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Huizenprijzen lagen in
juli acht procent lager
AMSTERDAM–Dehuizenprijzen in
Nederland zijn vorigemaand op-
nieuw sterk gedaald. De prijzen van
verkochte koopwoningen lagen in ju-
li gemiddeld acht procent lager dan
een jaar eerder,meldt het CBS. Die
daling is de sterkste sinds in 1995 de
huidigemeetmethodewerd inge-
voerd. De prijzen zijn nu gemiddeld
evenhoog als acht jaar geleden. (ANP)

Duitse Centrale Bank
tegen obligatiekoop ECB
FRANKFURT–DeDuitse centrale
bank blijft gekant tegen het opkopen
van staatsleningen van zwakke euro-
landen door de Europese Centrale
Bank (ECB). PresidentMarioDraghi
van de ECBheeft hierop gezinspeeld.
Volgens de Bundesbank brengen die
aankopen aanzienlijke risico’smet
zichmee voor de stabiliteit van het
systeem. (ANP)

‘In Cuba enNoord-Korea zijnmerken niet beschermd.
Dat heeft die landenweinig goed gedaan’

PIET POLMAN, topmanUnilever
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Zonlichtdiesel kwestie van
MARC LAAN

AMSTERDAM –Het opwekken van
dieselbrandstof uit lucht en water
met behulp van zonlicht lijkt een
stapje dichterbij te zijn gekomen
door een uitvinding van Neder-
landse enDuitse scheikundigen.

Zij bedachten een nieuwe meettech-
niek, waarmee precies kan worden
bekeken hoe de chemische reacties
verlopen wanneer de energie van
zonlicht wordt opgeslagen in mole-
culen, bijvoorbeeld ethanol, metha-
nol en diesel.
Deze vloeistoffen, solar fuels, kun-

nen inbeginsel eindelooswordenop-
gewekt uit CO2 enwater.Het voordeel
van deze duurzame zonnebrandstof-
fen is dat zij zich laten transporteren
via de bestaande infrastructuur voor
benzinestations.
Ditweekeindepubliceerdende che-

mici hun vinding in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Nature Nanotech-
nology.
De Utrechtse scheikundige Bert

Weckhuysen zegt: “Solar fuels zijn
momenteel economisch niet renda-

bel, omdat nog niet bekend is hoe de
brandstof efficiënt moet worden ge-
produceerd.”
Hij verwacht dat kunstmatig opge-

wekte diesel pas over tien tot twintig
jaar commercieel verkrijgbaar is. Dat
lijkt traag, maar het is keurig op tijd
omeen alternatieve brandstof te heb-
ben tegen de tijd dat de aardolie op
raakt.
“Onze nieuwe meettechniek maakt

het mogelijk heel precies te zien wat
er gebeurt tijdens het maken van so-
lar fuels en zo verbeteringen te be-
denken.”
Solar fuel is een brandstof die ont-

staat door kunstmatige fotosynthese.
Het proces lijkt op de fotosynthese

van planten, die met hulp van zon-
licht water en kooldioxide omzetten
in zuurstof en koolhydraten. Net als
bij planten slaan de chemici bij
kunstmatige fotosynthese de energie
van zonlicht op inmoleculen.
In tegenstelling tot windmolens en

zonnepanelen, die rechtstreeks
stroom opleveren, wordt bij fotosyn-
these de energie opgeslagen in een
vloeistof, die bewaard en getranspor-

teerd kan worden. Deze manier van
energieopwekking is mede daardoor
duurzamer dan bijvoorbeeld het ge-
bruik van biomassa, waarbij land-
bouwgrond onttrokken wordt aan de
voedselproductie. IndeVSwordtmo-
menteel veertig procent van de maïs-
oogst gebruikt voor de productie van
bio-brandstof.
In solarfueldiesel zit ook geen zwa-

vel, waardoor het spul schoner ver-

brandt dan diesel uit aardolie.
De Nederlandse en Duitse onder-

zoekers hebben voor het eerst gede-
tailleerde foto’s weten te maken van
de speciale chemische reacties, die
plaatsvinden wanneer zonlicht de
kunstmatige fotosynthese in een ho-
gere versnelling brengt.
Zij gebruiken voor hun nieuwe

meettechniek een speciale micro-
scoop. Deze zogenoemde Raman-

Brandstoffen Nederlands-Duitse vinding kan over een jaar of twintig tot resultaten leiden

Over twintig jaar tankenwewellicht diesel die gewonnenwordt uit zonlicht. Deze brandstofwordt duurzaamgeproduceerd

Verzuim
daalt flink
door thuis
te werken
Van onze redactie economie

AMSTERDAM – Door thuiswerken
en telewerken op een plaats die de
werknemer goed uitkomt, neemt
het verzuim af. Het verzuim onder
thuiswerkers daalt sneller dan bij
mensen die traditioneel bij hun
baaswerken.

