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MAARTEN BAKKER,
ONZE CORRESPONDENT IN DEN HAAG

N ederland koos in 2003
de kant van de Ameri-
kanen enBritten in het

conflict bij deNAVO over de inval
in Irak. In tegenstelling tot de
Franse,DuitseenookdeBelgische
regeringvondDenHaagdatdemi-
litaire actie tegen Saddam Hoes-
sein gerechtvaardigdwas.De Ne-
derlandse regering sprakhaar po-
litieke steun uit,maar verklaarde
geenmilitaire steun te geven.

In de Nederlandse
media verschenen na-
dien berichten dat Ne-
derlandse militairen
wel zijn ingezet bij de
inval. Bovendien zou-
den ambtenarende re-
gering inDenHaagnog
voorde Irak-oorlogge-
waarschuwd hebben
dat de inval niet legi-
tiem was, omdat een
duidelijkemandaat van deVeilig-
heidsraadontbrak.Demilitaire in-
lichtingendienst van Nederland
twijfeldeoverdeaanwezigheidvan
massavernietigingswapens inIrak.

Jan Peter Balkenende, die tij-
dens de Irakoorlog premier was
van een centrumrechtse coalitie,
benoemde vorig jaar oud-rechter
WillibrordDavidsomdieverhalen
uitdewereld te helpen.Hij volgde
daarmeedewerkwijzevandeBrit-
se ex-premier Tony Blair die in
2004 ook een voormalig magis-
traat, LordHutton, aanstelde om
zijn Irakbeleid door te lichten.
Hutton pleitte Blair toen vrij van
manipulaties in de informatie-
voorzieningaanBritseparlement.

WillibrordDavids, totvoorkort
dehoogste rechtervanNederland,

is minder genadig voor premier
Balkenende. Gisterenpresenteer-
de hij een uiterst kritisch rapport
over het Irakbeleid vanDenHaag
in 2003. Hij constateert dat het
centrumrechtse kabinet destijds
het Nederlandse parlement ten
onrechte niet informeerde over
eenAmerikaans verzoek ommili-
taire steun, enkelemaanden voor
de inval. De oud-rechter stelt
voorts vast dat demilitaire inlich-
tingendienstvanNederland inder-
daad sceptischwasoverdeaanwe-
zigheid van biochemische en nu-
cleairewapens inIrak.Ookdathad

de regering niet mo-
genverzwijgen,aldus
Davids. De belang-
rijkste conclusie van
de oud-rechter is dat
Nederland in2003de
Britten en Amerika-
nen niet had mogen
volgen inhunconclu-
sie dat de bestaande
VN-resoluties vol-
doende basis boden

voor de inval.Davids oordeelt dat
er geen volkenrechtelijkmandaat
was voordemilitaire actie.

DEEMOEDIG
Premier Balkenende verraste

gisterenvriendenvijanddoorbin-
nen enkele uren deze conclusies
van rechterDavids te verwerpen.
Hij bleef erbij dat er een volken-
rechtelijk mandaat was voor de
Irakoorlog en bestreed ook de be-
schuldigingen dat het parlement
onvolledigwas geïnformeerd.

Desociaal-democratischPvdA,
de huidige coalitiegenoot vanBal-
kenende, had van de regeringslei-
der een deemoedige houding ver-
wacht.Departij, in2003een fel te-
genstandervandeIrakoorlog,eiste
gisteren ophogepotendatdepre-

mier zijn verklaring zou herroe-
pen.

VoorpremierBalkenende ishet
moeilijkde conclusiesvandeoud-
rechter te onderschrijven omdat
hij in het rapport ook persoonlijk
zwaar wordt bekritiseerd. Balke-
nendezouvolgensDavidsgeenen-

kele regiegevoerdhebben. Deeer-
steman van het land liet het Irak-
dossier volledig over aan de toen-
maligeminister vanBuitenlandse
Zaken Jaap deHoop Scheffer, die
eenuitgesprokenpro-Amerikaan-
se koers volgde. Balkenende be-
moeide zich erpas inde laatste in-

stantie mee, toen het beleid al in
beton gegotenwas.

