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Fiscale amnestie schiet
volgens Kamerleden tekort
wat de fiscale amnestie aan kapitaal heeft teruggebracht naar Nederland (2 miljard euro) en Italië
oe komt het dat de fis- (80 miljard euro) bijvoorbeeld.
cale amnestie in andeVolgens Open VLD-Kamerlid
re landen miljarden Luk Van Biesen aarzelen veel beopbrengt en in ons
lastingplichtigen om
land niet? Dat was de Als er meer
hun zwart geld te recentrale vraag tijdens
gulariseren uit vrees
rechtszekerheid voor strafrechtelijke
het debat gisteren in
de Kamercommissie zou zijn, zou
vervolging. ‘Als er
Financiën, waar Luc er veel meer
meer rechtszekerBatselier, de direcheid zou zijn, zou er
teur-generaal van de geregulariseerd veel meer geregularibevoegde dienst, uit- worden.
seerd worden dan nu
genodigd was.
het geval is’, meent
Vorig jaar ontving
hij.
het Contactpunt Re- LUK VAN BIESEN, Open VLD
François-Xavier
gularisaties 786 dosde Donnea (MR) ziet
siers. Daarvan werden
een andere verklaer 333 verwerkt, omring. Volgens hem
dat het merendeel van de aangif- zijn de tarieven voor successieten op het einde van het jaar werd rechten te hoog, waardoor het
ingediend en nog niet kon worden voor veel belastingplichtigen te
afgehandeld. Dat bracht voor de duur is om naar de fiscaleregularischatkist 31 miljoen euro op. Er satiedienst te stappen.
werd wel voor 224 miljoen euro
De sp.a ziet nog een andere regerepatrieerd en dat is een pak den voor het beperkte succes van
meer dan het jaar daarvoor. Maar de regularisatie. Dirk Van der
toch is dat peanuts in vergelijk met Maelen: ‘In Nederland bijvoor-

H

beeld is de pakkans veel groter dan
in ons land.’ Volgens de sp.a’er zijn
Nederlanders meer geneigd hun
zwart geld te regulariseren dan
Belgen. Van der Maelen hield ook
een pleidooi om het systeem van
‘spontane regularisatie’ af te schaffen en alle regularisaties te laten
uitvoeren door de dienst van Batselier. Belastingplichtigen kunnen
zich ook richten tot de lokale belastingcontroleur om zwart geld
wit te wassen, maar volgens Van
der Maelen zit er geen eenduidigheid in de hoogte van de heffingen
en in de verjaringstermijnen.
Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet betreurde dat de regularisatiedienst geen onderzoeksbevoegdheid heeft en dus de facto niet kan
nagaan wat de oorsprong is van
het geld dat wordt aangegeven. ‘De
belastingplichtige zou moeten bewijzen vanwaar het geld komt.’
Batselier bevestigde dat zijn
dienst geen onderzoeksbevoegdheid heeft, maar dat om de zes
maanden de aangiftes wel gestuurd worden naar de Cel voor
Financiële Informatieverwerking,

Luc Batselier, directeur-generaal van de regularisatiedienst.
de zogenaamde witwascel. Een ander probleem van de regularisatiedienst is dat het vaak lang duurt
vooraleer die een dossier kan afhandelen. Dat komt onder andere
doordat geen informatie kan worden opgevraagd bij de andere
diensten van Financiën. Vaak gebeurt het volgens Batselier dat een
belastingplichtige niet meer over
een aanslagbiljet beschikt. In dat

Ook MR denkt na over
soepeler bankgeheim

Jemen krijgt steun in strijd tegen Al Qaeda

l Clerfayt komt met eigen wetsontwerp

l Internationale top wil escalatie vermijden met ontwikkelingssteun l Vrees voor nieuwe ‘mislukte staat’ l Geheime commando’s VS actief in Jemen

