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Het weer vandaag

De taalpuristen bij de rechtse politieke partij Vlaams Belang blijken 
ook zelf foutjes te maken. De verkiezingscampagnewagen van voor-
man Filip Dewinter vertoont een pijnlijke spelflater: Dewinter wordt 
er, naast een groot foto, aangekondigd als de ‘lijstrekker’. De Vlaamse 
politicus begon gisteren zijn campagne voor de parlementsverkiezin-
gen in België, zo twitterde hij. De partijaanvoerder voegde een foto 
toe van zijn campagneauto, een grote terreinwagen die hij naar Ame-
rikaans voorbeeld heeft omgedoopt tot The Beast. De zwarte Cadillac 
van Obama wordt ook zo genoemd. Op de foto van Dewinter is de 
vergissing duidelijk zichtbaar. Het is uitgerekend het Vlaams Belang 
dat al jaren een felle strijd voert tegen de ‘verfransing’ in de Vlaamse 
gemeenten rondom Brussel.

Taalpuristen in de fout
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● Vooral de sterke bedrijven zijn 
overgebleven in de crisis 

● Groei van de werkgelegenheid 
zit er nog niet in, stelt 
hoogleraar Jouke van Dijk

n Simon Talsma

Leeuwarden | In de provincie Frys-
lân is in het eerste kwartaal van 
2013 bijna de helft (46 procent) min-
der bedrijven failliet gegaan dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Het aan-
tal faillisementen daalde van 123 
naar 66. Dat blijkt uit gisteren gepu-
bliceerde gegevens van de website 
Faillisementsdossier.nl. Fryslân doet 
het daarmee beduidend beter dan 
Noord-Nederland als geheel, waar 23 
procent minder bedrijven bankroet 
gingen.

Fryslân scoort tevens veel beter dan 
het landelijk gemiddelde. Landelijk 
gingen 2672 bedrijven en instellin-
gen bankroet, tegen 3470 een jaar 
eerder (een daling van 22 procent). 
In maart daalde het aantal faillisse-
menten ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar landelijk gezien 
met een derde, tot 782.

Korte periodes
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt-
analyse van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen (RuG) Jouke van Dijk durft 
op basis van deze cijfers nog niet te 
stellen dat het economisch nu echt 
beter gaat in Noord-Nederland. ,,Het 
aantal neemt dan wel fiks af, maar 
er kan ook een stuk toeval in zitten. 
Daarbij gaat het bij het beoordelen 

van kwartaalgegevens om relatief 
korte periodes. Beter is om op de 
langere termijn te kijken.”

Volgens de hoogleraar zitten we 
met het aantal faillissementen nog 
lang niet op het niveau van voor de 
crisis. ,,In de jaren 2007-2008 lag het 
aantal bedrijfsfaillissementen lande-
lijk rond de driehonderd per maand. 
Aan het begin van de crisis liep dit 
op tot zeshonderd en kwam het uit 
boven de 750. We zitten nu, ondanks 
de sterke afname, nog steeds niet op 
het lagere niveau van voor 2008.”

Het grote aantal faillissementen 
heeft er volgens de deskundige voor 
gezorgd dat vooral de sterke bedrij-
ven zijn overgebleven. ,,De echte 
crisis is nu toch wel wat over. Op de 
wereldmarkt is er al weer sprake van 
een opleving al zie je dat nog niet di-
rect hier terug.”

Werkgelegenheid
Een groei van de werkgelegenheid 
zit er op de korte termijn in ieder 
geval niet in. ,,Bij de meeste bedrij-
ven zit nog een lichte overcapaciteit 
in het aantal werknemers. Dat komt 
omdat bedrijven kennis in huis wil-
len houden wanneer dat maar enigs-
zins mogelijk is. Maar dat betekent 
ook dat er minder makkelijk nieuwe 
mensen aangenomen zullen wor-
den. Dat kan nog wel een tot ander-
half jaar duren.”

De werkloosheid zal zelfs nog 
licht stijgen, verwacht Van Dijk. ,,De 
beroepsbevolking neemt toe. Daar-
bij zijn er nu nog veel jongeren die, 
vanwege de crisis en het ontbreken 
van banen, langer doorleren. Die ko-
men er de komende jaren extra bij.”
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In Islamabad in Pakistan kwamen Pakistaanse journalisten gisteren bijeen om de moord te veroordelen 
op de Duitse fotojournaliste Anja Niedringhaus. Zij werd in het oosten van Afghanistan doodgeschoten 
door een politieagent. Niedringhaus werkte voor Associated Press. Een andere journaliste, Kathy Gannon, 
werd bij hetzelfde incicent zwaar gewond. Foto: EPA
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veel beter dan 
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Gemiddeld in Fryslân

Heerenveen | Rabobank Heeren-
veen-Zuidoost Friesland sluit per 1 
juli de vestigingen in Haulerwijk, 
Noordwolde, Jubbega en Appelscha. 
Het bezoek van de kantoren loopt 
de laatste jaren dermate af dat het 
te duur is om ze open te houden, zo 
luidt een verklaring van de bank. De 
pinautomaten in de vier dorpen blij-
ven wel gewoon bestaan.

Met dit besluit volgt de lokale 
Rabobank de lijn die twee maanden 
geleden werd ingezet door de Rabo-
bank Sneek-Zuidwest Friesland en 
Leeuwarden-Noordwest Friesland. 
Deze bankvestigingen besloten om 

in totaal elf vestigingen te sluiten. 
Zes filialen van Leeuwarden-Noord-
west Friesland zijn inmiddels dicht, 
vijf kantoren van Sneek-Zuidwest 
Friesland in Heeg, Makkum, Sint 
Nicolaasga, Wommels en Workum 
gaan per 1 januari 2015 dicht.

Met het besluit van Heerenveen-
Zuidoost Friesland valt in minder 
dan een jaar het doek voor een derde 
van de Friese vestigingen. Van de 45 
kantoren die drie maanden geleden 
nog open waren, zijn begin volgend 
jaar nog maximaal dertig over.
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Rabobank

Ook in Zuidoost-Fryslân 
gaan bankfillialen dicht

Jouke
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