Veel Nederlanders verdenken
de toenmalige regering ervan dat
ze een pro-Amerikaanse koers
volgde om de Hoop Scheffer be-
noemd tekrijgenals secretaris-ge-
neraal van de NAVO, een functie

diehij laterookkreeg.Oud-rechter
Davidsverwijstdatverhaal naarde
prullenmand. Ook vond hij geen
bewijsdatNederlandsemilitairen
in het geheimmeegedaan hebben
aan acties van deBritten enAme-
rikanen. Die twee conclusie nam
Balkenende gisterenwel over.

Balkenende zou
de kwestie Irak
volledig hebben
overgelaten aan
zijn minister.

Tumult inDenHaagna Irakrapport
l Voormalighoogste rechter veroordeeltNederlandse steun voorAmerikaans-Britse inval in Irak

Premier Jan Peter Balkenende verraste gisteren iedereen door binnen enkele uren de conclusies van het Irakonderzoek te verwerpen. © ANP

Spindoctor
Blair verdedigt
Irakaanpak VK
ERIK ZIARCZYK

DegewezenBritsepremier
TonyBlair volgdedeVer-

enigde Staten niet slaafs in de
aanloop naar de Irakoorlog in
2003. Dat beweerde gisteren
Blairs toenmalige spindoctor,
AlistairCampbell.Hijverscheen
voorde commissiedie hetBritse
aandeel in de Irakoorlog onder-
zoekt.Blairmoet laternogopdra-
ven voorde commissie.

Campbell ontkende datBlair
al inapril 2002beslotenzouheb-
ben over te gaan totmilitaire ac-
tie tegenIrak.Depremierzoutot
het laatste moment, in maart
2003, hebben geijverd voor een
diplomatieke oplossing voorhet
conflictmetIrak.TochgafCamp-
bellvoorheteerst toedatBlairde
VSal in2002militaire steunhad
beloofd in geval van oorlog.

Campbell verdedigde ookhet
rapportwaarinBlairwaarschuw-
de voor Iraakse massavernieti-
gingswapens. Hij ontkende dat
het rapport was bijgewerkt om
een alibi te fabriceren voor een
oorlog tegen Irak. Andere getui-
gen hadden in de commissie ge-
sproken van een politiek dossier
dat weinig te maken hadmet de
rest vanhet dossier.

Blair beweerde in 2003 ook
dat Irak in staat was in 45minu-
tenmassavernietigingswapensaf
te vuren.Met die claim was vol-
gensCampbellnietsmis.Hetwas
volgenshemdepersdiedebewe-
ring ten onrechte uitriep tot een
‘icoon’. Als Blairs perschef gold
Campbell jarenlang als de man
achter de schermen. In 2003
moest hij ontslag nemen nadat
deBBChemhadbeschuldigdvan
manipulatie vanhet Irakdossier,
ondermeerdoorde ‘45minuten-
claim’ toe te voegen.

JEAN VANEMPTEN

D e Franseminister van
Economie, Christine
Lagarde, verwachtdat

de eenmalige taks op bonussen
van bankiers 360 miljoen euro
opbrengt.Deminister heeft het
wetsvoorstel om de eenmalige
heffing in te voeren bezorgd aan
deRaad van State.

De bedoeling van de Franse
bonustaks is de bankiers die
meerdan27.500euroaanbonus-
senopstrijken, voor50procent te
belasten. De Franse president,
Nicolas Sarkozy, nam het idee
vandeeenmaligebonustaksover
van de Britse premier, Gordon
Brown. Ook de Britse regering
voert eeneenmaligebonustaks in
voor bankiersmet een bonusdie
hoger is dan 25.000 pond. De
Britse schatkisthooptdatdeeen-
maligeheffing550miljoenpond
(612miljoen euro) opbrengt.