zijn die het bestaan of de voorbereiding van belastingontduiking
kunnen vermoeden’. Dat zinnetje
ernard Clerfayt (MR- zou vervangen worden door ‘aanFDF), de staatssecreta- wijzingen die kunnen vermoeden
ris voor Financiën, dat de verschuldigde belasting howerkt aan een wetsontwerp dat ger is dan blijkt uit de aangegeven
het bankgeheim in ons land moet inkomsten’. Groen! en Ecolo hebversoepelen. Dat kondigde hij aan ben een gelijkaardig voorstel ingein Le Soir. De bedoediend in de Kamer.
ling is de fiscus de De oppositieDe oppositiepartijmogelijkheid te geen verwachten dat het
ven makkelijker re- partijen
ontwerp van Clerfayt
keningen van belas- verwachten
minder verregaand zal
tingplichtigen te
zijn dan hun voorstelkunnen raadplegen. dat het ontwerp len. Clerfayt kondigde
Nu gebeurt dat heel van Clerfayt
al aan dat rekening zal
zelden, omdat de
worden gehouden met
voorwaarden daar- minder verre‘het recht op privacy’.
voor zeer streng zijn. gaand zal zijn
Bij de besprekinIn 2008 kon de Bijgen over de opmaak
zondere Belastingin- dan hun
van de begroting 2010
spectie slechts in 86 voorstellen.
eind vorig jaar drong
gevallen het bankgede PS aan op een verheim laten opheffen.
soepeling van het
Uit navraag blijkt dat een en bankgeheim. Maar dat stuitte op
ander nog maar weinig concreet protest. Bovendien is de versoepeis. Er is nog geen overleg geweest ling van het bankgeheim gekopmet de andere regeringspartijen. peld aan een ander regeringsdosIn de Kamer ligt wel een wets- sier. Dat van de mogelijkheid tot
voorstel klaar van de PS en de sp.a. minnelijke schikking of het afkoDe partijen stellen voor dat het pen van een proces. De Franstalimakkelijker wordt voor de fiscus ge socialisten willen enkel akom het bankgeheim op te heffen. koord gaan met dat voorstel van
Nu staat er in de wet dat dat pas CD&V als er een versoepeling van
kan als er ‘concrete elementen het bankgeheim komt.
PIETER BLOMME

l Regularisatie levert Belgische schatkist onvoldoende op l Commissie Financiën dringt aan op hervorming
PIETER BLOMME
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geval kan zijn dienst dat niet opvragen bij het lokale belastingkantoor. Christian Brotcorne (cdH)
pleitte er dan ook voor dat wel mogelijk te maken.
Batselier wenste zich niet uit te
spreken voor of tegen een hervorming van het systeem van fiscale
regularisatie. ‘Als het parlement de
wetgeving wijzigt, zullen wij ons
aanpassen’, verklaarde hij.

B

‘Samenwerking met
Subsidies voor leraars
bedrijven grootste uitdaging’ ondoordacht verdeeld
l VDAB-topman Fons Leroy uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar
van bedrijvenpanels. Jammer
genoeg komt dat streven door de
ons opgelegde besparingen in het
gedrang.’

INTERVIEW
IVAN BROECKMEYER

Door alle aandacht te geven aan de werkzoekenden
heeft de VDAB de jongste
jaren de bedrijven wat verwaarloosd. Dat erkent
Fons Leroy, de gedelegeerd
bestuurder van de VDAB.
Hij wordt vandaag uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar.

Door die besparingen moet u
veel meer werkzoekenden
opvangen met minder geld.
Dreigt de VDAB zelf kopjeonder te gaan door de crisis?
Leroy: ‘We gaan niet zomaar
onze hand uitsteken voor extra
geld. Eerst proberen we onze
werking te optimaliseren. Bij de
jongeren konden we door de
inzet van nieuwe communicatiemiddelen flink wat efficiëntiewinst te boeken. We gaan die aanpak nu uitbreiden. Daarnaast
krijgen we door het Vlaamse
banenplan extra geld voor opleidingen. Maar als we merken dat
we er niet meer in slagen een
kwaliteitsvolle begeleiding aan te
bieden, zullen we toch met een
onderbouwde visie naar de
Vlaamse regering trekken.’

L

eroy, die in een vorig
leven kabinetschef was
van meerdere socialistische ministers van Arbeid, leidt
sinds 2005 de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling. Deskundigheid en pragmatisme
typeren volgens bijna alle waarnemers zijn beleid. Leroy krijgt
de prijs wel op een moment dat
zijn dienst zwaar op de proef
wordt gesteld door de crisis.