Dat blijkt uit het vandaag gepubli-
ceerde onderzoekBelemmerd aan het
werk van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP).
Het verzuim is inNederland flinkaf-

genomen, van 7 procent in 1990 naar
4,2 procent in 2010. Maar bij werkne-
mers die thuis- of telewerken ligt het
verzuim gemiddeld een half procent-
punt lager dan bij collega’s die dat
niet doen. Bij mensen met een ar-
beidshandicap is dat verschil nog
groter: twee procentpunten.
Werknemers met een lichamelijke

of geestelijke handicap verzuimen
niet alleen minder, maar werken ook
meer uren als zij thuiswerken of tele-
werken.
Tussen 2007 en 2010 is het aandeel

thuis- en telewerkers toegenomen
van twaalfprocent tot vijftienprocent
van alle werkenden. In 2010 zei 28
procent van de Nederlanders ‘wel
eens’ thuis te werken. Voor de mees-
ten van hen is dat minder dan een
vijfde van de normalewerktijd.
Thuis- of telewerken kan de ar-

beidsdeelname van mensen met een
beperking verhogen, omdat zij zo
problemen met reizen vermijden en
het minder kost om de werkplek aan
te passen.
Bovendien valt het werk beter te

combineren met therapie of zieken-
huisbezoek.
Het aantal uitkeringen voor ar-

beidsongeschiktheid in Nederland is
geslonken van 950.000 in 2000 naar
ruim 800.000 in 2010. Maar Neder-
landbehoortnog steeds totde landen
in Europa die het meeste geld uitge-
ven aan arbeidsongeschiktheid.

Van onze redactie economie

AMSTERDAM – Ogenschijnlijk is
het een zoveelste ronde in de pa-
tentenstrijd tussen Apple en zijn
rivalen. In werkelijkheid heeft
zoekdienst Google zijn concurrent
Apple nu voluit de oorlog ver-
klaard, via een patentrechtszaak
in de VS door zijn dochterbedrijf
MotorolaMobility.

Motorola heeft bij de International
Trade Commission (ITC) in de Ver-
enigde Staten, die beslist over im-
portverboden, een klacht ingediend.
Volgens Motorola schendt Apple met
zijn producten zevenpatenten, onder
andere voor automatischemeldingen
dat er nieuwe e-mail is, locatieherin-
neringen, videospelers en de Siri-
spraakherkenning op de iPhone.
De eis van Motorola is niet mals: er

moet een importverbod komen voor
alle iPhones, iPads en Mac-pc’s naar
de Verenigde Staten. Deze apparaten
vanAppleworden inAzië gemaakt.
Debeurswaarde vanApple leedniet

onder de rechtszaak. Gisteren steeg
de beurswaarde op Wall Street naar
623 miljard dollar (505 miljard euro).
Daarmee is Apple het duurste beurs-
genoteerde bedrijf uit de geschiede-
nis geworden.
Al sinds 2010 vechten Apple en Mo-

torola een juridische strijd uit over
patenten.Het is voorhet eerst datMo-
torola onder regie vanGoogle een pa-
tentzaak aanspant.

ApplebeschuldigdeeerderGoogle er-
van dat het zijn nieuwe besturings-
systeem voor mobieltjes, Android,
heeft gestolen vanApple.
Motorola beweerde gisteren dat het

de ruzie over de zevenpatentengraag
heeft willen schikken, maar dat Ap-
ple had geweigerd een licentiecon-
tract voor het gebruik te tekenen. On-
duidelijk is of Motorola een te hoge
prijs heeft gevraagd .

Google zet met patentzaak voluit de aanval op

Nederlandse enDuitse
chemici leggen de basis
voor duurzamewinning

Inzet is hoog: een
importverbod van alle
iPads, iPhones enMacs



De sluiting van een
theefabriek bijMarseille
zorgt voor ruzie tussen
Unilever en de Franse
regering. President Hollande
eist een doorstart enwil dat
Unilever daarvoor het
theemerk Éléphant afstaat.
Unileverweigert.

