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China heeft al ’iPhone 5’
Peking Waar Apple dinsdag ’pas’ de upgrade van de huidige iPhone4, de
iPhone 4S presenteerde, is de langverwachte iPhone 5 in China al wel te
koop. Verscheidene online winkels in China bieden die-hard Apple-fans de
mogelijkheid de nieuwste iPhone aan te schaffen, een smartphone die officieel nog niet bestaat. De nep-iPhones worden in China voor circa 23 euro
aangeboden.

India komt met goedkoopste tablet

Autoverkopen dalen voor het eerst in 2 jaar

Ð New Delhi Na eerder al de goedkoopste auto ter wereld te hebben geproduceerd komt India nu ook met de
goedkoopste tablet-pc op de markt. Tegen een gesubsidieerde prijs van 1750 roepia, ongeveer 27 euro, kunnen
studenten in het land een handcomputer aanschaffen.
India hoopt met de Aakash, zoals de nieuwe tablet heet,
de achterstand in internetgebruik snel in te lopen. Slechts
8 procent van de bevolking in India heeft nu regelmatig
toegang tot het internet. Ter vergelijking: in China is circa
40 procent van de mensen regelmatig online.

Bunnik De autoverkopen in Nederland zijn in september met 2,4
procent gedaald, de eerste afname
sinds november 2009. Dat blijkt
uit cijfers van RAI en Bovag. In
totaal werden vorige maand
44.455 auto’s verkocht. De afname
in september heeft volgens Gijs
Bosman van de Bovag vooral te
maken met een afgenomen consu-

Groei Noorden onder druk
Drenthe: te weinig innovatie en te veel overheid
3 Groningen: gas zorgt
voor positieve score
3

Door Bouke Nielsen
Groningen/Assen De groei van de
noordelijke economie staat onder
druk. Die vaststelling komt van het
ING Economisch Bureau. Want
door de weer oplopende werkloosheid en de aanhoudende koop-

krachtdaling is het effect in het
Noorden relatief groot omdat juist
hier de inkomens gemiddeld lager
liggen.
Alleen de stad Groningen vormt
een positieve uitzondering in dit
beeld. Dat heeft alles te maken met
het innovatiepotentieel maar ook
met de woningmarkt die er gunstiger uitziet dan voor de rest van de
noordelijke regio.
De negatieve effecten zijn voor
de provincie het sterkst. Een dikke

maand geleden constateerde het
bureau van de ING al dat het met
innovatie juist in Drenthe slecht
gesteld staat. Maar er is een bijkomende factor die voor Drenthe een
negatief effect heeft en dat is dat
Drenthe het meest gevoelig is voor
de bezuinigingen van de overheid.
Het aandeel van de overheid in de
Drentse economie bedraagt 8,5
procent en alleen de ambtenarenprovincie bij uitstek, Zuid-Holland,
scoort hoger.

In algemene zin treffen de overheidsbezuinigingen Noord-Nederland ook, stelt ING, want de aanpak
van infrastructuur heeft hier een
lagere prioriteit dan in de Randstad.
De verdubbeling van de de hele
N33 gaat niet door en de aanpak
van de spoorverbinding met Duitsland is ook uit de Miljoenennota
verdwenen. "Dat is niet bevorderlijk voor het inhalen van achterstanden op het gebied van innovatiepotentieel", meent ING.

De Jager: Vooral Europese zorgen
ACHTERGROND
DEXIOSCENARIO

De provincie Groningen realiseert volgens ING als enige een wat
grotere groei dan die van Nederland, maar dat positieve conto kan
volledig worden toegeschreven aan
de gaswinning, die ook nog eens
baat heeft bij de relatief hoge gasprijzen. Zonder gas is Groningen
sterk vertegenwoordigd in transport en industrie, waardoor het last
zal krijgen van een teruglopende
wereldhandel.

