
� DON DER DAG 18 NOVEMB ER 2010 ECONOMI E@H DCMEDIA.N L EconomieHDC109

herstel

Sprankje hoop
voor horeca
Volgend jaar valt er voor het
eerst weer wat groei te verwach-
ten voor de Nederlandse horeca,
maar het herstel in de sector
blijft ver achter lopen op het
algehele economisch herstel.
Dat stelt het economisch bureau
van ING. Waar de horeca in
goede economische tijden gelij-
ke tred hield met de algemene
ontwikkelingen, was de crisis in
de horeca al in 2008 voelbaar en
laat het herstel dit jaar in ieder
geval nog op zich wachten.

onderhandelingen

Laatste poging
voor cao-zorg
Werkgevers in de zorg doen een
laatste poging om uit de impas-
se over de nieuwe cao te komen.
Komen zij er niet uit, dan wil-
len de zorgorganisaties over-
gaan tot een eenmalige extra
uitkering van 1 procent. De
onderhandelingen zitten al
sinds het voorjaar muurvast.
Het hete hangijzer is de salaris-
verhoging. De werkgevers bie-
den 2,5 procent voor twee jaar,
de bonden willen 3,5 procent.

bedrijfsleven

Angst voor
massaclaims
Nederlandse bedrijven maken
zich grote zorgen over het toe-
nemende aantal massaclaims.
Dat blijkt uit een enquête onder
bedrijfsjuristen. De ondervraag-
de juristen behoren tot de vijf-
honderd grootste bedrijven en
instellingen van Nederland.
Zestig procent van hen vreest
voor ’Amerikaanse toestanden’.

chipgigant

Intel steekt zeven
miljoen in Layar
Chipgigant Intel steekt zeven
miljoen euro in het Amster-
damse bedrijf Layar. Dat ont-
wikkelt een technologie die
virtuele beelden toevoegt aan
bijvoorbeeld de camera van de
mobiele telefoon, zogenaamde
’augmented reality’. In totaal
heeft Layar tien miljoen euro
investeringsgeld ontvangen.

rotterdam

André Toet weg
bij havenbedrijf
André Toet vertrekt als direc-
teur operationele zaken van het
Havenbedrijf Rotterdam. Toet
stapt per 1 januari op omdat de
raad van commissarissen heeft
laten weten in hem niet de
opvolger te zien van president-
directeur Hans Smits. De aan-
stelling van Smits loopt over
twee jaar af.

consumenten

Meer geld
voor kerst
Ondanks moeilijke economi-
sche omstandigheden zullen de
kerstbestedingen van Neder-
landse huishoudens dit jaar
licht stijgen. Gezinnen verwach-
ten gemiddeld 443 euro uit te
geven aan de feestdagen. Het
kerstbudget gaat met 233 euro
voor het grootste deel op aan
cadeaus (53,5 procent), eten en
drinken zijn goed voor 33 pro-
cent van de uitgaven.

eurozone

Bouwproductie
verder omlaag
De bouwproductie in de euro-
zone is in september met 2,1
procent gedaald ten opzichte
van augustus. Dat heeft het
Europese bureau voor de statis-
tiek Eurostat bekendgemaakt.
De bouwsector heeft de recessie
daarmee duidelijk nog niet
achter zich kunnen laten. De
bouwproductie lag in septem-
ber 8,1 procent lager dan in
dezelfde maand vorig jaar.

sleepbedrijf smit

Studie geëist
naar pensioen
Deelnemers van het pensioen-
fonds van sleep- en bergingsbe-
drijf Smit willen via de rechter
een onafhankelijk onderzoek
afdwingen naar het beleid van
het pensioenfondsbestuur van
bergingsbedrijf Smit. Zij willen
ook dat ondertussen de korting
van de pensioenen met ruim 13
procent wordt opgeschort.

luchtvaart

Meer passagiers
Turkish Airlines
De Turkse luchtvaartmaat-
schappij Turkish Airlines heeft
in de eerste negen maanden van
dit jaar meer passagiers ver-
voerd. Het bedrijf zag het aan-
tal passagiers in januari tot en
met september met 18 procent
stijgen tot 22 miljoen. Turkish
Airlines boekte een omzet van 5
miljard dollar, een stijging van
39 procent.