FRANKRENOUT

President François Hollande
bemoeide zich tijdens zijn
verkiezingscampagne per-
soonlijk met de sluiting van

de theefabriek Fralib in de zuidelijke
stad Gémenos, vlak bij Marseille.
Unilever heeft deze fabriek gesloten,
omdat die niet rendabel is.
De productie van thee moet in Gé-

menos blijven, vindt Hollande. Hij
wil dat Unilever het theemerk Élé-
phant gratis afstaat, zodat anderen
de fabriek kunnen overnemen en de
productie kunnen voortzetten.
Eind van demaand praat Hollande,

die de fabriek afgelopen twee jaar al
twee keer bezocht, met het Unilever-
personeel over dat plan.
De Nederlandse topman van Unile-

ver, Paul Polman, reageerde gisteren
fel in een interview met de Franse
krant Le Figaro. Hij vergeleek Frank-
rijk met Noord-Korea en Cuba. “Er
kan geen sprake van zijn dat wij ons
theemerk afstaan of de productie uit-
bestedenaananderen,” zegtPolman.
Volgens hem is de Éléphant-thee ei-

gendom van Unilever. Een merk ‘af-
pakken’ zou volgens hem contrapro-
ductief zijn. “In landen als Cuba en
Noord-Korea zijn merken niet be-

schermd. Volgens mij heeft dat de
economieën van die landen weinig
goed gedaan.” Polman wijst erop dat
alle 182 werknemers in Gémenos een
andere baan is aangeboden. Alle ma-
chines zijn voor het symbolische be-
drag van één euro aan de stad Mar-
seille verkocht. “We hebbenmeer ge-
daan dan waartoe we verplicht wa-
ren. En het is voor ons een dure ope-
ratie geweest.”
De fabriek wordt al geruime tijd be-

zet door een deel van het personeel.
Zij willen dat de theeproductie wordt

voortgezet door een coöperatie, met
behoud vandemerknaamÉléphant.
Het is voor het eerst dat de topman

van Unilever zich persoonlijk uitlaat
over de kwestie. Reden daarvoor is
dat deFranse regeringde sluiting van

de fabriek hoog opneemt en ontsla-
genwil voorkomen.
Polman zegt dat de Fransen zich

moeten realiseren dat bedrijven die
winst maken ook de economie van
het land vooruit helpen.
Als president Hollande niet zorgt

voor een goed ondernemersklimaat,
zullen bedrijven wegblijven uit
Frankrijk, aldus de Unilevertopman.
“Sommige van mijn collega's krijgen
twijfels. De buitenlandse investerin-
gen in Frankrijk zijn de afgelopen
maanden afgenomen.”

Omzetmobielemarkt
drie procent kleiner
AMSTERDAM–Aanbieders vanmo-
biele telefonie inNederlandhebben
vorig kwartaal 1,48miljard euro om-
zet behaald, een verlies van 3,1 pro-
cent ten opzichte van een jaar eerder.
Dit komt doorminder inkomsten uit
telefoongesprekken,meldt onder-
zoeksbureau Telecompaper. Ten op-
zichte vanhet eerste kwartaalwas de
omzet twee procent groter. (ANP)

Acties in Burundi tegen
brouwerij vanHeineken
AMSTERDAM–Actievoerders in het
Midden-Afrikaanse Burundi dreigen
met een bierboycot van twee dagen
als de voornaamste brouwerij recen-
te prijsstijgingenniet ongedaan
maakt. De grootste brouwerij Braru-
di, eigendomvanHeineken (60 pro-
cent) en de Burundese regering (40
procent), verhoogde de prijzen van
bier tien tot vijftien procent. (ANP)
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Superbelegger Soros zit
inManchester United
NEWYORK–Miljardair en superbe-
legger George Soros heeft een belang
van bijna twee procent gekocht in
voetbalclubManchester United. Dat
blijkt uit documenten van deAmeri-
kaanse beurstoezichthouder SEC.
Het is één van de eerste belangen-
meldingen sinds de tegenvallende
beursgang van de club inNewYork
op 9 augustus. (ANP)

Fisker roept zijn luxe
elektrischewagen terug
AMSTERDAM–Fisker, fabrikant van
luxe elektrischewagens, roept auto’s
van hetmodel Karma terug omde
ventilatie te repareren. Aanleiding
zijn brandjes die zijn ontstaan door
de ventilatie.Wereldwijd zijn zo’n
2400 van deze auto’s verkocht, waar-
van circa 130 inNederland. EenKar-
ma kost zo’n 80.000 euro en rijdt 50
tot 60 kilometer op een batterij. (AP)

tijd

en verbrandt schoner. FOTO ANP

AMSTERDAM – Er zijn geen aan-
wijzingen dat Schiphol misbruik
heeft gemaakt van zijn machtspo-
sitie om te voorkomen dat Chips-
holhaargrondenrondomdelucht-
haven zouontwikkelen.

