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M O N E TA I R

Meerdangenoeggoedeconomisch
nieuws dus, zo laat in de conjunc
tuurcyclus.Alzietniet iedereenhet
zopositief in. ‘Mijnverwachting is
dat de Fed de komendemaanden
de groeiverwachtingen voor 2019
en 2020 regelmatig licht neer
waarts zal bijstellen om zo niet al
te veel extra onrust opdemarkten
teveroorzaken’,steltcentralebank
expertEdinMujagic. ‘Vandaarook
desterkemogelijkheiddathetvol
gend jaar uiteindelijk bij één ren
teverhogingblijft.’

InhetalgemeenwildeFedvoor
komen dat de buitenwereld het

ideekrijgtdatdebankgedweeluis
tertnaarhetWitteHuis,meentMu
jagi. ‘Powell ispasbegindit jaarbe
noemdals aanvoerder vandeFed,
voorvier jaar.Mochtdemarktal in
zijneerste jaarhet ideekrijgendat
hijeenmarionet isvanTrump,dan
zou dat funest zijn voor zijn effec
tiviteit.’
Kort voor zijn aantreden kreeg

Powelleenwaarschuwingvandeze
strekking vanMervyn King. ‘Jouw
erfenis zal bepaald worden door
hoe goed je erin slaagt omde on
afhankelijkheid van de Fed te be
schermen’, schreefde voormalige
baas vandeBankof England toen
in eenopenbrief aanPowell.
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Trump en Powell: niet altijd de beste vrienden
Rentetarief Federal Reserve, in %
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2 november 2017:
Donald Trump maakt
benoeming bekend van
Jerome Powell tot
president van de Fed.
1 juli 2018: 'Ik ben niet
uitbundig dat de
centrale bank het
duurder maakt om te
lenen en zo de econo-
mie mogelijk vertraagt.'
10 oktober: 'De rente is
zo hoog. Ik denk dat de
Fed gek geworden is.'
16 oktober: 'De Fed
is mijn grootste be-
dreiging.'
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23 oktober: 'Misschien
heb ik er spijt van dat ik
Jerome Powell heb
benoemd. Maar ik ga
hem niet ontslaan.'
26 november: 'De Fed is
nu een veel groter pro-
bleem dan China.'
27 november: 'Ik ben
helemaal niet blij met
mijn keuze voor Powell.'
11 december: 'Het zou
dom zijn van de Fed om
de rente te verhogen.’
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Klimaatakkoord

liepen de onderhandelingen stroefmet een
groot aantal breekpunten. Tot de belangrijk
stebehoorden:CO2heffing,opslagenafvang
vanCO2, rekeningrijden, en inkrimping van
deveestapel.Eénvraagstaksteedsdekopop:
wiebetaaltwat?

Greenpeace,Natuur&Milieu,Milieudefen
sie,maarookdeFNVvindenvooraldatde lus
ten en lasten niet eerlijk zijn verdeeld tussen
huishoudensenindustrie.Zeeistenhardega
ranties dat de transitie voor huishoudens be
taalbaar isendatookdeindustriemeebetaalt.
DaarvoorzoueenCO2heffingmoetenworden
ingevoerd. ‘Erwordtnietwaterdichtgeregeld
dat de industrie doetwat ze belooft: 19,4me
gatonCO2besparen’, aldusdeorganisaties.
Bedrijven zouden als het aan de milieu

organisaties ligt onder hetmom van ‘de ver

vuiler betaalt’ ongeveer €50moeten betalen
voor elke tonCO2die zeuitstoten.Dat is voor
de industrie echteronbespreekbaar.Zo’nna
tionalemaatregel zou bedrijven afschrikken
om inNederland te investeren of zelfs doen
besluitenweg te trekken.
Als alternatief is daarom in het ontwerp

akkoord gekozen om individuele bedrijven
via een bonusmalusregeling verplicht CO2
reductieplannen te laten opstellen. Komen
zijdieafsprakennietna,danvolgtalsnogeen
CO2heffing. Dat gaat demilieuorganisaties
echter langnietvergenoeg.Ookdegroteroldie
isweggelegdvoorhetafvangenenopslaanvan
CO2 leiddetotwrevelbijdemilieuorganisaties.

