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Lopend Vuur
Hoe nieuws zich verspreidt: Teulings en de euro

Het nieuws: CPB-directeur Teulings overdreef het voordeel van de euro voor
Nederland.Wat opvalt: Teulings sprak jarenlang juist vrij voorzichtig over de
voordelen van demunt. Door Pieter Smit

maandag 14 november 2011
nieuwsuur

‘Hoogstens ongeveer
eenweeksalaris’
Centraal Planbureau-directeur Coen Teulings
spreekt bijNieuwsuur over de euro. ‘Begrijp ik
het nou goed datwe zonder die gemeenschap-
pelijkemarkt dus eenmaandsalarisminder
zouden hebben en zonder demunt eenweek-
salaris (circa 500 euro, red.)?’, vraagtMariëlle
Tweebeeke. ‘Ja’, antwoordt Teulings. ‘Kijk, al die
dingen zijn schattingen. Dat van die enemarkt
wetenwe eigenlijk vrij precies. Dat voordeel
van de euro zelf is eigenlijk vrij beperkt. De in-
voering van de euro heeft ons niet zo heel veel
opgeleverd. Eenweeksalaris, zoiets dergelijks.
Dat is eigenlijk heel weinig.’
In het CPB-rapport Europa in Crisis staat: ‘De

winst van invoering van de euro isminder dui-
delijk dan die van de internemarkt, hoogstens
ongeveer eenweeksalaris.’ Het is gebaseerd op
eigen- en internationale onderzoeken.

Bereik Nieuwsuur: ongeveer 500 duizend
kijkers.

zaterdag 20 april 2013
de volkskrant, buitenhof

‘Dit is geennieuws’
Als Teulings in 2013 vertrekt bij het CPB inter-
viewt de Volkskranthem. Teulings: ‘Uit onze ana-
lyse blijkt dat als je de euroniet had ingevoerd
endoorwas gegaan als handelsunie endie had
uitgebreid, danhad je het leeuwendeel vande
voordelen vande Europese integratie ookwel
geïncasseerd. Dus achteraf kun je je afvragen of
die euro destijdswel zo verstandigwas.’
‘Wauw, groot nieuws, dachtenwij toen’, zegt

verslaggever Robert Giebels. ‘Totdatwe check-
tenwat Teulings in november 2011 bij de pre-
sentatie van Europa in Crisishadgezegd.’ De vol-
gende dag zit Teulings bij Buitenhofwaar pre-
sentator KeesDriehuis ophet citaatwijst. ‘Dit is
dus geennieuws’, zegt Teulings daarop. Hij
noemt zijn uitspraak de ‘logische consequen-
tie’ vanwat daarin al staat: de interne Europese
markt heeft tot grotewelvaartswinst geleid, de
winst vande euro isminder duidelijk.

Bereik de Volkskrant: 789 duizend lezers.
Bereik Buitenhof: ca. 200 duizend kijkers.

zaterdag 17 mei 2014
de telegraaf

‘Korte vertaling’
De euro heeft ons amper economische voorde-
len gebracht, schrijftMartin Visser op de voor-
pagina vanDe Telegraaf op basis van een inter-
viewmet Teulings. ‘Het CPB kwameen paar
jaar geleden tot de slotsomdat demunt ons
gemiddeld eenweeksalaris heeft opgeleverd.
Maar die berekeningmoet jemet een korrel
zout nemen, zegt de toenmalige baas.’ Visser:
‘Teulings heeft dat niet letterlijk gezegd. Het is
mijn korte vertaling van zijn quote: ‘Het heeft
geen enkele zin er omheen te draaien: econo-
misch zijn de voordelen van de invoering van
éénmunt niet zo duidelijk’.’
‘CPB overdreef voordelen euro’, is de kop. ‘Ik

vond die scherp’, zegt Visser, ‘maarwel de la-
ding dekken. Het is gebaseerd op deze reactie
van Teulings: ‘Dat weeksalaris is eerder naar
boven afgerond dannaar beneden, bedoelt u
te zeggen. Hahaha, dat heeft u goed gezegd’.’
Visser: ‘Er zullenmensen zijn die vinden dat

ik nieuws heb herhaald op de voorpagina,
maar het heeft wel voor commotie gezorgd. Ik
heb snel gescandwat Teulings eerder had ge-
zegd en kwam tot de conclusie dat deze uit-

spraken een stap verder gingen.’ Vooral deze
uitspraak: ‘Hetmeeste onderzoek suggereert
dat je de voordelen ook zonder éénmuntwel
kunt halen.’ Daaruit concludeerde Visser dat
de ‘voordelen eigenlijk nul zijn en dus zeker
geenweeksalaris’.
Teulings laat weten dat hij het interview

van tevoren heeft ingezien en dat het ‘volle-
dig in lijn ismet het boek’. Maar hij wist niet
van het voorpaginabericht en is het oneens
met de inhoud. ‘De commotie is ontstaan
door de onjuiste kop.’ Visser noemt het ‘een
klassieker’: de geïnterviewde die niet geluk-
kig ismet het nieuws dat de journalist eruit
haalt. Ik blijf het nieuwswaardig vinden.