De ANWB snelt te hulp, maar de prijs van de auto valt tegen
D E N H AA G - Het klinkt aan-
trekkelijk. Iemand biedt zijn
auto te koop aan en heeft bin-
nen enkele dagen zijn geld. Met
dat idee is de ANWB een specia-
le inkoopservice begonnen.
Leden die van hun wagen af
willen, hoeven niet meer dagen-
lang te leuren maar weten di-
rect waar ze aan toe zijn. Kopen
bij de ANWB kan niet.

De vier miljoen leden van de
ANWB kunnen gratis een indi-
catie krijgen van de waarde van

hun auto. Ze hoeven daar alleen
maar het kenteken en de kilo-
meterstand van hun wagen voor
op te geven. Ook moeten ze
foto’s opsturen en melding
maken van eventuele schade.
Een dag nadat iemand zijn auto
heeft afgeleverd, staat het geld
op de rekening.

Daags na de aankondiging
regent het reacties op de websi-
te van de bond, maar die zijn
niet onverdeeld positief. Auto-
bezitters klagen dat ze er be-
kaaid vanaf komen als ze met

de ANWB in zee zouden gaan.
De waarde-indicatie zit af en
toe fors onder de koerslijst, die
ook door de ANWB wordt ge-
maakt, aldus klagers. De mees-
ten zeggen dat ze bij hun dealer
veel beter af zijn.

Het is maar de vraag of dat
inderdaad zo is, zegt directeur
Sander van den Hout van Auto-
Track.nl, dat op internet auto’s
van autobedrijven te koop aan-
biedt. „Veel consumenten den-
ken bij het autobedrijf een
goede prijs te krijgen voor hun

in te ruilen auto, maar hebben
vaak niet door dat een deel van
die hogere inruilprijs verwerkt
zit in de prijs van de aan te
schaffen occasion.”

Nieuwe wagen
Wat de ANWB nu gaat doen, is
niets anders dan koop en ver-
koop uit elkaar trekken, wat de
transparantie verhoogt, zegt
Van den Hout. „In het buiten-
land is dit al heel gebruikelijk,
maar in Nederland niet omdat
de meesten direct een nieuwe

wagen willen hebben.”
De ANWB denkt zijn leden

met de verkoopservice een hoop
sores uit handen te nemen.
„Autobezitters zijn soms dagen-
lang bezig voor ze hun wagen
verkocht hebben. Wij zorgen er
nu voor dat een deal binnen
enkele dagen rond is”, aldus een
woordvoerder. De ANWB geeft
toe dat de prijs inderdaad kan
tegenvallen. „Als je gaat shop-
pen kun je misschien een hoger
bedrag krijgen, maar dan ben je
wel langer bezig.”

De nieuwe service betekent
dat er een aantal tussenstations
bij komen, voordat een auto een
nieuwe eigenaar heeft gevon-
den.

Behalve de ANWB zijn dat
een tussenhandelaar, autover-
huurbedrijf Hertz (waar men de
auto naartoe kan brengen) en
uiteindelijk een autobedrijf
waar de consument naar toe
gaat voor een tweedehands
wagen.

„Zij zullen er allemaal aan
willen verdienen”, zegt Van den

Hout. „Gelukkig is de tweede-
hands autohandel omvangrijk
in Nederland. Jaarlijks worden
er zo’n 1,8 miljoen occasions
verhandeld van gemiddeld 8000
euro per stuk. Je hoeft dus niet
hele grote marges te hebben om
wat te verdienen.”

De Bovag reageert afwach-
tend op het initiatief. „De tijd
zal leren of het een succes
wordt”, aldus een woordvoerder
van de organisatie, waar 6.000
ondernemers uit de autobran-
che bij zijn aangesloten.

door sal stam

Met deze lening van twintig mil-
joen van het ministerie kan on-
dernemer Jaap Rosen Jacobson
andere investeerders over de
streep trekken om geld te steken
in een verbeterde versie van de
Fokker 100. Wanneer Brussel de-
ze lening van de Nederlandse
overheid had afgewezen, was het
definitief over en uit geweest
voor de plannen om Fokker uit
de mottenballen te halen.