De industrie op haar beurt ergert zich aan
deopstellingvandemilieuorganisaties. ‘Jam
mer, dat de groenbeweging eruit is gestapt’,
zegt Hans de Boer vanwerkgeversvereniging
VNONCW. ‘Maarwekunnenookzonderhen
verder.’

Een CO2-heffing is voor de industrie
onbespreekbaar. FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

LANDBOUW

‘Wondermiddel’ Roundup
is nu probleem voor Bayer

MetdeovernamevanMonsan
to is hetDuitse concernBayer
ook eigenaar geworden vaneen
probleem:Roundup. Jarenlang
washet bestrijdingsmiddel het
paradepaardje vanMonsanto.
Dankzij dewerkzamestof glyfo
saat kanhetmiddel bijna elk
onkruid te lijf.Het groeideuit
tot hetmeestgebruikte onkruid
bestrijdingsmiddel inde land
bouw.Maarhetwondermiddel
is inmiddels zeer omstreden. Als
hetwordt verboden, is dat een
enormeaderlating voorBayer.
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PENSIOENEN

Vakbondenstellen
kabinetultimatum
overpensioen
VakbondenFNV,CNVenVCP
dreigenmet stakingen, als het
kabinet nietmet extra geldover
debrugkomt voorpensioen en
eerder stoppenmetwerken.De
bondenoverhandigdenminister
Koolmees vanSociale Zakengis
teren eenultimatumdatbegin
januari afloopt. ‘Wegaannet zo
lang actievoeren tot er eengoed
bodkomt’, zei FNVbestuurder
TuurElzinga.Koolmeesblijft ho
pendathij hetmetwerkgevers en
werknemers eenskanworden.
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ENERGIE

Aantalplatforms
ontmanteld inde
Noordzee: één
Deontmanteling vanplatforms
ophetNederlandsedeel vande
Noordzee verloopt traag.Dit jaar
is alleenplatformPetrogasHalf
wegweggehaald.Het platform
heeft nogbijna een jaar op zee ge
staannadat er opoudejaarsavond
vorig jaar een chemicaliëntanker
tegenaanwas gevaren.Overhet
ontmantelen en verwijderen van
platformswordt al jarengespro
ken.Naar schattingkost dat zo’n
€5mrd, eenpotentiële goudmijn
voor offshorebedrijven.
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ASK ME ANYTHING

Jörgen Raymann stelt úw actuele vraag
aan de experts.
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BNR ZAKENDOEN

BNRʼS BIG FIVE

DE OCHTENDSPITS

BNR PODCAST UUR

DE NATIONALE AUTOSHOW

THE FRIDAY MOVE

BEURSWATCH

BNR DE WERELD

FM | DAB+ | .NL | APP

BNR ZAKENDOEN

FM | DAB+ | .NL | APPFM | DAB+ | .NL | APP

BNR ZAKENDOEN MET THOMAS VAN ZIJL
VANDAAG VAN 12.00 - 14.00 UUR

Tussen Black Friday en Cyber Monday werden meer dan een
miljard mobiele betalingen afgehandeld, dat is meer dan 42%
meer dan in 2017. Jan-Willem Roest, directeur van Benelux en
Ierland bij de online betaaldienst Paypal, is te gast.

MOBIEL BETALEN

Mede mogelijk
gemaakt door:

BNR THE FRIDAY MOVE

FM | DAB+ | .NL | APP

Mede mogelijk gemaakt door:

FM | DAB+ | .NL | APP

BNR THE FRIDAY MOVE MET WILFRED GENEE
VANDAAG VAN 16.00 - 18.30 UUR LIVE VANUIT DE KONINKLIJKE

INDUSTRIEELE GROOTE CLUB IN AMSTERDAM.

De gasten van vandaag:
Jan Versteegh, presentator
Tino Martin, volkszanger

Ruud Koornstra, energiecommissaris
Alain Caron, chef-kok

CO-HOST:
BRITT DEKKER

ADVERTENTIE

E N E R G I E

In2018 isnogmaar éénplatform
uitdeNoordzeegehaald
Carel Grol
Amsterdam

Deontmanteling vanplatformsophet
Nederlandsedeel vandeNoordzee ver-
loopt traag.Dit jaar is alleenplatform
PetrogasHalfwegweggehaald.

Hetplatformheeftnogbijnaeenjaarop
zeegestaannadateropoudejaarsavond
vorig jaar een Portugese chemicaliën
tanker tegenaanwas gevaren.

