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Met de eerste ronde van de 
Franse presidentsverkiezin-
gen in aantocht ijveren de 
rivalen Sarkozy en Hollande 
om de gunst van de boeren.

Olivier van Beemen
Parijs

De Franse landbouw is goed voor  
nauwelijks een miljoen fulltime-
banen en  zo’n 3% van ’s lands  bru-
to binnenlands product. Toch zijn 
de landbouw en het platteland van 
groot belang in de campagne voor 
de presidentsverkiezingen over 
twee maanden.

‘De boer maakt in Frankrijk 
deel uit van de nationale identi-
teit’, zegt socioloog François Pur-
seigle  van de Université de Tou-
louse, die deze maand een studie 
publiceerde over kiesgedrag in ru-
rale gebieden. ‘In Noord-Europa 
wordt het platteland vaak in eerste 
instantie als recreatief gebied be-
schouwd, in de Franse perceptie 
is het nog steeds vooral een plaats 
waar wordt gewerkt.’

Vandaag zijn daarom alle ogen 
gericht op de opening van de Sa-
lon de l’Agriculture in Parijs, de  
jaarlijkse landbouwbeurs die vo-
rig jaar bijna 700.000 bezoekers 
trok. Op ‘de grootste boerderij 
ter wereld’ prijzen boeren uit 
alle Franse streken hun mooiste 
koeien en schapen aan en laten 
ze de stadsbewoners in ‘het groot-
ste restaurant ter wereld’ proeven 
van de beste produits du terroir 
(streekproducten). De beurs geldt 
als een verplichte rite de passage 
voor politici, waar zij het volk hun 
liefde voor het Franse platteland 
moeten tonen.

Traditiegetrouw verricht de pre-
sident de opening van het negen-
daagse evenement en voor Nicolas 
Sarkozy, die in de peilingen een 
ruime achterstand heeft op zijn 
voornaamste uitdager François 
Hollande, staat er dan ook veel 
op het spel dit weekend. Vier jaar 
geleden, tijdens zijn eerste land-
bouwbeurs als president, haalde 
Sarkozy zich de verontwaardiging 
van de natie op de hals toen hij ‘rot 
op, stomme eikel’ naar het hoofd 

slingerde van een bezoeker die 
weigerde hem de hand te schud-
den. 

Veel Fransen zagen dat als een 
symbool voor het morele verval 
van de Franse politiek en beschul-
digden Sarkozy ervan het Franse 
presidentschap onwaardig te 
zijn. Onverwacht ontstond heim-
wee naar Sarkozy’s voorganger 
Jacques Chirac, die in twaalf jaar 
weliswaar weinig noodzakelijke 

veranderingen had doorgevoerd, 
maar zich in elk geval wel altijd 
presidentieel gedroeg. 

Nog steeds schittert Chirac elk 
jaar op de landbouwbeurs, waar 
hij zichtbaar geniet van de drank 
en spijzen die de boeren hem 
aanbieden, terwijl stadsmens Sar-
kozy zich duidelijk minder op zijn 
gemak voelt tussen de boeren en 
hun vee. 

‘Sarkozy heeft de afgelopen ja-

ren hard gewerkt om de boeren 
terug te winnen’, zegt Purseigle. 
‘Ondanks zijn yupperige reputa-
tie was hij bij zijn aantreden ra-
zend populair in de sector, maar 
dat veranderde snel. Sinds 2010 
bezoekt hij vaak boerenbedrijven 
en benadrukt hij dat hij net als zij 
veel belang hecht aan hard wer-
ken. Hij is daardoor weer wat po-
pulairder onder de boeren, terwijl 
zijn populariteit bij de rest van de 

bevolking niet is toegenomen.’
De positie van de boeren in 

Frankrijk vertoont enkele opval-
lende gelijkenissen met die van 
de vakbonden, die met 7% van de 
beroepsbevolking weinig leden 
hebben maar desalniettemin ook 
altijd een factor zijn om rekening 
mee te houden. 

