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ECONOM I E
FORSE INVESTERING VW IN INDIA
Volkswagen investeert 530 miljoen
dollar in een nieuw te bouwen
fabriek in India. Uit de fabriek
moeten vanaf 2009 kleinere
personenwagens rollen. ANP

GETAL
procent van de Nederlanders zegt
liever het huishouden te doen, dan
slachtoffer te zijn van slechte
klantenservice. Slechte ervaringen als klant zijn
voor veel Nederlanders een reden om nooit
meer zaken te doen met een bedrijf.
AN P
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Het aantal mensen met bijstand is
het derde kwartaal van dit jaar
met bijna 11.000 afgenomen. Dat
is de grootste daling in een kwartaal tijd sinds 1999. Eind september lag het aantal bijstandsuitkeringen op 311.000. Dit blijkt uit
cijfers die het Centraal Bureau
voor de Statistiek heeft verstrekt.
In een jaar tijd nam het aantal bijstandsuitkeringen met 21.000 af.
De daling is het grootst onder
mensen die minder dan een jaar
in de bijstand zitten.

Nieuwe gevallen
“Vooral de nieuwe gevallen stromen sneller uit”, aldus Michiel
Vergeer van het CBS. De cijfers geven niet aan of mensen zijn doorgestroomd naar een baan. “Maar
we denken dat de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt, de lagere
werkloosheid, meespelen bij de
daling.” Ook zitten gemeenten,
die verantwoordelijk zijn, mensen
flink achter de broek om hen uit
de bijstand te halen, denkt Vergeer. Fraudebestrijding kan ook
een factor zijn.

• Bijna de helft ( procent) van de
uitkeringen werd toegekend aan
mensen tussen de  en .
• In januari  was dat nog 
procent.
• Boven de  krijgen mensen AOW
en komen zij niet snel in aanmerking voor bijstand.
Vergeer wijst erop dat het moeilijker is een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. “Je zou dan
meer bijstand verwachten. Maar
dat lijkt minder zwaar te wegen
dan de betere arbeidsmarkt.”
De daling was bij mannen groter (-12.000) dan bij vrouwen
(-9000). Ook onder jongeren tot 35
nam het aantal mensen met bijstand flink af (-15.000). “Dat laatste
is in lijn met de arbeidsmarktsituatie”, stelt Vergeer.

De arbeidsmarkt als geheel trekt
in Nederland aan, aldus de Oeso.
De werkloosheid komt dit jaar uit
op 4,9 procent, volgend jaar op
4,2 en het jaar daarop op op 3,1.
Nederland bevindt zich momenteel in een periode van economisch herstel. De eerste helft van
dit jaar liet een groei zien van 3
procent ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. De groei is min-

EEN ENORM blok wordt vervoerd in Essenada, Mexico. Een totaal van veertien blokken vormt in de regio straks de
grootste waterkering, die er vooral voor bedoeld is om de fabriek van de US Gas Company Sempra Energy te
beschermen. De megastructuur weegt in totaal  miljoen ton.

Wellink niet bezorgd
over erg sterke euro

Langer in bijstand
Mensen blijven wel langer aangewezen op bijstand. Ruim 80 procent van de uitkeringen loopt langer dan een jaar. Begin 1998 liep
75 procent van de uitkeringen langer dan een jaar. JOKE LICHER/ANP

Hypotheekrente weer onder druk

Werkloosheid

BESCHERMING TEGEN HET WATER

Enkele feiten

Een overbodige richtlijn.”

te in Nederland moet volgens de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(Oeso) geleidelijk worden afgeschaft. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse rapport met economische
vooruitzichten van de in Parijs gevestigde organisatie van dertig rijke landen. Volgens de Oeso kan
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zorgen voor een vermindering van de druk op de huizenmarkt. De Oeso vindt verder dat
Nederland meer moet doen om
arbeidsongeschikten aan werk te
helpen, want op dat vlak is er volgens het rapport geen verbetering
zichtbaar.

DELTA WIL GELD ZIEN VAN GASUNIE
Energiebedrijf Delta stuurt een forse schadeclaim
naar de Nederlandse Gasunie naar aanleiding van
de gasstoring die vrijdag Oost-Zeeuws-Vlaanderen
trof. Een storing in een gasontvangstation van
Gasunie zorgde er vrijdag voor dat 9600 huishoudens lang geen gas hadden.
ANP

• De groep bijstandsgerechtigden
vergrijst langzaam.

MINISTER GERRIT ZALM (FINANCIËN)
over de Europese wet op leningen voor consumenten. Zalm
vindt het nut en de kosten onduidelijk. Hij verwacht niet dat
het voorstel tot meer grensoverschrijdende kredieten leidt,
wat de bedoeling was.

DE AFTREK van de hypotheekren-

ENORM



ALEJANDRO ZEPEDA/EPA

Sterke daling
van bijstand
De daling in de bijstand is
groter bij mannen dan bij
vrouwen.
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der afhankelijk geworden van de
export, aldus het rapport.
ANP

NOUT WELLINK, president van De
Nederlandsche Bank en bestuurslid van de Europese Centrale Bank
(ECB, foto), maakt zich geen zorgen over nadelige gevolgen van de
sterkere euro op de economie in
Europa. Wellink zegt dat de economie in de eurozone op een robuust groeitraject zit en dat de bedrijfswinsten in de eurozone hoog
zijn. Hij vergelijkt de renteontwikkelingen met het weer. “Als de
weersverwachtingen veranderen,
dan zou je je daarop moeten voorbereiden. Maar ikzelf heb bijna
nooit de neiging om het weer te
veranderen.”
ANP

KORTOM
• DUURZAAM De orderontvangst voor
duurzame goederen in de VS is in oktober met , procent gedaald. Het cijfer
viel negatiever uit dan de daling van ,
procent waarop analisten hadden gerekend. De afname vormde een grote omslag ten opzichte van de tot , procent
herziene stijging in september. Duurzame goederen zijn goederen die drie jaar
ANP
of langer meegaan.

• FUSIE Er is bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nog geen
voorstel voor een fusie tussen energiebedrijven ingediend, maar de kartelwaakhond is er wel op voorbereid. De
NMa formuleert in een rapport met welke maatregelen zij de belangen van de
afnemers denkt te beschermen. Er
wordt al langer gespeculeerd over een
ANP
fusie tussen Essent en Nuon.
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