De vakbonden eisen dat de
activering van werklozen teruggeschroefd wordt. Onder
het motto: er is toch geen
werk, waarom dan de mensen lastigvallen?
Leroy: ‘We mogen zeker niet
de fouten van het verleden maken.
Toen hebben we werkzoekenden
massaal langdurig werkloos laten
worden, zodat ze niet meer inzetbaar waren toen de economie
weer aantrok. We moeten blijven
werken aan de competenties van
de mensen. Want we gaan na de
crisis naar een arbeidsmarkt van
de schaarste, waar tegenover elke
tien uittreders nog maar acht intreders staan.’
‘Maar activering is iets helemaal anders dan het schorsen van
mensen. Met schorsingen kan je
misschien de financiële problemen van de sociale zekerheid wat
verlichten. Maar je lost er zeker de
problemen van de arbeidsmarkt
niet mee op.’

Wat is er in de vijf jaar dat u
de VDAB leidt het meest veranderd?
Fons Leroy: ‘Ik zie twee grote
veranderingen. Inhoudelijk is er
de komst van de sluitende aanpak,
een activeringsbeleid waarbij we
iedere werkzoekende een begeleiding op maat trachten aan te bieden. Dat heeft geleid tot een sterke
stijging van hun tevredenheid, al
erken ik dat er nog zaken beter
kunnen. Voor groepen zoals de 50plussers is er nog meer nodig.’
‘Ten tweede zijn we volop op
zoek gegaan naar partners. Die
kunnen zowel uit de commerciële
sector als de overheid of de social
profit komen. Er is zo een netwerk
gegroeid dat zich nog altijd uitbreidt. Zo gaan we bijvoorbeeld
ook samenwerken met de ziekenfondsen en de zorgsector om mensen te begeleiden die nood hebben
aan arbeidsrevalidatie.’
Sommigen vragen zich wel
af of er nog een publieke bemiddelaar nodig is.
Leroy: ‘Ik ben daar heel pragmatisch in. Ideologische discussies zijn niet aan me besteed. Maar
ik ben wel trots op de sterke publieke dienst die ik mag leiden. Wij
worden als eersten afgerekend op
de prestaties van de arbeidsmarkt.
Dat verplicht ons performant te
blijven. En ik stel vast dat landen
die van hun publieke diensten een
soort OCMW’s van de arbeidsbemiddeling gemaakt hebben, die

Fons Leroy: ‘Na de crisis volgt een arbeidsmarkt van de schaarste.’
diensten in deze crisistijd opnieuw
versterken.’
Wat wilt u nog verbeteren
aan de werking?
Leroy: ‘De samenwerking met
de bedrijven is de grootste uitdaging. De voorbije jaren hebben
we ons heel sterk gericht op de
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werkzoekenden en hun noden.
Maar de bedrijven en hun vacaturebehoeftes moeten een even
prioritaire doelgroep worden. We
zijn nog te weinig bekend bij hen.
Ze hebben soms ook vragen bij de
kwaliteit van onze dienstverlening. Dat gat waren we aan het
dichtfietsen door de oprichting

U hebt een eigen blog. Een
van uw stokpaardjes daar is
dat de moderne werknemer
veel mobieler zal zijn.
Droomt u zelf nog van een
nieuwe job?
Leroy: ‘Ik zie zeker nog andere uitdagingen. Nooit eerder zat
ik zolang op één stoel. Maar nu
voel ik het nog niet kriebelen.
Door de crisis is de arbeidsmarkt
weer helemaal veranderd, met
alle uitdagingen vandien. Als het
van mij afhangt, vertrek ik dus
niet op korte termijn. Daarvoor is
de job nog te boeiend.’

l Rekenhof kritisch voor omkadering scholen l Rationalisatie blijft uit
KATRIEN VERSTRAETE

