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Murdoch zag en wist niets
media 36

Morgen na het optrekken van lokale nevel en mist over-
al zonnig, 8 tot 12 graden. Zaterdag tot en met dinsdag:
zonnig en droog. Geleidelijk kouder, ’s nachts een
graadje vorst. Weeroverzicht: pagina 39
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‘Hartverscheurend.
Haar beste boek.’

- de Volkskrant
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Nieuwe recessie dreigt
in Europa door crisis
Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Op de financiële
markten is opgelucht gereageerd op
de aanstaande machtswisselingen in
Italië en Griekenland.

De Italiaanse senaat zou naar ver-
wachting deze middag instemmen
met een omvangrijk pakket aan her-
vormingen om de staatsschuld terug
te dringen en de economie weer op
gang te helpen. Tegelijkertijd neemt
het pessimisme over de Europese
economie in hoog tempo toe.

Met de instemming van de Itali-
aanse senaat komt het vertrek van de
Italiaanse premier Silvio Berlusconi
een stap dichterbij. Morgen zou het
Huis van Afgevaardigden over het
pakket stemmen.

Griekenland en Italië kampen met
grote economische problemen. In
Athene zou voormalig vice-voorzit-
ter van de Europese Centrale Bank
Lucas Papademos vandaag geïnstal-
leerd worden als opvolger van
George Papandreou, in Italië is oud-
eurocommissaris Mario Monti de be-
oogde opvolger van Berlusconi.

Aandelenmarkten stegen fors van-
morgen, en ook de rente op de Itali-
aanse staatsobligaties daalde scherp,

waarschijnlijk mede dankzij aanko-
pen van de ECB.

De Amerikaanse president Obama
belde gisteren met zijn Italiaanse col-
lega Napolitano om vertrouwen uit
te spreken in de beoogde interimre-
gering. Obama riep de Duitse bonds-
kanselier Merkel en de Franse presi-
dent Sarkozy op stevig op te treden
om de eurocrisis te bezweren.

De Europese Commissie voorziet
dit jaar in de eurozone een groei van
slechts 0,5 procent; dit voorjaar was
1,8 procent verwacht. „De economie
is vrijwel tot stilstand gekomen”, zei
eurocommissaris Rehn (Economie).
„Er ligt een nieuwe recessie op de
l o e r. ” De werkloosheid in de eurozo-
ne blijft met 9,5 procent hoog. De
Commissie meldde dat vijf nieuwe
landen in de gevarenzone zijn geko-
men: België, Cyprus, Hongarije, Mal-
ta en Polen voldoen niet aan strenge-
re begrotingsregels die eind van dit
jaar van kracht worden.

Volgens de ECB komt de groei in
een nieuwe raming volgend jaar uit
op 0,8 procent, eerder dit jaar werd
gerekend op een groei van 1,6 pro-
cent. Volgens de ECB heeft de econo-
mie last van de schuldencrisis en de

teruglopende wereldhandel. Klaas
Knot, president van De Nederland-
sche Bank, noemde het „z o r g e l ij k ”
dat nu sprake is van zowel een schul-
dencrisis als afnemende groei.

In Nederland zou het kabinet door
de slechte economische vooruitzich-
ten dit voorjaar voor een nieuwe ron-
de bezuinigingen staan, bovenop de
al afgesproken 18 miljard euro. Daar-
voor moet het regeerakkoord wor-
den opengebroken. D66-leider
Alexander Pechtold zei vanochtend
dat als de PVV een nieuwe ronde niet
steunt, premier Rutte niet bij D66
aan hoeft te kloppen. In dat geval wil
die partij nieuwe verkiezingen. De
PvdA sloot zich hierbij aan.

Het lukte de Italiaanse staat giste-
ren voor 5 miljard euro aan nieuwe
staatsobligaties uit te geven, maar
met een rente van ruim 6 procent was
de prijs daarvoor ongekend hoog.
Beleggers vrezen dat de financiële
onrust overslaat naar Frankrijk. De
Franse tienjaarsrente steeg gisteren
fors, tot 3,45 procent.

Papademos: pagina 2
In het nieuws: pagina 4-5
Duitsland: pagina 25
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Door onze financiële redactie
Rotterdam. Het Europese nood-
fonds EFSF zal er niet in slagen de
slagkracht van het fonds vier tot vijf
keer groter te maken door geld op te
halen bij, vooral buitenlandse, inves-
teerders. Dat heeft EFSF-topman
Klaus Regling gisteren gezegd tegen
journalisten.