,,Dit is een belangrijke stap
voorwaarts voor de Fokker Next
Generation. Met deze goedkeu-

ring krijgt het programma er-
kenning voor het unieke innova-
tieve ‘groene’ karakter van de
Fokker Next Generation’’, zegt
Maarten van Eeghen, uitvoerend
directeur van NG Aircraft.

De afgelopen maanden is van-
uit een kantoor op Schiphol-
Oost al hard gewerkt aan de
plannen. Daarbij wordt samen-
gewerkt met diverse Nederland-
se ingenieursbureaus, met het
Nationaal Lucht en Ruimtevaart-
laboratorium en Fokker Services.
,,We zijn nu dichtbij de start van

de ontwikkelingsfase waarbij
het bestaande Fokker 100 test-
vliegtuig omgebouwd wordt
met de nieuwe motoren, wing-
lets en systemen”, aldus Van Eeg-
hen. ,,De Fokker 100 Next Gene-
ration is gebaseerd op de unieke
lichte constructie van de Fokker
100. Met nieuwe motoren, elek-
tronica en winglets heeft zij een
blijvende voorsprong als de
lichtste, zuinigste, stilste en
groenste regionale verkeers-
vliegtuig ter wereld.’’

Op termijn wil het bedrijf naar
voorbeeld van de Fokker 100 een
85- en 130-zitter bouwen. Naar
verwachting rolt het eerste toes-
tel in 2015 ergens in Nederland
uit de fabriekshal. Eerst moet
met het testmodel een flinke or-
derportefeuille worden binnen-
gehaald.

Europa akoord met investeringskrediet

Groen licht voor
herstart Fokker
door frans van den berg

S C H I P H O L - De bouw van nieuwe Fokkertoestellen in Ne-
derland is een forse stap dichterbij gekomen. Gisteren gaf
de Europese Mededingingsautoriteit na maanden van on-
derzoek eindelijk het groene licht voor een investerings-
krediet door het ministerie van economische zaken.

DEN HA AG - Leerlingen van de havo en het vwo nemen een kijkje in het
World Forum in Den Haag. Daar wordt op dit moment de Jet-Net Career
Day Gehouden. De leerlingen komen hier op een speelse manier in aan-
raking met techniek. Gisteren werd de eerste dag gehouden, vandaag

wordt het project afgesloten. In totaal komen er 3200 leerlingen vanuit
het hele land om geïnspireerd te raken voor een betatechnische loop-
baan. Zijn krijgen niet alleen uitleg van deskundigen, maar kunnen ook
zelf de handen uit de mouwen steken en wat proefjes doen. FOTO ANP

Techniek Op zoek naar een leuke opleiding

Gisteravond zette de Tweede
Kamer tijdens het debat over
het Belastingplan 2011 definitief
een streep door dit fiscale voor-
deel op culturele en milieu-
vriendelijke beleggingen. De
afschaffing doet oud-staatsse-
cretaris van financiën Willem
Vermeend (PvdA) pijn. „Als dit
voordeel verdwijnt, zullen
particulieren veel minder geld
in groenfondsen steken en
worden er dus minder duurza-
me projecten gerealiseerd. Ik
heb die heffingskorting samen
met Gerrit Zalm in 2001 inge-

voerd en had nooit verwacht dat
die ooit nog zou verdwijnen.”

- Is dat niet naïef te denken dat een
maatregel voor eeuwig is?
„Nee, helemaal niet. Een grote
meerderheid is altijd voor de
heffingskorting op groenfond-
sen geweest. De VVD heeft in
2001 zelfs meegewerkt aan het
opzetten van de regeling die
destijds kamerbreed werd aan-
genomen. Ik ben ervan over-
tuigd dat de VVD en het CDA
deze bezuiniging niet willen,
maar zij moeten van de PVV. De
PVV wil alles afschaffen wat met
groen en duurzaam te maken
heeft. De heffingskorting op
groene beleggingen is een hele
mooie manier om investeringen
in milieuvriendelijke en duur-
zame innovaties te stimuleren.
Niet voor niets hebben veel
andere landen de heffingskor-
ting ingevoerd en laten zij die
ongemoeid.”

