.
De leiders werden het vorige
week zelfs niet eens over sprei-
ding op vrijwillige basis van een
beperkt aantal asielzoekers. Jun-
cker werkt nu aan een voorstel.

Juncker wil voorkomen dat
een beperkt aantal landen
het leeuwendeel van de
vluchtelingen opvangt

gsvermogen

asielzoekers niet langer
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� Manny Pacquiao
foto Xaume Olleros/AFP
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