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Pe n s i o e n f o n d s e n
Imtech en Smit bij
groep van veertien
Rijswijk, 26 aug. De pensioen-
fondsen van technisch dienstver-
lener Imtech en maritiem dienst-
verlener Smit Internationale be-
horen tot de veertien fondsen die
volgend jaar mogelijk moeten
gaan korten op de pensioenen.
Dat hebben de twee pensioen-
fondsen gisteren bekendgemaakt.
Daarmee is nu van twaalf fondsen
bekend dat zij binnenkort met De
Nederlandsche Bank (DNB) gaan
overleggen hoe zij ervoor kunnen
zorgen dat hun financiële positie
beter wordt. Vorige week maakten
DNB en demissionair minister
Piet Hein Donner van Sociale Za-
ken bekend dat veertien fondsen
mogelijk vanaf januari 2011 moe-
ten gaan korten. In totaal zouden
150.000 tot 170.000 gepensioneer-
den te maken kunnen krijgen met
een lagere uitkering. (AN P)

Lagere nettowinst
Friesland Bank
Leeuwarden, 26 aug. Friesland
Bank heeft het eerste halfjaar een
nettowinst geboekt van 5 miljoen
euro. Dat is een daling met 5 mil-
joen euro ten opzichte van dezelf-
de periode vorig jaar. De bank be-
haalde wel een aanzienlijk hoger
bedrijfsresultaat van 31 miljoen
euro, een stijging van 28 procent.
De bank maakte de halfjaarresul-
taten vandaag bekend. Friesland
Bank realiseerde over de eerste zes
maanden over de hele linie groei.
Zowel het aantal klanten, de kre-
dietverlening aan particulieren en
bedrijven als de ingelegde spaar-
gelden namen toe. Wel had de
bank te maken met waardever-
minderingen door kredietverlie-
zen in het zakelijke bedrijf. (AN P)

KAS Bank heeft last
van lage rente
Amsterdam, 26 aug. De lage
rente vertraagt het winstherstel
bij KAS Bank. Dat meldde de fi-
nanciële instelling vandaag bij de
presentatie van de halfjaarcijfers.
KAS Bank zag de winst over de af-
gelopen zes maanden 5 procent la-
ger uitkomen dan in dezelfde pe-
riode een jaar geleden, op 11 mil-
joen euro. „De eerste helft van
2010 heeft bewezen dat het nog te
vroeg is om te spreken van defini-
tief herstel van de financiële
markten”, aldus bestuursvoorzit-
ter Albert Röell. „Lagere markten
en minder volume zorgen voor
een constante druk op de provi-
s i e s. ” (AN P)

Duitse graanoogst
Berlijn, 26 aug. De graanoogst
in Duitsland, de op een na groot-
ste graanproducent van Europa, is
fors gedaald vergeleken bij 2009,
zo heeft de Duitse boerenorgani-
satie DBV gisteren gemeld. Dit zet
de graanprijs, die al onder druk
stond doordat Rusland de export
van graan staakte, nog verder on-
der druk. Duitse boeren hebben in
2010 43,9 miljoen ton graan ge-
oogst. Een jaar geleden was dat
49,7 miljoen ton. (ANP)
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Beleggen Alleen jongeren krijgen een kans als optiehandelaar want snelheid en betrouwbaarheid zijn cruciaal

De verslaving om de markt te willen verslaan
Jonge rekenkunstenaars
domineren de handel op de
beurs, gesteund door
razendsnelle computers.
„Wij denken niet in geld,
maar in getallen.”

Door Nelleke Koops
Amsterdam, 26 aug. De gang
kleurt rood, dan weer oranje, dan
weer paars. Honderden computer-
servers staan hier opgestapeld ach-
ter een lange doorzichtige wand,
die wordt verlicht volgens de
stemming op de beurs. Rood voor
hectiek, blauw voor rust. Als tun-
nels in een ruimtevaartstation lei-
den de ronde gangen naar de con-
trolekamer: de dealingroom van
handelshuis Optiver.