Ineen interviewmetdeFran-
se krantLe Figaro erkentLagar-
de dat de invoering van de taks
niet zoeenvoudig is.Het isdebe-
doeling elke ontsnappingsroute
af te sluiten. Volgensdeminister
geldt de heffing voor iedere bo-
nus, ‘onafgezienofdieuitbetaald
wordt in contantenof aandelen’.
Ookwanneerdebonuswordtuit-
betaald, is niet relevant. Als de
bonus betrekking heeft op het
boekjaar 2009 moet de taks be-
taaldworden.

Deminister rekentopeenop-
brengst van 360 miljoen euro;
daarvan gaat 270 miljoen euro
naardebijkomende financiering
van het depositogarantiefonds.
Dedepositogarantie inFrankrijk
is opgetrokken van 70.000 euro
naar 100.000 euro.Het verschil,
90 miljoen euro, wordt recht-
streeks in de schatkist gestort.

EENMALIG
Lagardesteltdatdeheffing ‘in

dit stadium’eenmalig is.Maarde
minister ‘denkt er nog over na’.
Zewijsteropdatdebankierszon-
der staatssteun nooit zo veel
winst haddenkunnenboekenen
dus ooknooit zulke hoge bonus-
sen zoudenkunnenuitkeren.De
ministerhooptmetdebonustaks
de banken ertoe te bewegen de
economie te financieren, in
plaatsvanhoge risico’s tenemen.

Lagarde veegt ook de concur-
rentieoverwegingenvantafel. In
Londen geldt een soortgelijk be-
lastingregime, en dat is het be-
langrijkste alternatief voor de
Franse tradingzalen.

Wel geeft Lagarde toe dat de
VS een probleem vormen. Daar
bestaat geen cultuur om de bo-
nussen te belasten. Toch hoopt
Lagarde dat president Barack
Obama de financiële sector zal
aanpakken, ‘al is het dan op hun
manier’. Ze wijst erop dat in de
publieke opinie er veel veront-
waardiging heerst over de hoge
bonusuitkeringenop WallStreet.

Franse bonustaks
brengt 360miljoen op
l OntwerpwetnaarRaadvanState

Voor Christine Lagarde geldt de heffing voor alle bonussen over 2009.

De federale regering is nu
toch van plan al vanaf

het boekjaar 2011 de bonussen
voor topmanagers in ons land
strenger aan te pakken. Het
gaatomvariabelevergoedingen
die uitbetaaldworden in 2012.
Dat blijkt uit een amendement
op hetwetsontwerp ‘corporate

governance’
dat de meer-
derheid giste-
ren op initia-
tief van Open
VLD-Kamer-
lid Luk Van
Biesen in-
diende.

Aanvanke-
lijkkoosdere-
gering er on-

der druk van de bedrijfswereld
voor de nieuwe regels voor bo-
nussen pas in 2012 te laten in-
gaan voor de bonussen die in
2013wordenuitgekeerd.Opdie
manier wilde ze de bedrijven
meer tijd gunnen om zich aan
het nieuwe systeemaan te pas-
sen. Dathoudt indatbedrijven
de bonussenmoeten spreiden
in de tijd.

Toenbekendraakte (DeTijd,
6 januari)datdenieuwebonus-
senregeling pas in 2013 zou in-
gaan, kwam er een storm van
protest vanuit de oppositie.
Vervolgens bereidde minister
van Justitie, StefaanDeClerck
(CD&V) ( foto), een amende-
ment vooromde zaak alsnog te
versnellen.BrunoTuybens,Ka-
merlid voor de sp.a, noemt de
aanpassing ‘een stap in de goe-
de richting’. Hij betreurt wel
datdebeperkingvandegouden
parachutes tot twaalfmaanden
enkel geldt voornieuwe enniet
voor bestaande contracten.
Voorts begrijpt hij niet dat het
mogelijk blijft dat bedrijven
aan hun onafhankelijke be-
stuurders eenvariabelevergoe-
ding kunnen geven in de vorm
van aandelen en aandelenop-
ties.