Purseigle: ‘Inclusief gepensi-
oneerden en seizoenswerkers 
vertegenwoordigt de boerenstem 
zo’n 3 miljoen Fransen, 8% van 
het electoraat. Zij zijn uitstekend 
georganiseerd, twee derde is lid 
van een vakbond. En ze zijn over-
vertegenwoordigd in het lokaal 
bestuur: 12%  van alle burgemees-
ters is boer. Daardoor hebben ze 
meer invloed dan de cijfers doen 
vermoeden.’

Ook Hollande doet verwoede 
pogingen een deel van de boeren-
stem voor zich te winnen. Hij laat 
zich erop voorstaan dat hij jaren-
lang in het parlement zat voor het 
rurale departement Corrèze en 
dat hij burgemeester was van het 
plattelandsstadje Tulle. Afgelo-
pen donderdag bezocht hij alvast 
een aantal boerenondernemin-
gen in West-Frankrijk en dinsdag 
heeft ook hij de hele dag vrijge-
maakt voor de landbouwbeurs.

Een belangrijk thema in de 
landbouw zijn de onderhandelin-
gen over de Europese landbouw-
begroting vanaf 2014, waarvan 
een groot deel bestemd is voor 
Franse boeren. Landen als Neder-
land en Groot-Brittannië pleiten 
voor een afname van het land-
bouwbudget, goed voor 43% van 
alle EU-uitgaven. 

Daarbij hoeven ze hun hoop 
niet te vestigen op een nieuwe 
Franse president, aangezien er 
in Frankrijk op dat gebied brede 
consensus bestaat. ‘Ik zal een am-
bitieuze Europese begroting ver-
dedigen voor de toekomst van de 
landbouw’, staat in het 60-punten-
programma van Hollande. 

Sarkozy heeft nog geen pro-
gramma, maar schrijft in de ba-
lans die hij opmaakt van zijn eer-
ste termijn dat hij zich altijd heeft 
ingezet voor een ‘sterk en ambi-
tieus gemeenschappelijk land-
bouwbeleid’.

Franse boeren: oververtegenwoordigde 
minderheid om rekening mee te houden

 Boeren schikken hun stand op de Parijse landbouwbeurs, die vandaag begint.  Foto: Reuters 

‘Redder in nood’ Sarkozy vindt tijdelijke oplossing Petroplus
Olivier van Beemen
Parijs

Hoe dichterbij  de Franse presi-
dentsverkiezingen  komen, hoe 
vaker president Nicolas Sarkozy 
zich opwerpt  als de redder van de 
vaderlandse industrie. Gisteren 
kondigde hij aan dat een Franse 
raffinaderij van de oliemaat-
schappij Petroplus die met slui-
ting wordt bedreigd, in elk geval 
zes maanden extra krijgt om een 

koper te vinden, dankzij een con-
tract met Shell.

Het gaat om een installatie 
net buiten de West-Franse stad 
Rouen met 550 man personeel. 
Petroplus vroeg eind januari een 
faillissementsprocedure aan, 
nadat banken geen krediet meer 
wilden verstrekken. De stilgeval-
len productie zal in mei worden 
hervat.

Sinds enkele weken stelt Sarko-
zy alles in het werk om bedreigde 

fabrieken open te houden, met 
een voorkeur voor bedrijven die 
veel media-aandacht kregen. 
‘Als ik net als de socialisten had 
gezegd dat je niets kunt doen, zou 
Alstom niet meer bestaan, dan 
werd er niet meer gepraat over 
Photowatt en Lejaby was van de 
kaart geveegd’, zei hij donderdag 
in Lille. 

Hij verwees daarmee naar een 
steunplan voor TGV-bouwer 
Alstom, waartoe hij als minister 

van economische zaken in 2004 
het initiatief nam, en naar fa-
brieken voor zonnepanelen en 
lingerie die recentelijk na tus-

senkomst van Sarkozy openble-
ven. Bij Photowatt schoot EDF te 
hulp en Lejaby werd gered door 
Bernard Arnault, de topman van 
luxemerk LVMH die bevriend is 
met Sarkozy.