Sjoerd Hoving (26) werkt sinds
twee jaar als handelaar in de toren
aan de Amsterdamse Zuidas. Als

student wiskunde in Enschede
handelde hij ook al – „in wat klei-
nere fondsen”, zegt hij bijna ver-
ontschuldigend. Hij heeft een
open gezicht en vrolijke ogen. In
zijn vale spijkerbroek en gympen
ziet hij er niet uit als een doorsnee
Zuidaswerknemer. De dresscode
bij Optiver is casual, iedere dag.

Optiver is een van de handels-
huizen die geld verdienen met de
zogeheten high frequency handel.
Computers worden met behulp
van complexe algoritmes getraind
om te denken als een handelaar,
maar met een veel hogere snel-
heid. In 250 microseconden, 2.000
keer sneller dan een menselijk oog
knippert, kan de transactie zijn af-
gewikkeld.

Deze flitshandel is de afgelopen
tijd fel bekritiseerd. Door de enor-
me volumes zouden de beurskoer-
sen grillig en onvoorspelbaar wor-
den. Met hun snelle computers

zouden de handelaren een oneer-
lijk concurrentievoordeel hebben
en wat als de software hapert? De
computers van Deutsche Bank
plaatsten in juni nog per ongeluk
op de beurs van Osaka een order
van 150 miljard euro. In mei ging
de Dow Jones-index om onver-
klaarbare redenen in twintig mi-
nuten 1.000 punten omlaag. Ex-
perts wezen meteen naar de high
frequency handel, waarop de Ameri-
kaanse toezichthouder SEC over-
woog een maximum snelheid in te
voeren. In tegenstelling tot de Eu-
ropese toezichthouder CESR, die
onlangs aankondigde voorlopig
geen maatregelen te nemen.

Voor Sjoerd is het een droom-
baan. „Ik zou niets anders willen”,
zegt hij. „Misschien over vijf jaar,
maar nu niet.” Natuurlijk, je moet
continu scherp blijven en het kan
stressvol zijn, maar dat went. „Je
bent echt ondernemer van je eigen

desk. Als je het goed doet, krijg je
heel veel vrijheid.”

Om hem heen zoemen de com-
puters. Eindeloze rijen beeld-
schermen op verder lege bureaus.
Geen pennen, geen papier, geen
foto’s of andere kantoorprullen.
Niets om de aandacht af te leiden.
Met een snelle blik controleert hij

zijn schermen – een voor e-mail,
een voor koersen en grafieken en
vier voor de lange lijsten met op-
tieposities – om te zien of hij iets
heeft gemist. Het is rustig, geluk-
kig .

Het is verslavend, erkent hij.
Zijn ogen glinsteren als hij praat
over „de markt verslaan”, „beter
zijn dan de rest” en „de sterkste
z ij n ”. „Iedereen in dit vak is heel
competitief”, zegt hij. „In die zin
is het topsport. Het is een kwestie
van kansberekening en slimmer
zijn dan je tegenstander.” Po k e r -
toernooitjes zijn niet voor niks po-
pulair onder de werknemers, net
als computerspelletjes.

Vlakbij de handelsvloer is daar-
om een speelkamer, met flipper-
kasten, pingpongtafels en biljart.
Om even buiten de wereld van de
abstracte cijfertjes te treden en een
spelletje te kunnen doen waarbij
het niet om veel geld gaat.

Sjoerd heeft met de abstractheid
van zijn werk weinig moeite. Dat
zijn vrienden nog steeds niet be-
grijpen wat hij doet, neemt hij
voor lief. „Natuurlijk denk ik wel
eens na over het maatschappelijk
nut enzo”, zegt hij. „Maar dat is er
echt wel. Wij maken de markt effi-
ciënter en zorgen ervoor dat bij-
voorbeeld verzekeraars en pensi-
oenfondsen transacties kunnen
doen. Wij zorgen voor de liquidi-
teit in de markt, dat is heel belang-
r ij k . ”

Iets verderop zit een 23-jarige
Maleisische jongen – onderuit ge-
zakt, benen omhoog – met een
klik op de muis zijn prijzen aan te
passen. Hij verdwijnt bijna in een
dikke zwarte donsjas.