Winkelketens
beboet wegens
misleiding
Den Haag De Consumentenautoriteit heeft vijf elektronicazaken
een boete van ieder 90.000 euro opgelegd voor het misleiden van
klanten over hun garantierechten.
De vijf, BCC, De Block, De Harense
Smid, Mikro Electro en Scheer &
Foppen, zouden onder meer consumenten onjuist hebben ingelicht
over hun rechten na afloop van de
periode van fabrieksgarantie. Daardoor hebben klanten mogelijk onterecht betaald voor reparaties.
Consumenten hebben recht op
een goed product, ook als de fabrieksgarantie is verlopen, aldus
een woordvoerder van de Consumentenautoriteit. Hij wijst erop
dat er ook een wettelijke garantie
bestaat, die doorgaans langer loopt.
Consumenten die zich benadeeld
voelen, kunnen teruggaan naar de
winkel. Op ConsuWijzer.nl kunnen
zij informatie vinden en tips om
zich voor te bereiden op het gesprek met de winkelier. Ook staan
er voorbeeldbrieven op de site die
zij kunnen gebruiken. (ANP)

3 Minister van Financiën
verwacht geen problemen
voor Nederlandse banken
3 Kamer steunt vandaag
verhoging steunfonds
3 PVV blijft van mening
dat Grieken ’feesten van
ons geld’

Den Haag Minister van Financiën
Jan Kees de Jager maakt zich geen
zorgen dat hij Nederlandse banken
te hulp moet schieten zoals de Belgische regering dat bij de bank
Dexia moet doen. Dit zei De Jager
gisteren in reactie op Belgische garantstelling voor Dexia. Hij zei zich
’Europese zorgen te maken maar
niet in het bijzonder Nederlandse’.
"Nederlandse banken hebben
niet zo veel belangen in Griekenland als Dexia. En de Nederlandse
banken zijn goed uit de stresstest
gekomen", aldus de minister.
Dexia kwam afgelopen juli ook
nog goed uit de Europese stresstest. Bij die test wordt gekeken
hoe het zit met de stabiliteit van
grote banken door een denkbeeldige financiële ramp op hen los te laten.
Het Belgisch-Franse Dexia is in
de problemen gekomen als gevolg
van de eurocrisis. Diverse landen in
de eurozone kampen met financiele problemen: Griekenland, Ierland en Portugal. Via een noodfonds schieten andere landen uit de
eurozone te hulp.
Een meerderheid van de Tweede
Kamer steunt vandaag de verhoging van dat noodfonds naar in totaal 780 miljard euro, bleek gisteren
bij het debat over de begroting van
het ministerie van Financiën. Het

Besparing
ernergie faalt
Nederlandse aandeel daarin bedraagt circa 56 miljard euro maar
komt voor bijna 100 miljard in de
Nederlandse boeken te staan. De
Jager doet dat om straks niet voor
verrassingen te komen staan, zei hij
eerder. Zo is de looptijd van leningen aan Griekenland langer dan gebruikelijk.
Alleen gedoogpartner PVV en de
SP blijven tegen deze vorm van
hulp. De PVV vindt dat de ’Grieken
feesten van ons geld’, de SP vindt
dat de Griekse schulden groten-

¬ Een opgeruimde minister De
Jager bij aanvang van de algemene financiële beschouwingen. Foto: ANP/Phil Nijhuis
deels moeten worden gesaneerd
omdat hulp anders geen zin heeft.
De oppositie waarschuwde het
kabinet voor het mogelijke groeien
van de Nederlandse staatsschuld.
Als het begrotingstekort oploopt
en het kabinet extra moet bezuinigen, krijgt het de PvdA niet mee zo
lang het de hoge inkomens blijft
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ontzien, waarschuwde PvdA’er Ronald Plasterk.
GroenLinks, D66 en ChristenUnie kwamen gisteren als één blok
naar buiten met hun wens dat het
kabinet bij een oplopend tekort
moet hervormen. Daarmee stellen
ze zich op tegenover de andere oppositiepartij, de PvdA, die naar hun
zin te soepel wil omgaan met extra
tegenvallers. De drie fracties willen
dan de hypotheekrenteaftrek aanpakken en de arbeidsmarkt hervormen. (GPD )

Den Haag Het beleid van de overheid om jaarlijks 1,5 tot 2 procent
energie te besparen, is mislukt. Alleen de land- en tuinbouw is erin
geslaagd het energieverbruik substantieel te verminderen. Dat
schrijft de Algemene Rekenkamer
in een rapport over de doelmatigheid van het overheidsbeleid op het
gebied van energiebesparing sinds
1995. Vooral energiebesparing in de
industrie, goed voor 28 procent van
het nationale energieverbruik, is
teleurstellend. (GPD)

