
Bankenmogensamen
geldtransport doen
DENHAAG • Banken mogen sa-
men optrekken bij het tellen en
sorteren van bankbiljetten en het
inkopen van geldtransporten. Vol-
gens de Autoriteit Consumenten en
Markt kunnen banken zo jaarlijks
zeker 35 miljoen euro besparen en
is er voor de klanten geen concur-
rentienadeel. Geldtransporteur
Brink’s had tegen de bankensa-
menwerking van ABN Amro, ING
en Rabobank een klacht ingediend
op grond van de concurrentiere-
gels. Brink’s gaat nu in beroep.

Eftelingnaar rechter
inpersoneelsgeschil
KAATSHEUVEL • Attractiepark Ef-
teling in Kaatsheuvel wil de vraag
of 200 medewerkers nog recht heb-
ben op zondagstoeslag voorleggen
aan de rechter. De 200 medewer-
kers zijn boos omdat Efteling hun
zondagstoeslag wil afschaffen. Ze
zeggen dat ze dan per maand 75
tot 300 euro moeten missen en

dreigen met acties. Vakbond FNV
Horeca vindt de gang naar de rech-
ter de meest logische als Efteling
bij zijn standpunt blijft, maar dat
sluit acties niet uit, aldus bestuur-
der Milen van Boldrik. Aan de di-
rectie is een ultimatum gesteld dat
op 19 juni afloopt.

Frauderegisterwerkt
tegenoplichters
LEIDSCHENDAM •Winkelbedrij-
ven die medewerkers na een mis-
drijf in het Waarschuwingsregister
inschrijven, hebben minder last
van fraudeurs. Andere bedrijven
kunnen dat register immers raad-
plegen bij sollicitatieprocedures,
aldus de stichting Fraude Aanpak
Detailhandel (FAD). De schade als
gevolg van interne fraude in de de-
tailhandel bedroeg vorig jaar zo’n
180 miljoen euro. In 2012 werd in
totaal 115.000 keer, 22 procent
vaker dan het jaar daarvoor, een
naam van een sollicitant gecheckt
bij het register. Dat snijdt frau-
deurs die van winkel naar winkel
trekken de pas af, aldus FAD-secre-
taris Sander van Golberdinge.

Rehnslaat terugover
‘oneerlijk’ rapport IMF
HELSINKI • Eurocommissaris Olli
Rehn is boos over de manier
waarop het IMF Brussel te scherpe
bezuinigingen in Griekenland in de
schoenen heeft geschoven. Volgens
Rehn is het ‘niet eerlijk dat het
IMF zijn handen schoonwast en
het vuile water over Europa heen
gooit’. Volgens hem gaat dat in
tegen de samenwerking die EU en
IMF probeerden te bewerkstellin-
gen in de Griekse crisis. Minder be-
zuinigen had tot besmetting van
andere landen geleid, zegt Rehn.

ECONOMIE&BEURS
Banencijfer VS stuwt beurs omhoog

De Europese aandelenmarkten
lieten gisteren mooie winsten op-
tekenen. De handel stond volledig
in het teken van het belangrijke
Amerikaanse banenrapport. Dat
was iets positiever dan verwacht,
maar wees niet op een aanzien-
lijke versterking van de arbeids-
markt. Dat gaf beleggers het ge-
voel dat de Federal Reserve voor-
lopig niet zal tornen aan zijn
steunbeleid voor de economie.
De AEX in Amsterdam eindigde
0,9 procent hoger op 352,69 pun-

ten. De Midkap klom 1,1 procent
tot 533,84 punten. De beurzen in
Parijs, Londen en Frankfurt ste-
gen tot 1,9 procent.
Uit cijfers van de Amerikaanse
overheid bleek dat de werkgele-
genheid in de Verenigde Staten in
mei met 175.000 banen is ge-
groeid. Beleggers letten op het ba-
nencijfer omdat de Amerikaanse
centrale bank heeft aangekondigd
de stimulering van de economie
te stoppen als de werkgelegenheid
in de VS voldoende is gegroeid.

In de AEX zette KPN zijn stijging
voort en was met een winst van 6
procent opnieuw de grootste win-
naar. Het telecomconcern profi-
teerde onder meer van een advies-
verhoging door Bernstein. Ook
wezen analisten op een rapport
van de Amerikaanse investerings-
bank Merrill Lynch, waarin werd
gesteld dat KPN toch gesprekken
heeft gevoerd over een mogelijke
samenwerking tussen zijn Duitse
dochter E-Plus en concurrent O2.
Luchtvaartgroep Air France-KLM

was de grootste daler onder de
Amsterdamse hoofdfondsen, met
een min van 3,1 procent.
Beveiligingsbedrijf Gemalto, dat
sinds begin april een beursnote-

ring in Amsterdam heeft, klom 1,7
procent. Gemalto profiteerde van
het nieuws dat het aandeel vanaf
24 juni een hoofdfonds wordt in
de AEX.