„Er werken hier veel jonge bui-
tenlandse jongens”, zegt Sjoerd
over zijn collega’s. „Ze komen zon-
der vriendin of familie naar Neder-
land dus we doen veel met elkaar.

Het is een soort studentencul-
tuurtje, waaruit hechte vriend-
schappen ontstaan.”

Hij wijst naar een jongen die aan
de telefoon zit. „Hier zit bijvoor-
beeld Dimitri, een Griek. Daar
hebben we wel wat grappen over
gemaakt met de schuldencrisis.”
Dimitri grijnst zonder zijn ge-
sprek te onderbreken. „Ik betaal in
Nederland belasting, en betaal dus
ook mee aan de reddingsoperatie”,
zegt hij als hij weer heeft opgehan-
gen.

Een bureau verder wordt druk
gediscussieerd:
„Vind het allemaal niet zo mooi.”
„Dat snap ik.”
„Wat gaan we doen?”
„Ik moet ook wat kwijt.”
„53 laten?”
„Ja, 51 erin vind ik net iets té.”
„Zou 52 kunnen?”

Wat is een optie?
Een optie is het recht om te-
gen een vooraf bepaalde prijs
binnen een afgesproken peri-
ode iets te kopen (call-optie)
of te verkopen (put-optie). De
waarde van de optie is geba-
seerd op de waarde van het
onderliggende product (aan-
delen bijvoorbeeld), looptijd,
beweeglijkheid van de prijs
van de aandelen en de rente.

Ingezonden mededeling

Lux

Gebronsd door op de oude weg
Zo. De tent hangt te drogen, de
koffers liggen weer in de kruip-
ruimte. Hawaïshirt, bermuda en
zonnebrand hebben plaats ge-
maakt voor pak, das en aftersha-
ve, de stapel roddelbladen is in-
geruild voor de Bloomberg-
schermen. De financiële markten
zijn terug van hun zomerstop, en
dat is te merken.

De Europese schuldencrisis is
met de terugkeer van de handela-
ren ook weer terug van weg ge-
weest. Waar voor de zomer de
rust enigszins teruggekeerd leek
op de markt voor Europese
staatsobligaties, loopt de span-
ning nu al enkele dagen weer op.
De heilzame werking van het
reddingsplan voor aanvankelijk
alleen Griekenland (130 miljard
euro voor de komende drie jaar)
en later voor andere probleem-
landen (750 miljard euro) is uit-
gewerkt. In de praktijk tappen de
Grieken nog vrolijk uit het vaatje
met steun, deze maand nog voor
20 miljard, maar het vertrou-
wenseffect is weg.

Gisteren kwam daar een nieu-
we tegenvaller bij voor de euro.
Ierland, een van de vijf erkende
probleemlanden, kreeg een af-
waardering van Standard &
Po o r ’s te verwerken, van AA naar
AA-. Het land kreeg een waar-
schuwing over de houdbaarheid
van de staatsschuld. Die loopt
volgens S&P op tot 137 procent
van het bruto binnenlands pro-
duct, terwijl de Ierse overheid re-
kent met maximaal 97 procent.
Daarbij heeft het Ierse bankwe-
zen volgende maand 30 miljard
nodig om de door de overheid ge-
garandeerde schulden te herfi-
nancieren. Als dat mede door de
downgrade niet op de internatio-
nale kapitaalmarkt opgehaald
kan worden, moeten de banken
wellicht aankloppen bij de Euro-
pese Centrale Bank. Dat is slecht
voor de toch al geschonden repu-
tatie van Ierland en drijft de ren-
tes nog meer op.