Volgens Regling zijn beleggers
minder bereid te investeren in het
fonds zolang de politieke onrust in
Griekenland en Italië voorduurt. De
Duitse baas van het EFSF verwacht
dat als de situatie in Italië en Grie-
kenland is gekalmeerd investeerders
wel weer bereid zijn in te stappen.

Op de Europese top van 27 oktober
besloten de regeringsleiders van de
eurozone dat zij zelf niet een grotere
bijdrage leveren – in de vorm van ga-
ranties. In plaats daarvan gaven de
leiders toestemming aan het EFSF
om investeringsfondsen op te rich-
ten. Het was de bedoeling dat het
EFSF op die wijze tot 1.000 miljard
euro zou worden aangevuld.

Tijdens de G20 vorige week in
Cannes werd duidelijk dat snelgroei-

ende landen met overschotten, als
China en Brazilië, niet bereid zijn
voor de eurozone de crisis op te los-
sen door voor miljarden te investe-
ren. Uit de laatste obligatieveilingen
van het EFSF blijkt dat de interesse
van buiten de muntunie afneemt. In
juni haalde het EFSF 3 miljard euro
op om de noodlening aan Portugal te
bekostigen. Aziatische beleggers wa-
ren toen goed voor 1,38 miljard. Vo-
rige week haalde het noodfonds
3 miljard op voor Ierland. Aziatische
beleggers kochten toen voor 600 mil-
joen euro obligaties van het EFSF.

Het grotere noodfonds is nodig
om Italië af te schermen van de finan-
ciële markten. De 250 miljard euro
waar het noodfonds nu over kan be-
schikken is niet genoeg. Het is aan-
nemelijk dat beoogd premier Mario
Monti een overbruggingskrediet zal
aanvragen bij het noodfonds namens
Italië. Een preventieve lening moet
het noodfonds de tijd geven de slag-
kracht alsnog te vergroten. Het is een
gok die afhankelijk is van snelle te-
rugkeer van de rust op de financiële
markten.

Noodfonds trekt
te weinig geld aan
door onzekerheid

A d v e rt e n t i e s

Door een onzer redacteuren
Den Haag. Een meerderheid van de
Tweede Kamer vindt dat Nederlan-
ders niet automatisch hun Neder-
landse paspoort moeten verliezen
als zij een andere nationaliteit aan-
nemen. Dat is wel wat minister Piet
Hein Donner (Binnenlandse Zaken,
CDA) nu voorstelt.

Het kabinet-Rutte streeft – onder
druk van gedoogpartner PVV – naar
zo weinig mogelijk Nederlanders
met twee paspoorten. Minister Don-
ner heeft daarom voorstellen ge-
daan die de eisen voor het Nederlan-
derschap aanscherpen. Daarbij
hoort volgens hem ook dat mensen
die vrijwillig een andere nationali-
teit aannemen, hun recht op het Ne-
derlanderschap verliezen. Maar coa-
litiepartij VVD zegt nu dat het niet
aan Nederland is om te bepalen of
iemand die een andere nationaliteit
aanneemt, zijn Nederlanderschap
moet opgeven. „We kunnen op dit
punt niet aan andere landen de wet
v o o r s ch r ij v e n ”, zegt VVD-Kamerlid

Cora van Nieuwenhuizen. „Dat zou
gek zijn. Bovendien kunnen we niet
eens controleren of een Nederlan-
der ergens in een ander land een an-
dere nationaliteit aanvraagt.”

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam
wil volgende week een motie indie-
nen die minister Donner oproept
om af te zien van het automatische
verlies van het Nederlanderschap
als een Nederlander vrijwillig een
andere nationaliteit aanneemt. „Dit
voorstel geeft Nederlanders in het
buitenland het gevoel dat hun eigen
land hen niet meer wil. Dat is hef-
tig”, zegt Van Dam. Nederlandse
expats hebben een petitie opgesteld
die Donner vraagt om zijn plannen
aan te passen. Die is al ruim 13.500
keer ondertekend.

Ook al is er in de Kamer een meer-
derheid tegen dit onderdeel van het
wetsvoorstel, de politieke werkelijk-
heid kan zomaar anders uitpakken.
VV D’er Cora van Nieuwenhuizen wil
niet zeggen of ze de motie van
Martijn van Dam zal steunen.

Kamer: twee paspoorten
voor expat moet kunnen

.Markten blij met machtswisselingen.Obama belt Napolitano.Papademos premier
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