Regering
pakt bonussen
dan toch jaar
eerder aan
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BART HAECK

H eel wat ondernemin-
gen zijn zonder het
soms zelf te beseffen

in de ogen vanhun bank een risi-
cobedrijf geworden.Het komt er
daaromopaanhenzo snelmoge-
lijk uit die gevarenzone te halen.
Zoniet dreigen ze helemaal in de
problemen te geraken.

Dat zei de Vlaamse minister-
president Kris Peeters (CD&V)
gisteren indecommissievoorAl-
gemeen Beleid van het Vlaams
Parlement.Hij gaf er uitleg over
de kredietverlening bijKBC.Na-
dat de bank-verzekeraar 3,5mil-
jardeurokapitaalvandeVlaamse
overheid heeft gekregen, ziet de
regering er op toe dat kmo’s vol-
doende toegang blijven krijgen
tot kredieten.

GROEN, ORANJE, ROOD
Peeters legde uit dat banken

kmo’s indelen indrie categorieën:
degenevoorwiehet lichtopgroen
staat,degenevoorwiehet lichtop
oranje springt omdat hun omzet

en rendabiliteit sterk is gedaald
en degene voor wie het licht op
rood staat. Volgens Peeters is
vooral de oranje groep door de
crisis toegenomen.

Volgensdeminister-president
is een van de problemen dat heel
wat bedrijfsleiders zich daarvan
nietbewustzijn.Dat isproblema-
tisch omdat net van het herstel
vandiegrotegroepbedrijvenook
hetbredereherstelvandeecono-
mie sterk afhangt.Maar eens ze
opnieuw kredieten aanvragen,
blijkt dat ze door het gewijzigde
risicoprofiel veel sterker gecon-
troleerd worden of meer waar-
borgenmoeten leveren.

Peeterszeidaaromdat eenvan
deweinigedingendiedeVlaamse
regering kan doen erin bestaat
zelf die waarborgen te geven.Hij
merkte opwatdatbetreft verrast
te zijndat hijonlangs vaneenbe-
drijfsrevisor hoorde dat die ‘ook
niet wist welke instrumenten er
zoal voorhanden waren bij de
Vlaamseoverheid’.Peetersvroeg
zich openlijk af of bedrijfsleiders
vankmo’sweldewegvindennaar
de Vlaamse overheidssteun als
zelfs sommige revisoren dat al

nietkunnen. In ruilvoorde steun
aanKBC kreeg deVlaamse over-
heidmeer impactophetbeleidbij
de bank. Ze mag er twee verte-
genwoordigers inde raad vanbe-
stuurafvaardigen,maarmoetnog
altijdde tweede aanstellen.

KREDIETCOMITÉ
Een tweedemanierwaarop ze

impact heeft, is via het speciale
comité dat de kredietverlening
aan kmo’s in de gaten houdt. In
die vergadering vaardigde de re-
gering drie experts af: de fiscalist
Jan Verhoeye en de hoogleraars
Paul DeGrauwe (KULeuven) en
Rosette S’Jegers (VUB). Voor
KBC zitten JohanTijs (Business
Unit Belgium), Johan Tyteca
(bank en beleggingsproducten)
enPieterVandendriessche (kre-
dieten aan bedrijven) aan tafel.

Hetwas over de eerste verga-
deringvandat comitédatPeeters
inhetparlementuitlegkwam ge-
ven. Hij waarschuwde ook dat
banken op dit moment ook hun
kapitaalmoetenheropbouwenen
daarvoornoodzakelijkerwijsgeld
moetengebruikendat zenietaan
kredieten kunnen uitgeven.

Peeterswaarschuwt
voor kmo-kredieten
l Vraag is ofbedrijvenwegnaaroverheidssteunwel vinden

DeAmerikaanse deposito-
verzekeraar FDIC werkt

aan een plan om banken extra te
laten betalen als ze het nemen
van risico stimuleren.Het voor-
stel van de FDICmoet nog wor-
den goedgekeurd door de raad
van bestuur.