Sarkozy’s uitdager Hollande, 
gisteren zelf op bezoek bij een be-
dreigde fabriek van ArcelorMittal, 
reageerde dat de president nu ‘in 
de laatste dagen van zijn mandaat 
probeert te doen wat hij vijf jaar 
lang verzuimde’.

Sinds weken  stelt 
Sarkozy alles in het 
werk om bedreigde 
fabrieken open te 
houden
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‘W
ij Grieken mo-
gen een naam 
hebben op 
gebied van zee-
vaart, toch zijn 

we vooral verbonden met het ele-
ment aarde’, zegt Christos Platani-
tis. ‘Onze geboortegrond is heilig 
en het creëren van een eigen haard 
is een van de belangrijkste priori-
teiten in het leven. Als we moeten 
kiezen, gaan we liever nooit op 
vakantie dan dat we genoodzaakt 
zijn als huurder “te gast” te zijn in 
andermans onderkomen.’

‘De banken hebben in het verle-
den volop ingespeeld op dit volks-
sentiment. In de euforie van het 
moment, werden hypothecaire le-
ningen uitgegeven, niet zelden via 
het “kruiwagenprincipe”, waarbij 
het er niet veel toe leek te doen 
hoeveel andere leningen er liepen, 
wat het inkomen precies was en in 
hoeverre de maandelijkse afbeta-
ling kon worden gegarandeerd. 
Je behoeften aanpassen aan je 
budget is het credo in Nederland. 
Hier werd het idee gewekt dat het 
budget wel aan de behoeften aan 
te passen viel.’

‘Ikzelf heb me, zoals veel Grie-
ken na de aardbeving van 1995, 
laten verleiden tot het bouwen van 
een eigen huis in het dorp. Ieder-
een die toen iets van schade kon 
aantonen aan een bestaande wo-
ning, kwam in aanmerking voor 
een goedkope lening van de staat. 
Die was uiteraard nooit afdoende 
om alle bouwkosten te dekken 
en zo kwam ook ik in het normale 
leencircuit terecht.’

‘Inmiddels ben ik al ruim een 

half jaar niet meer in staat mijn 
maandelijkse hypotheekkosten te 
betalen. Dagelijks word ik trouw 
drie keer opgebeld door de inti-
midatiebureaus van de banken 
die met inbeslagname dreigen 
en aandringen op een regeling. 
Een op de drie gezinnen is met de 
continue salariskortingen, extra 
belastingen en massaontslagen 
momenteel niet in staat zijn hypo-
theek te betalen.’

‘Ik wil vooralsnog, ondanks 
alle dreigementen, geen regeling 
met de bank treffen. De nieuwe 
leenvoorwaarden zijn op de lange 
termijn veel ongunstiger. Sowieso 
ben ik met een advocaat bezig te 
zien of ik geen opschorting van be-
talingsverplichtingen kan krijgen, 
omdat de staat al twee jaar mijn 
salaris niet uitbetaalt.’

Shereen en Christos Platanitis 
doen iedere week verslag uit  
Griekenland. 

Bericht uit Griekenland

Ik betaal al een half 
jaar de rente niet
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Geld verdienen aan andermans meningen. De 21-jarige Esmée
Pater van Stagerecensies.nl deelt haar ervaringen met Iens
Boswijk van iens.nl.

Oordeel zelf,
jouw mening telt!

BNR GeNeRatie eiNsteiN
Vandaag van 11.30 – 12.00 uur

BNR GeNeRatie eiNsteiN
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Energiebedrijven Delta en 
Eneco hoeven voorlopig 
niet te splitsen, blijkt uit een 
beslissing van de Hoge Raad. 
Opluchting overheerst.

Gijs den Brinker
Amsterdam

‘Dit is de tweede beste oplossing’, 
zegt een woordvoerder van ener-
giebedrijf Delta vrijdag. De Hoge 
Raad heeft kort ervoor besloten 
nog geen uitspraak te doen in de 
slepende splitsingszaak. De vraag 
lag voor of Nederlandse energie-
bedrijven zich moeten splitsen in 
een bedrijf dat energie levert en 
een los transportbedrijf. In plaats 
daarvan vraagt de hoogste rechter 
het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg om advies. Een defi-
nitieve uitspraak in deze zaak laat 
nog minstens twee jaar op zich 
wachten, stellen juristen.

