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Morgenochtend plaatselijk nevel of mist, overdag zon-
nig. Maxima van 5 tot 9 graden. Donderdag tot en met
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Ledverlichting gaat het helemaal
worden economie 24-25

Nederland met één been in recessie
Door onze financiële redactie
Amsterdam. De Nederlandse eco-
nomie is in het afgelopen kwartaal
tegen de verwachting in gekrompen,
met 0,3 procent ten opzichte van het
vorige kwartaal. Tegenvallende con-
sumptie van burgers en van de over-
heid droegen bij tot de eerste econo-
mische krimp op kwartaalbasis sinds
begin 2009, toen de economie nog
opkrabbelde van de kredietcrisis.

Dat heeft het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) vanochtend ge-
meld. Twee kwartalen van krimp
achter elkaar staan technisch te boek
als een recessie.

Duitsland publiceerde vanoch-

tend een onverwacht meevallende
economische groei van 0,5 procent
en Frankrijk meldde een groei van
0,4 procent. Voor de hele eurozone,
zo berichtte Eurostat, bedroeg de
economische groei 0,2 procent op
kwartaalbasis. Dat suggereert dat het
zuiden van de eurozone een zwaar
kwartaal achter de rug heeft.

Het derde kwartaal liet voor Ne-
derland nog wel een groei zien van
1,1 procent ten opzichte van een jaar
geleden. Maar de omzet van de de-
tailhandel stagneerde. Ook liep de
banengroei terug tot nog maar
33.000 banen, ofwel 0,4 procent. De
overheid was, met een verlies van

15.000 banen, de sector waar de
grootste klappen vielen.

Op de financiële markten vielen de
groeicijfers van de eurozone vanmor-
gen slecht. Het renteverschil tussen
Nederlandse en Duitse staatsobliga-
ties steeg vanmorgen tot 0,64 pro-
centpunt. Dat is weliswaar nog
steeds een van de kleinste verschillen
met Duitsland, vergeleken met de
andere landen van de eurozone,
maar het is inmiddels wel het hoog-
ste sinds het begin van de eurocrisis.

De renteverschillen met Duits-
land, de belangrijkste maatstaf voor
financiële onrust binnen het euroge-
bied, liepen vanmorgen over de ge-

hele linie wederom fors op. De Itali-
aanse rente op tienjarige staatsobli-
gaties steeg vanochtend opnieuw tot
boven 7 procent, het niveau dat vori-
ge week nog bijdroeg aan het vertrek
van premier Silvio Berlusconi. De
rente op Spaans staatspapier steeg
tot recordhoogte: 6,24 procent.

Meest opvallend was evenwel het
Franse renteverschil met Duitsland,
dat opliep tot het record van 1,83
procentpunt. De band tussen Frank-
rijk en Duitsland is van essentieel be-
lang voor de eurozone.

Ook kreeg de markt te maken met
een nieuwe tegenvaller: gisteren
maakte de Europese Centrale Bank

bekend dat zij vorige week voor 4,5
miljard euro Italiaanse staatsobliga-
ties heeft opgekocht. Dat is de helft
van de steunaankopen in de week
daarvoor. In totaal heeft de ECB
sinds juni vorig jaar 187 miljard euro
aan staatsleningen van Europese
probleemlanden gekocht om de rust
te bewaren op de obligatiemarkten.

De Duitse rente was de enige die
daalde, met 0,02 procentpunt, als te-
ken dat beleggers Duitse staatsobli-
gaties vanmorgen zagen als de enige
veilige haven voor hun investeringen
in het eurogebied.
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Nederlandse economie krimpt met 0,3 procent; eurozone groeit met 0,2 procent

‘Europa is te veel met zichzelf bezig’
Door onze redacteuren
Londen. „Populisme, chauvinisme
en demagogie” worden uitgelokt
doordat de Europese Unie te veel met
zichzelf bezig is en te weinig met het
aanjagen van de economie. Dat heeft
de Britse vicepremier Nick Clegg ge-
zegd na een ontmoeting met premier
Mark Rutte op Downing Street 10.

De burger maakt zich volgens hen
zorgen over zijn baan, niet over de
toekomst van de EU. Rutte: „Alle in-
stitutionele debatten zuigen de ener-
gie weg van banengroei.” Eindeloze
discussies over Europese institutio-

nele kwesties en bevoegdheden ver-
hinderen economische groei, zeiden
Rutte en Clegg. Beiden hamerden op
het belang van die groei.

Rutte had gisteren bij zijn twee-
daagse bezoek aan Groot-Brittannië
een ontmoeting met premier David
Cameron. Ze toonden zich bij een be-
zoek aan een bedrijventerrein be-
zorgd over de staat van de Europese
economie.

Rutte stelde dat te veel landen al-
leen maar bezig zijn met „het oprui-
men van hun eigen problemen”, in
plaats van met het stimuleren van de

economie. Volgens hem hebben
vooral Zuid-Europese landen zo veel
„grote zorgen”, dat ze vergeten hoe
belangrijk handel is.

Cameron zei desgevraagd dat hij
het „niet eens” is met de Britse am-
bassadeur Paul Arkwright in Den
Haag, die Nederland onlangs in deze
krant omschreef als een land „dat
zich steeds meer afsluit voor de bui-
tenwereld”. Volgens Arkwright kan
deze opstelling economisch pijn
doen. Volgens Rutte is Nederland
„als een van de weinige landen daar
wel mee bezig”.

S ch o l e n
worstelen
met regels
en orde
Door onze redacteur
Joke Mat
Rotterdam. Het lijkt er sterk op
dat het incident deze week met een
weerspannige leerling op een school
in Nieuwegein niet op zichzelf staat.
Dat leerlingen weigeren de klas te
verlaten als de docent dat opdraagt,
is aan de orde van de dag, zeggen di-
recteuren van andere vmbo-scho-
len. Idem dito ouders die het niet
pikken als de school hun kind straf
oplegt.

Ook in Groot-Brittannië zijn er
zorgen over gezags- en ordeproble-
men op school, al staan leerlingen
nog altijd keurig in de rij voor ze de
klas binnengaan. De Britse regering
benoemde onlangs een school behavi-
our tsar, die de basisscholen een lan-
ge lijst met eisen stuurde waaraan
een goed geleide school moet vol-
doen. De schoolregels dienen in elk
lokaal aan de muur te hangen. Lera-
ren moeten weer het goede voor-
beeld geven.

In Nederland trekt de Amster-
damse orthopedagoog Astrid Boon
langs de scholen met een pleidooi
voor strengere schoolregels en bete-
re straffen. Ze bepleit niet de kastij-
ding die een Katwijkse dominee de-
ze week voorstelde, maar wel de bij-
na even ouderwetse strafregels. Kin-
deren komen er te vaak mee weg als
ze een instructie van een leerkracht
negeren, zegt Boon. Ze weten niet
meer hoe het hoort.

Vmbo-scholen zoeken eigen op-
lossingen. Zoals een ‘p e d a g o g i s ch
beveiliger’ die opdraaft bij calami-
teiten. Om die jongen die weigert de
gang op te gaan toch met zachte
drang uit de klas te verwijderen.

Commentaar: pagina 2
In het nieuws: pagina 4-5

Premier Rutte en vicepremier Clegg op de stoep van de ambtswoning van de Britse premier in Londen. Foto Reuters
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