Oproep tot ‘bank run’ wordt strafbaar
Den Haag, 23 dec. Het oproepen tot een zogeheten bank run wordt
strafbaar in Nederland. Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten
(VVD) en Financiën De Jager (CDA) bereiden hiertoe een wetsvoorstel
voor, zo schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Directe
aanleiding is de ondergang van de DSB Bank in 2009. Na een oproep
van Pieter Lakeman van de stichting Hypotheekleed aan spaarders om
hun geld bij DSB weg te halen, kwam DSB in een vrije val terecht. De
commissie Scheltema, die het faillissement van DSB onderzocht, adviseerde de regering wettelijke maatregelen te nemen. Dit najaar riep de
Franse oud-voetballer Eric Cantona op tot een bank run op 7 december – zonder resultaat. Deze week riep WikiLeaks-burgers op hun geld
weg te halen bij de Bank of America, dat niet langer betalingen aan de
organisatie van Julian Assange wil verzorgen. (NRC)

Bezuinigingen door parlement Athene
ATHENE, 23 dec. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een
impopulaire begroting voor 2011, waarin nog meer bezuinigingen
worden voorgenomen en waarmee belastingen worden verhoogd.
Buiten het parlementsgebouw betoogden duizenden tegenstanders.
De sociaal-democratische premier George Papandreou zei dat zijn regering „alles doet wat nodig is om te slagen, wij veranderen dit land”.
Het Griekse begrotingstekort dat dit jaar een omvang heeft van naar
schatting 9,4 procent van het bbp, moet nu naar 7,4 procent. De bezuinigingen zijn voorgeschreven door de EU en het IMF, die hopen dat
Griekenland er met steunmaatregelen, waaronder een financiële injectie van 110 miljard euro, weer bovenop komt. (ANP, Reuters)

NXP verkoopt geluidstak voor 653 mln
Rotterdam, 23 dec. De Nederlandse chipfabrikant NXP verkoopt
de divisie Sound Solutions aan het Amerikaanse bedrijf Knowles Electronics. Met de verkoop is een bedrag van 855 miljoen dollar (653 miljoen euro) gemoeid. Dat kan NXP gebruiken om zijn miljardenschuld
verder af te bouwen. NXP maakte de verkoop gisteren bekend. Sound
Solutions produceert technologie die onder meer gebruikt wordt in
gehoorapparaten. (N RC)
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Miljoenensubsidie Flevo-windmolens
DEN HAAG, 23 dec. Het windmolenpark de Zuidlob in Flevoland
krijgt een subsidie toegekend van 229 miljoen euro. Dat heeft het ministerie van ELI vandaag bekendgemaakt. Het windpark bestaat uit
36 windturbines. Het parkvermogen is 122,4 megawatt. Hiermee
kunnen 90.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. (ANP)