- Een goede maatregel die 120 mil-

joen euro per jaar kost. Het kabinet
kan dat geld nu goed gebruiken?
„Dat bedrag is natuurlijk pea-
nuts op een totale begroting
van zo’n 250 miljard euro. Het
is een schijnbezuiniging, de

heffingskorting levert in de
praktijk namelijk meer op dan
die kost. Ik heb zelf op Finan-
ciën gezeten en weet precies hoe
dat gaat. Alleen de kosten van
deze regeling zijn te zien op de
begroting.’’

,,Maar wat de heffingskorting
oplevert, bijvoorbeeld aan werk-
gelegenheid, zie je niet in de
begroting. De opbrengst betaalt
zich uit in extra belastingin-
komsten door een hogere werk-
gelegenheid en innovatie van
nieuwe duurzame producten.
Denk aan de bouw van energie-
besparende woningen, zuiniger
kassen voor de tuinbouw, wind-
molenparken, noem maar op.
Het is niet voor niets dat de
bouwwereld en de land- en
tuinbouworganisaties faliekant
tegen het schrappen van de
heffingskorting zijn.”

- Als die investeringen zoveel rende-
ment opleveren, waarom is dat
belastingvoordeel dan nodig?
„Duurzame projecten zoals

energiezuinige gebouwen heb-
ben een extra zetje nodig, om-
dat de investeringen in eerste
instantie hoger zijn dan bij
reguliere gebouwen. Daarnaast
bestaat het rendement niet
zozeer uit opbrengsten voor
beleggers, maar wordt dat uit-
betaald in extra banen voor
bedrijven die duurzame kassen,
energiezuinige huizen of wind-
molens bouwen. Gewone banen
van Henk en Ingrid die door
hun eigen PVV ook al meer
moeten gaan betalen voor een
concert van bijvoorbeeld Frans
Bauer of een musical van Joop
van den Ende. Ook al zo’n dom-
me bezuiniging die btw-verho-
ging op kunst en evenementen.
Kost ook erg veel banen bij
bijvoorbeeld evenementenbu-
reaus en daaraan gelieerde
bedrijven. Maar ja, dat heb je
met een kabinet dat geen echte
maatregelen durft te nemen.
Dan moeten ze overal een beetje
schaven. Erg verdrietig en ver-
schrikkelijk dom.”

Fiscale korting voor beleggingen in duurzame projecten verdwijnt

door gert van harskamp

’Belastingplan dom en verdrietig’
D E N H AA G - Geld steken in
duurzame projecten wordt
onaantrekkelijk. De kwart
miljoen Nederlanders die
momenteel 8 miljard in groe-
ne fondsen hebben gestoken
moeten vanaf 2011 genoegen
nemen met een fors lager
rendement. De heffingskor-
ting van 1,3 procent houdt na
tien jaar op te bestaan.

Willem Vermeend voerde de hef-
fingskorting in. FOTO GPD/PHIL NIJHUIS

sen die hier werken zijn geen
ambtenaren, vallen niet onder
het ambtenarenrecht en komen
dus ook niet in aanmerking voor
een wachtgeldregeling. Het be-
drijf moet zelf het sociaal plan
betalen. En dat gaat weer ten
koste van de financiële weerbaar-
heid.’’

Hij is ervan overtuigd dat het
ECN voor de toekomst veelbelo-
vend is, omdat er op een breed
terrein aan allerlei innovatie pro-
jecten wordt gewerkt, die vaak
juist tezamen met het bedrijfsle-
ven zijn opgestart. Looijesteijn
gelooft niet direct dat het intrek-
ken van de regeling en het drei-
gend ontslag ten koste van op-
drachten hoeft te gaan. ,,In te-
gendeel, de situatie geeft juist
een stimulans om er aan te wer-
ken nieuwe opdrachten binnen
te halen.’’

Hij wil niet vooruitlopen op
eventuele acties vanuit het ECN
richting de politiek. ,,Binnen de
ondernemingsraad moeten we
daar nog over beraadslagen. Het
is wel een punt van overweging.’’