AEX
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352,69

349,58
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+1,29%
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EURO
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RENTE
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1,8900
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Eén ding is zeker: als de Chinezen
kwaad willen, gaat het ook góed
mis. China is immers voor Neder-
land een steeds belangrijker han-
delspartner. Met 6,7 miljard euro
drong het in 2011 door tot onze top
10 van afnemers.
En ook sindsdien is de groei erin

blijven zitten, aldus het CBS: in de
eerste 3 maanden van 2013 steeg de
export naar bijna 1,77 miljard. Medi-
sche apparatuur, halfgeleiders,
chips: zonder de immense Chinese
afzetmarkt zou Eindhoven Brain-
port de helft kleiner zijn - of niet be-
staan. ,,Onze omzet is fifty-fifty ver-
deeld over China en de rest van de
wereld, en dat geldt voor wel de

helft van Eindhoven Brainport,” zegt
Eric Klaver van ex-Philips-dochter
Assembléon uit Veldhoven.
Maar bang voor verlies van zijn

afzetmarkt is hij niet: ,,Van de elek-
tronica komt wereldwijd 80 procent
van hen, dus hebben zij ons materi-
aal hard nodig. Ze zouden zichzelf
harder schaden dan ons.”
Ook hightech-toeleverancier Fren-

cken uit Eindhoven (300 miljoen
dollar ‘Chinaomzet’) is daar niet
bang voor. Salesdirecteur Theo Kok:
,,Wij hebben zelf fabrieken in China,
die we vanuit Nederland ondersteu-
nen. Die gaan ze echt niet sluiten.’’
Dat geldt ook voor Philips Health-

care, dat met apparatuur voor rönt-

genonderzoek en patiëntbewaking
bijna 1 miljard - 9 procent van zijn
mondiale omzet - in China verdient.
,,Bovendien staat het hoofdkantoor
in de VS,’’ zegt Steve Klink van Phi-
lips. Brainport Eindhoven, goed
voor 400.000 arbeidsplaatsen,
neemt zelf nog geen standpunt in.

BESCHIETINGEN
Dat kan snel veranderen, nu de in-
leidende beschietingen van een han-
delsoorlog lijken begonnen. Nog
voor de Brusselse strafheffing van
ruim 11 procent op Chinese zonne-
panelen donderdag inging, dreigde
China de Europese wijnexport met
een heffing. ,,Typisch China, dat

machtsvertoon,’’ zegt de Brabantse
ondernemer en Chinakenner Ties
Coolen, die importeert uit China en
er 6 jaar woonde. ,,Even laten zien
wie aan de touwtjes trekt. Chinezen
zijn eerste klas strategen, die weten
precies wat ze doen.” Daarom pak-
ken ze via de wijn precies die landen
(Frankrijk, Spanje en Italië) die de
Brusselse strafsancties steunen.
Coolen: ,,Maar dan natuurlijk wel
nadat ze van Frankrijk hebben afge-
keken hoe je goede wijn maakt.”
De vraag is wie volgt, als Brussel

begin augustus zijn straftarief op-
trekt naar bijna 50 procent. Fries-
landCampina, dat met zijn baby-
melk miljoenen Chinese mondjes

ROTTERDAM •Nederland is niet bang dat zijn eigen ex-
port naar China gaat lijden onder de steeds verder
oplopende zonnepanelenruzie met Brussel. Die is
daarvoor té belangrijk, aldus de gespecialiseerde ap-
paraten- en machinebouw. FrieslandCampina en de
grondstoffenleveranciers zijn minder zeker: ,,Handel
is gebaat bij rust. En deze ruzie verstoort die.”

FRANS BOOGAARD

Alert op Chinese represailles
Een schroot-
hoop in het
Rotterdamse
havengebied.
China impor-
teert jaarlijks
enorme hoe-
veelheden oud
metaal uit Ne-
derland.
FOTO ANP

voedt, vindt die hele panelenruzie
dan ook maar niks: ,,Handel is ge-
baat bij rust. En deze ruzie verstoort
die. Je weet maar nooit hoe zo’n
conflict zich ontwikkelt.”
Zo denken ook belangrijke grond-

stoffenleveranciers uit de oudpa-
pier- en schroothandel er over. ,,Van
de 7 miljoen ton oud papier die Eu-
ropa jaarlijks naar China exporteert,
komt 1 miljoen ton uit Nederland.
Als dat wegvalt, heeft dat zeker im-
pact op onze bedrijfsvoering,” zegt
FNOI-directeur Hans Koning na-
mens 90 oudpapierondernemingen.
Net als anderen klaagt hij over de
verscherpte controles van schepen.
De vertraging, oplopend tot de helft
van de vaartijd van 21 dagen, zorgt
voor een enorme kostenpost.
Bertus Huiskes van metaalgroot-

exporteur Huiskes uit Waalwijk:
,,Aan één kant ben ik gerust, want
dat metaal van ons hebben ze ge-
woon nodig. Maar door dat Euro-
pese gemekker over dat die Chine-
zen zonder milieucontrole alles
maar invoeren, zitten wij nu wel op
kosten. Ik moet soms halve contai-
ners leeghalen om te laten zien dat
er geen hout, olie of printplaten in
zitten.” Koning: ,,Als ze vanwege die
zonnepanelen nóg lastiger worden,
hebben we echt een probleem.”

BEDRIJFSLEVENVOLGT RUZIE OM
ZONNEPANELENMETARGUSOGEN

it’s good to be better

Sollicitatie & informatie: ceresrecruitment.eu

MANAGING DIRECTOR TANZANIA
allround management of a modern company; 10 ha. and 400 employees

Fides Tanzania Ltd. (cutting production near Arusha)
Info: Theo Sinnige 06-51 807 206

SALES DIRECTOR (LID MT)
hands-on verkoopteam leiden bij jong, dynamisch en groeiend bedrijf

FLM Food Ingredients - diepvries/conserven champignons (Ittervoort, L)
Info: Jan Borgers 06-22 412 514

PRODUCT MANAGER
spilfunctionaris in het succes van marktgerichte innovatie

Incotec Europe BV (Enkhuizen)
Info: Theo Sinnige 06-51 807 206

INKOPER
klantgericht en analytisch sterk inkooptalent met AGF affiniteit
Bakker Barendrecht – toonaangevend in AGF (Ridderkerk)

Info: Karin Benning 06-30 148 514