’Sterke landen moeten stimuleren’
Ð Brussel Europese landen die er financieel goed voorstaan, moeten overwegen hun bezuinigingsplannen uit te stellen als de vooruitzichten voor de economische groei verder achteruitgaan. Dat
stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral landen die
momenteel bijzonder goedkoop geld kunnen lenen, zoals Duitsland en Nederland, moeten zich volgens het IMF niet blindstaren
op het terugdringen van hun overheidstekort. IMF-Europadirecteur Antonio Borges (foto) waarschuwde gisteren dat een wereldwijde economische recessie zeker niet kan worden uitgesloten.
"We voorzien nog steeds groei in 2012, maar een zeer beperkte."

mentenvertrouwen door de verslechterde economische vooruitzichten. Volkswagen was, met een
marktaandeel van 11,2 procent, het
bestverkochte merk over de eerste
9 maanden van het jaar, gevolgd
door Peugeot (8,4 procent), Renault (7,7 procent) en Ford (7,4
procent). Kleine zuinige auto’s
werden het meest verkocht.

Ondernemers op
proef in Drenthe
Marketing Drenthe wil
kleinschalige bedrijven
naar regio lokken
3

Door John Geijp
Zuidwolde Tien ondernemers uit
het westen van het land zijn morgenavond en zaterdag met partners
te gast in Drenthe. Ze komen kijken
of ze zich met hun bedrijf in deze
provincie willen vestigen. Ze doen
dat in het kader van het nieuwe
project Proefondernemen van Marketing Drenthe, waarmee het
kleinschalige bedrijvigheid naar de
regio wil lokken.
Dat het gezelschap in Zuidwolde
wordt ontvangen is niet toevallig.
De gemeente De Wolden, waarin
het plaatsje ligt, heeft sinds sep-

tember vorig jaar een beleid dat het
mogelijk maakt om vrijkomende
agrarische gebouwen snel een andere bestemming te geven. Daardoor kunnen andersoortige bedrijven zich er zonder veel rompslomp
in vestigen. Drie ondernemers vonden al op deze manier onderdak
Marketing Drenthe heeft in het
Westen campagne gevoerd om ondernemers te interesseren. Ze
plaatste reclameborden langs de
snelwegen en adverteerde op de
huizenwebsite Funda. Het resultaat was 35 aanmeldingen voor een
kennismaking met Drenthe, waaruit er tien zijn geselecteerd. "Er komen ondernemers uit onder meer
de communicatie, de administratieve branche, de creatieve sector
en mensen die iets met toerisme

willen", vertelt Bianca Nagengast
van Marketing Drenthe. "In de
meeste gevallen zijn ze de drukte
van de Randstad zat en zoeken een
beter woon- en leefklimaat."
De ontvangst voorziet in ontmoetingen met reeds verhuisde
ondernemers, vertegenwoordigers
van de NOM en de Kamer van
Koophandel, een ambtenaar en
wethouder Jan ten Kate van gemeente De Wolden. "Ze worden dus
van alle informatie voorzien. Zo
nodig zorgen we ook voor begeleiding achteraf", aldus Nagengast.
Proefondernemen is een vervolg
op het project Proefleven, waarbij
mensen uit het Westen worden
uitgenodigd om zich te oriënteren
op de mogelijkheden voor wonen
en werken in Drenthe.

’De natuur blijft verbazen’
INTERVIEW
LISETTE UITENDAAL
3 Binnenhuisarchitecte
begon eigen bureau in Ansen

Ansen Voor Lisette Uitendaal (42)
werd ruim vijf jaar geleden een
droom werkelijkheid. Ze verruilde
Driehuis (nabij Haarlem) voor het
Drentse Ansen en begon daar haar
bedrijf Home-Unique, Bureau voor
Binnenhuisarchitectuur en Styling.
De door haar verbouwde boerderij
die ze met haar gezin betrok, bood
ook plaats voor de werkruimte en
showroom van haar nieuwe onderneming. Naar zo’n huisvesting was
ze drie jaar op zoek geweest.
Uitendaal: "Na mijn vwo-diploma en studie bedrijfseconomie
bleef het gevoel hangen dat ik van
mijn passie voor oude huizen en
panden mijn beroep wilde maken.
Op advies van mijn man Pascal zegde ik mijn baan op en volgde een
studie binnenhuisarchitectuur."
Het wonen en werken onder een
dak biedt Uitendaal praktische
voordelen. "Ik heb de mogelijkheid
gekregen het ondernemerschap
goed te combineren met de zorg
voor mijn kinderen." Maar ze is ook
gelukkig dat ze die ideale huisvesting in Drenthe vond. "Het buitenleven met alle rust, ruimte en privacy is voor mij onbetaalbaar. De
prachtige natuur in Drenthe blijft
verbazen. Ze heeft onze wereld ver-
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BEURS ACTUEEL
EURO-DOLLAR