Het energie onderzoekscentrum
ziet per 1 januari een bedrag van
acht miljoen euro wegvallen van
het ministerie van economische
zaken, landbouw en innovatie.
Het besluit om de regeling op te
heffen, is reeds genomen. Als ge-
volg daarvan dreigt een verlies
van honderd van de zevenhon-
derd banen.

,,Het stopzetten van de rege-
ling heeft grote gevolgen voor
betrokkenen’’, aldus Looije-
steijn.

,,We zijn een zelfstandige
stichting. We werken veel samen
met het bedrijfsleven. We opere-
ren altijd aan een markt die on-
derhevig is aan fluctuaties. Daar-
om moeten we ook fluctuaties
zelf kunnen opvangen. De men-

Sociaal plan voor
ECN’ers cruciaal
van onze verslaggever

P E TT E N - De ondernemingsraad
van het ECN in Petten richt zich
momenteel vooral op het maken
van een goed sociaal plan. ,,Dat
vraagt momenteel onze grootste
zorg’’, vertelt voorzitter Kees
Looijesteijn.

De afgelopen maanden is het
aantal passagiers al toegenomen.
,,De toestellen zaten voller en we
zagen meer passagiers in de Bu-
siness Class. Zakenreizigers mo-
gen weer vliegen. De opbreng-
sten stegen zodoende met acht-
tien procent. Het herstel is ster-
ker dan we verwacht hadden.
Vooral intercontinentaal, in het
bijzonder Japan en China, draai-
en we goed’’, licht KLM-baas Pe-
ter Hartman toe.

Ook met de vracht gaat het
goed. Het verlies is de laatste
maanden omgebogen in winst.
Vracht wordt bij voorkeur mee-
genomen in passagierstoestel-

len. Dat is goedkoper dan het in-
zetten van een vrachtvliegtuig.
,,We hadden verwacht na twee
jaar uit de rode cijfers te zijn,
maar dat lukt al binnen een jaar.
Vergeet niet dat de tweede helft
van ons boekjaar de meest lucra-
tieve voor vracht is’’, legt Hart-

man uit. In Nederland worden
de pure vrachttoestellen onder
de vlag van Martinair gebracht,
welke dochter in de loop van vol-
gend jaar met passagiersvluch-
ten stopt.

Zorgenkind Transavia staakt
de operatie vanuit Denemarken.

Verder heeft Transavia volgens
Hartman niet goed op de kosten
gelet. Hij gaf toe dat ook KLM
zelf, naast easyJet, een concur-
rent is geworden omdat op po-
pulaire routes ook tegen scherpe
prijzen tickets worden aangebo-
den.

Concurrent
Voor Air France-KLM zijn vol-
gens topman Pierre-Henri Gour-
geon niet alleen de andere allian-
ties een grote concurrent, maar
zeker ook maatschappijen in de
Golfregio zoals Emirates.

,,Die zitten strategisch op het
scharnierpunt tussen Europa en
het Verre Oosten en bedienen
dus juist de snel groeiende mark-
ten als China en India. Maar met
onze partners in China kunnen
we straks een enorm netwerk van
verbindingen aanbieden. Er zul-
len ook steeds meer rechtstreek-
se vluchten tussen Europa en ste-
den in China gaan komen. Dat is
de beste methode om ons te wa-
penen tegen de Golfmaatschap-
pijen die met enorme budgetten
een enorme vloot aan het opbou-
wen zijn.’’

Air France-KLM ziet winst exploderen
door frans van den berg

PA R I J S - De luchtvaartreus Air
France-KLM draait beter dan
vriend en vijand hadden ge-
dacht. Het concern heeft de
winstverwachting voor het boek-
jaar (dat tot eind maart loopt) bij-
gesteld van net aan zwarte cijfers
tot ruim 300 miljoen euro. Het
afgelopen kwartaal werd 290
miljoen winst gemaakt tegen een
verlies van 147 miljoen een jaar
geleden.