Mede door de afwaardering
van de Ierse schuld komt het
schisma binnen Europa weer vol-

op aan het licht. De zogenoemde
spread tussen Ierse staatsobliga-
ties en Duitse bunds liep op tot
344 basispunten, waarmee het
vorige ‘hoogtepunt’ van mei (het
dieptepunt van de eurocrisis tot
nu toe) dit jaar werd verpulverd.

Tegelijkertijd dalen de rentes
op de veilige staatsobligaties in
Nederland en Duitsland gestaag
door naar historische dieptepun-
ten. Vorige maand stond de rente
op het laagste niveau sinds hal-
verwege de zestiende eeuw. Ra-
bo’s financieel topman Bert
Bruggink grapte gisteren bij de
presentatie van de halfjaarcijfers
van zijn bank „dat we inmiddels
wel op het niveau van 1320 te-
recht zullen zijn gekomen”.

De zomer van 2010 was de eer-
ste rustige zomer sinds het uit-
breken van de crisis in 2007.
Maar de mondiale economische
vakantiestemming was bedrieg-
lijk. De zomer zit erop, de herfst
komt, niet alleen metreologisch.

Egbert Kalse

Hoge kosten integratie Fortis

ABN Amro
diep in de
rode cijfers
Door onze financiële redactie
Amsterdam, 26 aug. Staatsbank ABN Amro heeft in de
eerste helft van 2010 een verlies geleden van 968 miljoen
euro. De schade werd vooral veroorzaakt door de kosten
van het samenvoegen van ABN Amro en Fortis Nederland.

Dit maakte de Amsterdamse bank
vanmorgen bekend. Dat de nieu-
we fusiebank een verlies zou boe-
ken was verwacht. ABN Amro had
al aangekondigd dat de separatie-
en integratiekosten in het tweede
kwartaal de bank een verliespost
zouden opleveren. Het gaat vooral
om een boekverlies op de door de
Europese commissie afgedwongen
verkoop van enkele regionale kan-
toren voor zakelijk banken en
dochter HBU aan Deutsche Bank.
Ook moest ABN Amro een voor-
ziening nemen voor de krimp van
het personeelsbestand en de huis-
vesting die het gevolg zijn van de
samenvoeging van de bank en For-
tis Bank Nederland.

Zonder deze enorme eenmalige
kosten van netto 1,29 miljard euro
zou de winst van ABN Amro zijn
uitgekomen op 325 miljoen euro,
een stijging van 57 procent verge-
leken met de 207 miljoen euro in
de eerste helft van 2009.

ABN Amro en Fortis Nederland
werden eind 2008 genationali-
seerd, omdat zij door de krediet-
crisis in grote moeilijkheden wa-
ren geraakt. De staat is nu volledig
eigenaar. Topman Gerrit Zalm ver-
wacht dat de overheid zich zal te-
rugtrekken tussen 2013 en 2015.

De samenvoeging zal in de
tweede helft van 2010 nog eens

een kostenpost van 400 miljoen
opleveren, en eenzelfde bedrag zal
in 2011 in de boeken verschijnen.
De nieuwe bank hoopt vervolgens
dat de samenvoeging ruim 1 mil-
jard euro per jaar zal opleveren
aan kostenbesparingen.

De stijging van de onderliggen-
de winst kwam door de hogere
rentebaten en de lagere toevoe-
ging aan de stroppenpot, de voor-
zieningen voor tegenslagen zoals
klanten die leningen niet terugbe-
talen. Deze daalde in de eerste
helft met 55 procent tot 348 mil-
joen euro. Zalm zei vanmorgen dat
de daling „de eerste tekenen van
verbetering van de Nederlandse
economie weerspiegelt”. Hij voeg-
de daaraan toe dat ABN Amro ver-
wacht dat de voorzieningen in de
tweede helft van 2010 weer stij-
gen. „Wij blijven voorzichtig. De
signalen uit de economie zijn te-
genstrijdig. Ik verwacht geen ‘dou-
ble dip’, maar zie wel een periode
van lage economische groei”, al-
dus de voormalige minister van Fi-
nanciën.