Dat stelt de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa) na uitgebreid
onderzoek naar de gang van zaken
rond Chipshol. Dat onderzoek werd
uitgevoerd naar aanleiding van een
klacht van gebiedsontwikkelaar
Chipshol. Volgens het bestuur van
Chipshol had Schiphol overheden op
‘oneigenlijke manier’ beïnvloed. De
NMa acht de klacht nu ongegrond.
De NMa schrijft dat Schiphol inder-

daad acties heeft ondernomen om te
voorkomen dat Chipshol het Groe-
nenbergterrein bij de luchthaven zou
bebouwen, maar stelt ook dat het

geen aanwijzingen heeft dat die ac-
ties ‘slechtswarenbedoeldomChips-
hol als concurrent op de luchthaven-
gebonden vastgoedmarkt dwars te
zitten’.
Volgens Schiphol kan het terrein

niet worden bebouwd, omdat daar-
mee het vliegverkeer in gevaar zou
komen.Ook zouhet niet kunnenwor-
den ontwikkeld met het oog op even-
tuele uitbreiding van de luchthaven
met een extra start- en landingsbaan.
Maar volgens Chipshol was het
Schiphol slechts te doen om de ge-
biedsontwikkelaar dwars te zitten.
DeNMa is het daarmee niet eens.
Chipshol laat in een reactie weten

teleurgesteld te zijn over het besluit.
“In een rapport uit 2009 stond al dat
er rond de luchthaven geen eerlijke
vastgoedconcurrentie is. Het is een
politieke uitspraak.” (ANP)

NMa: geen misbruik
van macht Schiphol

microscoop heeft een scherpe zilve-
ren naald, die met zijn neus bovenop
de chemische reactiesmeekijkt, en er
ook opnamen van maakt. Weckhuy-
sen: “Het laagje zilver op de naald
gaat in combinatie met licht werken
als katalysatordeeltje. Demicroscoop
wordt dus zelf een onderdeel van de
chemische reactie. Hij kan hierdoor
de reagerende moleculen tot op het
kleinste detail volgen.”

Een gemaskerdewerknemer van de Franse theefabriek post bij de ingang. Ze krijgen steun van de Franse president. FOTO AFPApple in

Parijs ruziet met Unilever om merk

‘Einde termijnhandel
was geen blunder’
Van onze redactie economie

AMSTERDAM – De Amsterdamse
beurs wijst de kritiek van de hand
dat het opheffen van de termijn-
handel tien jaar geleden een blun-
derwas. De contracten diewerden
verhandeld, aardappelen en var-
kens,warenniet rendabel.

Dat stelt de Amsterdamse beurs in re-
actie op kritiek van termijnhandela-
ren afgelopen zaterdag in deze krant
dat de huidige hausse op de grond-
stoffenmarkt aan Amsterdam voor-
bijgaat omdat de termijnhandel,
werd gestaakt. Een gemiste kans voor
financieel Amsterdam, vinden de
handelaren.
Woordvoerster Alice Jentink van de

NYSE Euronext Amsterdam bestrijdt
dat: “Het is heel makkelijk om dat

met de kennis van nu te zeggen. Uit-
eindelijk zijn de contracten die wer-
den verhandeld, aardappelen en var-
kens, uit de notering gehaald omdat
beide contracten – ondanks verschil-
lende pogingen om er samen met de
handelaren nieuw leven in te bla-
zen – niet rendabel bleken te zijn,
voor zowel de beurs als de handel.
Daarnaast was er te veel risico bij het
vaststellen van de settlementprijs
vanaardappelen.Doordegrotevarië-
teit zijn deze producten heel lastig te
standaardiseren.”
“Grondstoffendiebeter te standaar-

diserenzijn, zoals tarwe,mais, koffie,
suiker en cacao zijn nu gewoon op
ons handelsplatform verhandelbaar.
Ook Nederlandse handelaren kun-
nen daar in handelen, en beleggers
hebben rechtstreeks toegang indien
hunbroker dat aanbiedt.”

EerderweeseenAmerikaanse rechter
een patentzaak tussen Apple en Mo-
torola af wegens niet-overtuigende
argumenten. Beide partijen gingen in
beroep tegen die uitspraak.
Het is voor het eerst dat Google ge-

bruikmaakt van de grote patenten-
portfolio vanMotorola, nadathetMo-
torola vorig jaar had gekocht om zijn
positie in diverse patentzaken te ver-
sterken.

‘We hebbenmeer
gedaan danwaartoe
we verplichtwaren’
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