D

e financiering door de
Vlaamse overheid van
leerkrachten in het
middelbaar onderwijs is onvoldoende doordacht en onderbouwd. Een van de doelstellingen
van het financieringssysteem - de
versnippering van het studieaanbod tegengaan - is niet gelukt. Dat
concludeert het Rekenhof in een
rapport dat De Tijd kon inkijken.
Het Rekenhof nam de ‘omkadering’ onder de loep in het secundair onderwijs. In mensentaal: de
subsidiëring van de salarissen
voor het onderwijzend personeel.
Dat mechanisme werd in 1990
vastgelegd. Concreet krijgt elke
school jaarlijks een pakket ‘urenleraar’ toegekend waarmee leerkrachten betaald kunnen worden.
Dat pakket wordt hoofdzakelijk
berekend op basis van het aantal
leerlingen, maar er wordt ook rekening gehouden met de graad
en/of het leerjaar, de onderwijsvorm (bv. ASO, BSO, TSO) en de
grootte van de klassen. Niet alle
leerlingen brengen voor de school
hetzelfde aantal uren op.
Het vastleggen van die criteria
is volgens het Rekenhof veelal niet
onderbouwd. Zo wordt een ‘gemiddelde klasgrootte’ vastgelegd
om coëfficiënten te bepalen, maar
is de invloed van de klasgrootte op
de onderwijskwaliteit gebrekkig
onderzocht.
De bedoeling van de omkaderingsfinanciering was nobel: de

scholen voldoende geld ter be- maal vier leerlingen. Vooral in het
schikking stellen voor kwalitatief ASO is dat het geval. In de praktijk
onderwijs, maar ze ook aanzetten worden leerlingen uit die kleinere
tot een rationeel studieaanbod. De richtingen wel samengezet, wat
overheid hoopte dat de scholen dan weer tot grotere klassen leidt.
zouden worden aanNUT
gezet dunbevolkte
Het Rekenhof
studierichtingen niet Een op de zeven
stipt nog een ander
meer aan te bieden. studierichtingen
probleem aan. SchoMaar dat is anders
telt maximaal
len kunnen het toeuitgelopen.
gekende gefinancierHet
Rekenhof vier leerlingen.
de urenpakket vrij
stelt vast dat het figebruiken. Concreet:
nancieringsmechahet aantal leraarsnisme de verruiming Rapport Rekenhof
uren dat een bepaalvan het studieaanbod
de groep leerlingen
in de hand werkt om‘opbrengt’ voor de
dat de steun voor
omkadering daalt naarmate de school, hoeft niet voor hen geleerlingengroepen groter zijn. Het bruikt te worden. ‘Maar als de vergevolg? Scholen behouden admi- schuiving door alle scholen een alnistratieve groepen, zeg maar stu- gemene tendens vertoont, rijst de
dierichtingen (zoals ‘economie- vraag wat nog het nut ervan is dat
moderne talen’ of ‘latijn-wiskun- de ene leerlingengroep meer uren
de’), of richten er nieuwe op genereert dan de andere’, zegt het
omdat die extra gesubsidieerde hof. Het Rekenhof stelde bijvoorbeelde vast dat in de tweede en
uren opleveren.
derde graad van het ASO en in de
VERSNIPPERING
derde graad van het TSO meer
Ook de creatie van scholen- uren worden ingezet dan dat de
gemeenschappen heeft niet echt leerlingen er ‘opbrengen’. Die
tot een rationalisatie van het aan- richtingen worden dus ‘bevoorbod geleid. ‘De voorbije tien jaar is deeld’ qua personeelsomkadering,
het studieaanbod van de scholen- ten koste van andere richtingen
gemeenschappen slechts met (bijvoorbeeld BSO).
7 procent afgenomen. Voor de
Vlaams minister van Onderperiode 2005-2006 tot 2007-2008 wijs Pascal Smet (spy.a) belooft
is zelfs sprake van een status-quo’, tegen 1 september 2011 een nieuw
stelt het Rekenhof.
omkaderingssysteem.
Het gebrek aan rationalisatie
Lees het rapport op:
leidt ook tot een verregaande verwww.tijd.be /
snippering: ongeveer een op de zerekenhof-omkadering
ven studierichtingen telt maxi-