De kosten van de bank stegen
door een grote toevoeging van 265
miljoen aan de juridische voorzie-
ningen. ABN Amro wilde niet zeg-
gen voor welke zaken deze kosten
apart gezet zijn, behalve dat het al-
leen buitenlandse zaken betreft.

Arthur Scargill uit
‘z ij n ’ vakbond gezet
Door Hieke Jippes
Londen, 26 aug. Arthur Scargill,
de legendarische vakbondsman
die Britse mijnwerkers aanvoerde
in een staking van een jaar tegen
het bewind van Margaret That-
cher, wordt als lid geroyeerd door
zijn eigen vakbond, de National
Miners Union (NUM).

De 72-jarige Scargill zag zich na
het mislukken van de staking in
1985 beloond met het levenslange
voorzitterschap van de NUM,
maar legde die functie in 2002
neer. Sindsdien is hij beschuldigd
van onoorbaar profiteren van
vakbondsfondsen, onder andere
door een betaald appartement in
het Londense Barbican-complex,
en declareren van brandstof en
een alarm voor zijn huis in York-
shires voormalig mijngebied.

Scargill behoort tot een groep
van voormalige NUM-prominen-
ten die de wacht aangezegd kre-
gen, formeel omdat ze niet langer
geacht worden stemrecht te kun-
nen uitoefenen als „v o l wa a r d i g
lid”. Scargill ziet het als wraak en
zegt in beroep te zullen gaan.

De NUM telde op zijn hoogte-

punt een half miljoen leden, nu
minder dan 5.000. Scargill speelde
een belangrijke rol bij de val van
het Conservatieve kabinet van Ed-
ward Heath in 1974, die werd ver-
oorzaakt door een mijnwerkers-
staking. Thatcher overwon de
mijnwerkersmacht, maar ver-
vreemdde hele generaties van
hun afstammelingen en sympa-
thisanten door gewelddadige
confrontaties met de stakers.
Scargill demoniseerde Thatcher
en de baas van de National Coal
Board, Sir Ian McGregor, als dege-
nen die erop uit waren de kolen-
industrie te vernietigen. Feitelijk
kreeg hij gelijk: de Conservatie-
ven kozen voor gas en van 170 mij-
nen met 187.000 werknemers zijn
er nog maar een tiental over.

Dat Scargill met lege handen
uit de staking kwam en een split-
sing in de mijnwerkersbeweging
veroorzaakte, gaf grond aan de
beschuldiging dat hij slechts een
oproerkraaier was en een ijdel-
tuit, meer geïnteresseerd in zijn
eigen prominentie en zijn föhn
(de befaamde haardos) dan in het
lot van de mijnwerkers.

Een feest met 100
ton rijpe tomaten

Buñol, 26 aug. De laatste woensdag van augustus viert het Spaanse
stadje Buñol elk jaar zijn ‘tomatengooifeest’, onder de naam La Tomati-
na. In het landbouwgebied rondom Valencia bestaat in dit seizoen een
overvloed aan overrijpe tomaten. Wat 65 jaar geleden begon als een or-
dinaire straatruzie, waarbij jongeren elkaar bekogelden met tomaten

en andere groenten, heeft zich ontwikkeld tot een van de beroemdste
feesten van Spanje. Gisteren kwamen er 40.000 toeristen naar het stadje
om deel te nemen aan het tomatengooien, waarvoor ze precies een uur
de tijd kregen, tussen 11 en 12 uur ’s ochtends. In zestig minuten draai-
den de deelnemers er 100 ton tomaten doorheen. Foto AP
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Smartphones met uitschuifbaar toetsenbord of een Androïd
besturingssysteem, ultraportable laptops, Blu-ray recorders,
brandstofprijzen op de TomTom of een draagbare audio-aura.
Marc Hijink wijst u de weg in de wereld van de digitale gadgets.