DeAmerikaanse depositover-
zekeraarwil dat banken die kor-
tetermijnresultaten aanmoedi-
gen door onder meer bonussen,
een extra verzekeringspremie
moeten betalen. Banken die dan
weermikkenop langetermijnont-
wikkelingenmaatregelennemen
omuitbetaaldebonussen ‘terug te

pakken’ als de resultaten uitblij-
ven,worden beloondmet een la-
gere premie.DeFDICwerkt niet
met limietenvoorbonussen.Voor
de instelling komt het erop aan
een gezonde bankstructuur te
krijgen.DeFDIC garandeert tot
250.000dollarper bankrekening
inmeerdan 8.000 banken.

BELANGSTELLING
Het voorstel komt op eenmo-

ment dat de bankbonussenweer
in vollebelangstelling staan inde
VS. De openbare aanklager van
New York, Andrew Cuomo, eist
vande financiële instellingendie

gered zijnmet overheidsgeld dat
ze de bonusuitkering bekend-
maken.

Ook het Witte Huis voelt de
heteademvandepubliekeopinie.
WoordvoerderRobertGibbsver-
klaarde dat de topbankiers ‘het
nog steeds niet snappen’ als het
gaat over de eerlijkheid vanhoge
bonussen. In het Witte Huis
wordt een belasting op geredde
banken bestudeerd.Welke vorm
diebelastingzalaannemen, isnog
niet helemaal uitgemaakt.Maar
een van de denksporen die ge-
volgdworden, is hetbelasten van
bonussen. De politieke zenuw-
achtigheidoverdebonussen is te
verklarenomdatdeAmerikaanse
bankenbeginnenmetdepublica-
tie van jaarresultaten enmeteen
ookdievandeuitgekeerdebonus-
sen. JV

Banken in VS moeten extra
betalen als ze risico aanmoedigen

CD&V zit
verveeld met
budgetruzie
BART HAECK

EricVanRompuy (CD&V)
opendegisterenhetdebat

over de begroting 2009 door te
‘betreuren’ datminister vanBe-
grotingPhilippeMuyters (N-VA)
teweinig ‘respect’ toontvoorzijn
voorganger,DirkVanMechelen,
maar het mocht niet baten. De
inzet van het debat was de vraag
waaromhetgat indeVlaamsebe-
groting in 2009 plots 1,2miljard
euro is geworden, ennietde ver-
wachte 1miljard euro.

De reden daarvoor ligt in een
verkeerde inschatting vande zo-
genaamde ‘onderbenutting’.Niet
alle kredieten die zijn voorzien,
worden volledig gebruikt. Het
budgetdat overblijft, is eenmee-
vallervoordebegroting.Muyters
moest eind decembermeedelen
dat die onderbenutting 270mil-
joeneurominderhadopgeleverd
dan verwacht. Dat was pijnlijk,
omdat eerder ook hetRekenhof
algewaarschuwdhadvooreen te
optimistische ramingvandieon-
derbenutting.Muytersverdedig-
de zich door te stellen dat de be-
groting van Van Mechelen op
drijfzandwasgebouwdendat hij
had geredwat er te redden viel.

RITME
VanMechelen reageerde gis-

teren in het parlement. Samen
met LodeVereeck (LDD) stelde
hij dat je de onderbenutting kan
monitorendoorhet ritmevande
uitgaven in de gaten te houden.
En aangezien er begindecember
nog geen probleem was, ligt de
fout dus bijMuyters, stelde hij.

CD&V zit ermee verveeld dat
de discussie tussenVanMeche-
len en Muyters uitdraait op de
vraag waar de grootste fouten
zijn gemaakt: onderPeeters I of
II. Ookminister-presidentKris
Peeters (CD&V)vroegdaaromal
dehuidigeenvorigeministervan
Begroting te stoppenmet ruziën.

Dat gebeurt niet. Muyters
blijft volhouden datVanMeche-
len ‘stuwmeren’ vannog tebeta-
len facturen heeft opgebouwd.
Van Mechelen daagde Muyters
uit die stuwmeren aan te wijzen
en vroeg Muyters uit te leggen
vanwaardie270miljoeneindde-
cember is gekomen.
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