Middenkoers in dollars

AEX-INDEX

1,33 -0,2%

laatste 20 dagen

278,09 +3,0%

RENTE

Rendement op staatsleningen

2,24 +5,6%

laatste 20 dagen

TOP 5 STIJGERS
Dockwise
ING
Grontmij
TomTom
ArcelorMittal

9,39 +10,73
5,34 +8,62
11,10 +7,46
2,76 +7,43
12,54 +7,27

TOP 5 DALERS

Beurs Amsterdam

laatste 20 dagen

Macintosh
Sligro
Kardan
Swedish Automobile
Vopak

11,24
23,75
1,91
0,82
34,13

-5,55
-1,98
-1,75
-1,20
-1,14

Politieke wil voor hulp
banken stuwt beurzen
Amsterdam Beleggers op de Europese beurzen reageerden gisteren
enthousiast op een naderende herkapitalisatie van banken. In de loop
van de dag werd duidelijk dat politieke leiders daartoe bereid zijn. De
beurzen schoten na 3 handelsdagen met verliezen omhoog onder
aanvoering van de financiële sector.
De AEX-index van meest verhandelde fondsen in Amsterdam
sloot met een winst van 3 procent
op 278,09 punten. De MidKap-index van middelgrote bedrijven
steeg 2,3 procent tot 453,30 punten.
De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tussen 3,2 en
4,9 procent.
Vanaf de aanvang stonden de
beurzen in de plus dankzij uitspraken van eurocommissaris Olli
Rehn (Monetaire Zaken). Hij zei
dat de ministers van Financiën van
de eurozone onderzoeken hoe ze de
Europese banken op een gecoördineerde manier kunnen herkapitaliseren. Tegen het einde van de middag zei de Duitse bondskanselier
Angela Merkel dat de steun aan

banken die in nood verkeren gerechtvaardigd is. Duitsland is bereid de portemonnee te trekken.
In Amsterdam voerde ING de
AEX aan met een winst van 8,6 procent. Aegon ging 6,8 procent vooruit. TomTom en staalconcern ArcelorMittal waren ook bovenin de index te vinden met winsten tot 7,4
procent. In Brussel steeg Dexia 1,3
procent. (ANP)
Wall Street
Beleggers in New York trokken
zich gisteren op aan signalen dat
de Europese politiek klaarstaat
om de eigen noodlijdende banken te helpen. Bankaandelen
stonden lange tijd in de min,
maar wisten dankzij een eindsprint in het laatste half uur toch
winst te boeken. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op
10.939,95 punten. De breder
georiënteerde S&P 500 steeg 1,8
procent tot 1144,04 punten en
de door technologiefondsen
gedomineerde Nasdaq won 2,3
procent tot 2460,51 punten.

KORT FINANCIEEL
groot en verrijkt. De natuur vormt
een heel belangrijke inspiratiebron
voor mijn werk. De prachtige kleuren en materialen vind je terug in
mijn interieurs."
De opdrachtgevers weten haar in
Ansen uitstekend te vinden, tot uit
Canada aan toe. Ze adviseert en begeleidt particulieren en bedrijven
bij de (ver)bouw en inrichting van
de huisvesting. Uitendaal: "Bij een
totaalproject begeleidt Home-Uni-

¬ Lisette Uitendaal: "Het buitenleven met alle rust, ruimte
en privacy is voor mij onbetaalbaar." Foto: Dorien Ceulemans
voor het Boek Stijlvol Wonen V
que bijvoorbeeld de bewoners vanaf het moment dat een boerderij
nog geen binnenmuren heeft tot
aan de inrichting. Maar ik doe ook
restylingprojecten, bijvoorbeeld bij
restaurent Luning in Ruinen."

쐌 Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo treft voorbereidingen om het bedrijf te verkopen 쐌 De provincie Gelderland bezit obligaties met een totale waarde van 102 miljoen euro van
de in financiële problemen verkerende Belgisch-Franse bank
Dexia, Friesland voor 10 miljoen 쐌 De omzet van supermarkten is in september verder gestegen, met 2,8 procent tot 2,45
miljard euro 쐌 Het faillissement van DigiNotar levert moederbedrijf Vasco Data waarschijnlijk een miljoenenschade op
Meer ﬁnancieel nieuws via www.dvhn.nl/z24