Bereik De Telegraaf: 1.8 miljoen lezers.

zondag 18 tot en met
dinsdag 20 mei 2014
de volkskrant, bnr, anp

‘Met korreltje zout’
Economen, politici en commentatoren vallen
over Teulings’ uitspraken. Het ANP neemt de
verontwaardigde reactie van CDA-leider Sy-
brand Bumabij BNRNieuwsradio over.
Daarin staat (onterecht) tussen aanhalingste-
kens dat volgens Teulings de berekeningmet
‘een korreltje zout’moetworden genomen.
Peter deWaard schrijft in zijn column in de
Volkskrant dat Teulings eind 2011 het hele land
zat voor te liegen en dat het CPB een ‘bastion
geworden is van leugen en bedrog’. DeWaard
staat nog steeds achter zijn column. ‘Ik ga er
van uit datwat inDe Telegraaf staat gefiat-
teerd is en dus juist. Ik heb Teulings zich daar
ook niet over horen beklagen.’

Bereik BNR: 536 duizend luisteraars per
week.
Bereik ANP: circa 7 miljoen.

dinsdag 20 mei 2014
nieuwsuur

‘Wijkt niet af’
BijNieuwsuur verdedigt Teulings zich: ‘Wat ik
gezegd heb inDe Telegraafwijkt op geen en-

kelemanier af vanwat in het boek staat.’
TwanHuys verwijt hemdat zijn uitspraken
‘volkomen in tegenstelling’ zijnmet het rap-
port. Teulings: ‘Voorzover ik dingen gezegd
hebwaarover verwarring is ontstaan, dan
spijtmij dat zeer.’ En: ‘Wij hebben altijd ge-
zegd: het voordeel van de euro is niet zo
groot. Dus gaat u gewoon vergelijkenwat
daar staat op die pagina.’
‘Je kunt een semantische discussie voeren

over de formulering ‘volkomen in tegenstel-
ling’, zegtNieuwsuur-redacteur Jelmer
Jansma, ‘maar Teulings opmerkingenwijken
op twee puntenwel degelijk fundamenteel af
van het boek. Daarin staat: ‘De euro heeft dus
voordelen.’ Ook zegt hij dat het cijfer van het
weekloon naar boven is afgerond en lacht
erom. Teulingswekt op zijnminst de indruk
dat het CPB destijdsmaarwat deed. En dat is,
in zijn positie en luttele dagen voor de Euro-
pese verkiezingen, journalistiek relevant.’

Bereik Nieuwsuur: 528 duizend kijkers.

woensdag 21 mei 2014
financieele dagblad

‘CPB rondt naar
beneden af’
FD-columnistMathijs Boumanwas in 2011 zij-
delings betrokken bij het CPB-rapport. Het
weeksalaris komt, schrijft hij, uit een Brits on-
derzoek uit 2008. ‘Zij komenuit op een posi-
tief effect van de euro op de economische
groei van 2,1 procent. Nederlandmoet ruim
7,6 dagenwerken om2,1 procent van het
bruto binnenlands product te verdienen. Het
CPB rondt dat naar beneden af – nee, dus niet
naar boven – naar eenweeksalaris.’
Het CPB bevestigt de volgende dag, in een

brief aan de Kamer vanminister Kamp, het
bestaan van dit onderzoek.Maar er is in het
rapport uit 2011 nog een onderzoek gebruikt
dat veelminder positief is over de euro. Teu-
lings: ‘Het CPB heeft indertijd geconcludeerd
dat demeest reële samenvattingwas:minder
duidelijk, hoogstens ongeveer eenweeksala-
ris. Ik sta nog steeds achter die conclusie.’

Bereik FD: 177 duizend lezers.
Illustratie:
De Designpolitie

Er zullenmensen
zijndie vinden
dat iknieuwsheb
herhaaldopde
voorpagina

Martin Visser
DeTelegraaf

Ik gaervanuit
datde tekst
gefiatteerd is. Ik
hebTeulings zich
daarniet over
horenbeklagen

Peter de Waard
deVolkskrant

1

2

3

4

5

6