Air France-KLM-baas Pierre-Henri Gourgeon en KLM-topman Peter
Hartman gaven gisteren commentaar op de cijfers. FOTO AFP

U T R E C H T - SNS Reaal en de
Stichting Verliespolis hebben
een definitief akkoord gesloten
over de compensatieregeling
voor klanten met een zoge-
noemde woekerpolis.

SNS Reaal trekt in totaal 320
miljoen euro uit voor terugbe-

taling van te veel betaalde kos-
ten. Dat is inclusief een bedrag
van 52,5 miljoen euro dat de
bankverzekeraar in een fonds
steekt voor klanten in schrij-
nende situaties.

Stichting Woekerpolis Claim
verwerpt het akkoord tussen

SNS Reaal en Stichting Verlie-
spolis. Volgens de stichting is
het akkoord onder meer nade-
lig voor polishouders die hun
premie willen verlagen. „Dit
akkoord is een flinke stap ach-
teruit voor veel polishouders”,
zei voorzitter Van Schaaik.

Akkoord over woekerpolissen SNS 

A M S T E R DA M - KLM beidt haar
vaste klanten over vier jaar de
mogelijkheid een ruimtereisje te
maken van hun gespaarde vlieg-
mijlen. Anderen kunnen via de
luchtvaartmaatschappij tickets
kopen, voor 72.500 euro.

KLM treedt daarmee in de
voetsporen van concurrent Vir-
gin, dat over twee jaar ruimte-
toerisme zal aanbieden met ei-
gen toestellen.

Het plan voor een 25 miljoen
dollar kostende ruimtehaven op
Curaçao komt van de oud-lucht-
machtofficieren Ben Droste en
Harry van Hulten en de exploi-
tant van vliegveld Hato. Ze bie-
den één passagier per keer een
vlucht naar honderd kilometer
hoogte - volgens sommigen ’het
begin’ van de ruimte - met het
ruimtevaartuig de Lynx. Virgin
is veel verder gevorderd. Het is al
begonnen met de aanleg van een
ruimtebasis in de woestijn van
Nevada. In het toestel van Virgin
passen zes passagiers.

KLM biedt
straks reisje
in ruimte aan
van onze verslaggever

„Als je met de rug tegen de muur
staat, ben je wel gedwongen om
hulp aan te kloppen”, zei De Ja-
ger. „Ik ga ervan uit dat Ierland
doet wat noodzakelijk is voor de
stabiliteit.”

De Jager wilde niet reageren
op een uitspraak van zijn collega
Didier Reynders van huidig EU-
voorzitter België. Die zei giste-
ren dat het onvermijdelijk is dat
Ierland bij de EU en het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF)
vraagt om leningen uit het nood-
fonds van 750 miljard euro. De
Jager onderstreepte dat het aan
de Ieren zelf is om de knoop door
te hakken.

Tot dusver zegt Ierland geen
hulp nodig te hebben. Het heeft
nog genoeg reserves om tot mid-
den volgend jaar zijn eigen
boontjes te doppen. De Jager
wijst er op dat Ierland daardoor
in een andere positie zit dan
Griekenland. Dat werd eerder dit
jaar door de eurolanden en het
IMF geholpen met een lening
van 110 miljard.

De EU besloot dinsdag een
missie naar Dublin te sturen om
de financiële knelpunten van Ier-
land in klaart te brengen. De
missie, bestaande uit experts van
de Europese Commissie, de Eu-
ropese Centrale Bank en het
IMF, gaat vooral kijken naar de
situatie in de Ierse bankensector.
Mogelijk leidt de missie ertoe dat
de Ierse regering alsnog om
steun aanklopt bij de EU.

Ierland is in financiële proble-
men geraakt doordat het veel
geld op tafel moest leggen om
aantal van zijn banken te redden.
Het Ierse begrotingstekort loopt
daardoor op tot ruim 30 procent.

Ieren vragen EU hulp
als het echt nodig is 
van onze verslaggever

B R U S S E L - Ierland zal een be-
roep doen op het noodfonds voor
het stabiel houden van de euro
als dat nodig is. Die indruk heeft
minister De Jager van financiën
gisteren overgehouden aan een
gesprek met zijn Ierse collega
Brian Lenihan tijdens EU-beraad
in Brussel.
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