Liever had Delta de rechter 
horen zeggen dat de gedwongen 
splitsing voorgoed van de baan 
is, maar met de huidige uitkomst 

is het Zeeuwse nutsbedrijf ‘tevre-
den’. Het betekent namelijk dat 
Delta voor de duur van het proces 
zijn netbedrijf mag houden. Dat 
is gunstig, want het bedrijfson-
derdeel genereert een stabiele in-
komstenstroom. Bovendien heeft 
Delta geïntegreerd een stevigere 
balans waardoor het goedkoper 
geld lenen.

Bij Eneco zegt een woordvoer-
der: ‘Het betekent dat huidige sta-
tus quo nog enige jaren van kracht 
is en we als geïntegreerde onder-
neming doorgaan wat we aan het 
doen zijn.’

De zaak gaat terug tot 2004. In 
dat jaar lanceerde toenmalig mi-
nister van Economische Zaken, 
Laurens Jan Brinkhorst (D66) het 
idee. De bedoeling was om te voor-

komen dat de Nederlandse netten 
in buitenlandse handen zouden 
komen en te voorkomen dat de 
geïntegreerde energiebedrijven 
eventuele verliezen zouden afwen-
telen op de goed draaiende net-
werkbedrijven.

De wet werd op 1 januari 2008 
van kracht en gaf Nederlandse 
energiebedrijven drie jaar de tijd 
om zich te splitsen. Nuon en Es-
sent  deden dat, waarna de leve-
ringsbedrijven werden verkocht 
aan de buitenlandse energiebe-
drijven Vattenfall en RWE. De klei-
nere bedrijven Delta en Eneco ver-
zetten zich en haalde in juni 2010 
hun gelijk bij het gerechtshof in 
Den Haag. Het Hof oordeelde dat 
een onderdeel van de splitsings-
wet, het zogeheten groepsverbod, 
in strijd is met het Europese recht 
op vrij verkeer van kapitaal.

Het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Inno-
vatie, dat in cassatie ging, zegt nog 
steeds de splitsing van Delta en 
Eneco na te streven. ‘Wij zullen 
onze positie toelichten bij het Hof 
in Luxemburg.’

Delta en Eneco opgelucht: 
splitsing op de lange baan

Ongesplitste energiebedrijven mogen voorlopig hun netten behouden.  Foto: HH

De Nederlandse 
Staat zet nog 
steeds in op de 
splitsing van de 
energiebedrijven

Grieken leggen obligatieruil voor
De Griekse regering is 
akkoord gegaan met een 
geplande obligatieruil met 
de private sector. Dat heeft 
het ministerie van financiën 
vrijdag bekendgemaakt.

Van onze redacteur
Amsterdam

Met de obligatieruil krijgen pri-
vate schuldeisers nieuwe obliga-
ties die minder dan de helft van 

de nominale waarde hebben ten 
opzichte van de prijs waarvoor ze 
gekocht zijn. Op die manier wordt 
€ 106 mrd aan Griekse schulden 
afgeschreven. De overeenkomst 
is onderdeel van het tweede red-
dingspakket van € 130 mrd voor 
Griekenland.

Aan het akkoord met de private 
schuldeisers gingen weken van 
onderhandelen vooraf. Op het 
laatste moment accepteerden de 
banken dat de staatsobligaties 
53,5% minder waard worden. Bo-

vendien krijgen de banken min-
der rente op de nieuwe staatsobli-
gaties.

De overeenkomst betreft in to-
taal € 206 mrd aan Grieks staats-
papier. De regering hoopt dat 90% 
hiervan zal worden ingewisseld 
voor nieuwe obligaties. Indien 
minder dan 75% van de obligaties 
niet wordt ingeruild, gaat de deal 
niet door.

Banken hebben tot 12 maart 
de tijd om te beslissen of ze op het 
voorstel willen ingaan.
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