AfgelopenjaarzijnerindeNederland
se Noordzee wel achttien offshoreput
ten verwijderd: een platformheeft vaak
meerdere putten. Volgens de ‘opruim
organisatie’Nexstepzullenerin2019vier
platformsuitzeewordengehaald.Mocht
dat daadwerkelijk gebeuren, danwordt
heteenzeerdrukjaarvoordeontmante
lingsindustrie.Enerstaannogzekerder
tigplatformstewachtenopverwijdering.
Over de markt voor het ontmante

len en verwijderen van platforms in de
Noordzee— in jargon: ‘decommissio
ning’—wordt al jaren gesproken. Gas
velden zijn leeg of bijna leeg. Er bestaat

eenopruimplicht:dekolossalemetalen
installaties indegolvenmoeteneenkeer
uit de zee worden gehaald. Naar schat
tingkost dat zo’n €5mrd.

Er lonktdanookeenkolossalemarkt
vooroffshorebedrijven.Diekunnenzich
toeleggen op decommissioning, zeker
nuolieengasindeNoordzeeeenindus
trie is inpermanenteachteruitgang.De
komende jaren is er sloopwerk in over
vloed.

DRANG
RuimeenjaargeledenwerddaaromNex
stepopgerichtvoordeontmantelingvan
degasinfrastructuur,waaronderookde
platformsindeNoordzee. Inhetsamen
werkingsverbandzittenNogepa,debran
cheverenigingvanolie engasbedrijven
in Nederland, en EBN, het staatsbe
drijf dat eenbelang van40%bezit in elk
Nederlandsolie engasveld.
Nexstep verwacht dat over tien jaar

de helft van alle 140 installaties in het
Nederlandse deel van deNoordzee zal
zijnontmanteld.Maardatkanalleenals
hettempovanverwijderingforsomhoog

gaat.Deal jarengeldendestandaardver
klaring voor het trage tempo is dat ont
mantelingvooroliemaatschappijeneen
investeringiswaarniets tegenoverstaat.
‘Er zit geen drang achter en decom

missioningkostgeld’, zegtThorSterker
vanPlatformBrokers,eenbedrijfdatwe
reldwijdvoormeerdanzeshonderdplat
formskostenberekeningenmaaktevoor
de verwijdering. ‘Daarom gebeurt het
mondjesmaat.’

Er staat bovendien geen sanctie voor
het latenstaanvandeplatforms.Volgens
Sterker ishetdaarom‘heelmoeilijk’om
bijhetmanagementvanoliemaatschap
pijengeldlostekrijgenvoordeverwijde
ringsoperaties.

SCHAALGROOTTE
Nexstep is dan ook opgericht met als
strevendeontmantelingsenverwijder
kostenmet30%terugtebrengen,onder
meer door ‘gezamenlijke campagnes’.
Bedrijven moeten hun werk beter op
elkaar afstemmen. Daarmee ontstaat
schaalgrootte en wordt de ontmante
ling goedkoper.

Datmoetnogwelwordenbewezen. In
de voorbije jaren zijn in GrootBrittan
nië, waar demarkt veel groter is, de ra
mingenalleenmaarverhoogd.Hetzalde
komendedecenniatientallenmiljarden
pondenkostenomhetBritsedeelvande
Noordzee te ontdoen van alle stilstaan
deplatforms.

TWEEDE KANS
Eén belangrijk argument tegen het slo
pen van platforms is dat de infrastruc
tuur in deNoordzee straks een tweede
leven kan krijgen, zeker in het ondie
pe Nederlandse deel van de zee, waar
straks duizendenwindturbines staan.
Via zogeheten elektrolyse kan immers
uit overtollige windenergie waterstof
worden gemaakt; ‘power to gas’. Daar
is infrastructuur voor nodig in de vorm
vanplatforms.
Voor het gros van de platforms zal

echter geen rol zijn in dit powertogas
scenario. Die platformsmoeten uit de
zee gehaald worden. Maar eerst is het
wachten tot er daadwerkelijk schwung
komt indemarkt.

De verklaring voor
het trage tempo is
dat ontmanteling een
investering is waar
niets tegenover staat

Over de markt voor
het verwijderen
van platforms in de
Noordzee wordt al
jaren gesproken
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