BAM-management niet van plan
bonussen terug te betalen
KATRIEN VERSTRAETE

P

eter Vanvelthoven, de fractieleider van de Vlaamse
regeringspartij sp.a, heeft gisteren
drie managers van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
(BAM) gevraagd alsnog af te zien
van de bonussen die ze kregen
voor hun prestaties in 2007. Het
gaat om zo’n 6.000 à 7.000 euro
bruto. ‘Dat zou in deze tijd toch
verstandiger zijn’, meent de
sp.a’er. Navraag bij de BAM leert
dat er niet veel enthousiasme is.
‘Waarover heeft men het? Zo riant
zijn die bonussen toch niet? En ze
zijn correct toegekend’, luidt het.

Peter Vanvelthoven.
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De BAM-bonussen kwamen
gisteren ter sprake tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Aanleiding was een vraag
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van Peter Reekmans (Lijst Dedecker). Volgens hem zijn de bonussen (voor 2007) onrechtmatig uitbetaald. Zo zou er geen formele
beslissing over geweest zijn op de
raad van bestuur. Reekmans vroeg
daarover advies bij de juridische
dienst van het Vlaams Parlement.
Dat is klaar. Reekmans leest er een
bevestiging in van zijn vermoeden.
Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en de
BAM zien geen probleem. De bonussen zijn wel (later) op een raad
van bestuur geagendeerd. Ze kregen ook het fiat van een extern bureau en, al was het niet meteen,
van de regeringscommissarissen.
Het moet ook gezegd dat het parlement erkent dat het advies werd
opgemaakt op basis van ‘mediaberichten, uitspraken van parlementsleden en ministers’. Het
spreekt over de ‘hypothese’ dat de
bonussen niet rechtmatig zijn.

Bondgenoten
zoeken
uitweg uit
Afghanistan

ERIK ZIARCZYK

J

emen moet alles uit de
kast halen om niet in totale chaos te verzanden.
Het regime in Sanaa kan daarvoor
rekenen op internationale steun.
Dat lieten westerse en Arabische
toppolitici gisteren verstaan op
een bijeenkomst in Londen. Zij
vrezen dat Jemen snel uitgroeit tot
een springplank van het internationale terrorisme.
De Londense vergadering was
een initiatief van de Britse premier, Gordon Brown. Die schoot in
actie na de mislukte aanslag op
25 december. Toen probeerde een
jonge Nigeriaan zichzelf op te blazen op een passagiersvliegtuig naar
Detroit. Al snel bleek dat de jongeman handelde in opdracht van de
Jemenitische afdeling van Al Qaeda.
Door de mislukte aanslag stond
Jemen in de schijnwerpers. De
Verenigde Staten waarschuwden
meteen dat het land dreigde uit te
groeien tot uitvalsbasis voor terreuraanvallen tegen het Westen.
Osama Bin Laden, de ondergedoken leider van Al Qaeda, dreigde
afgelopen weekeinde alvast met
aanslagen tegen de VS.

De gesprekken over Jemen waren een opwarmertje
voor de grote internationale
Afghanistanconferentie. In
Londen beraden meer dan 60
landen en organisaties zich
vandaag over de aanpak van
het Afghaanse conflict. Ruim
acht jaar na de invasie in Afghanistan is er nog steeds
geen uitzicht op vrede.
Het besef is gegroeid dat een
militaire oplossing niet bestaat. Zo veel gaf ook Stanley
McChrystal, de Amerikaanse
bevelhebber van de N AV Otroepen in Afghanistan, eerder deze week toe. ‘A ls soldaat is het mijn overtuiging
dat er genoeg gevochten is’,
zei hij.
Daarom focust de bijeenkomst in Londen op strategieën om de economische
ontwikkeling in Afghanistan
aan te zwengelen. De wederopbouw is mislukt, mede
door de corruptie en het aanhoudende geweld.
Het is ook uitkijken naar wat
beslist wordt over de toenadering tot de taliban. Zelfs de
Verenigde Staten sluiten niet
uit dat de radicale groepering
een rol kan spelen in de politiek, op voorwaarde dat ze de
wapens neerlegt.
EZ

COMMANDO’S

De Amerikanen zijn niet van
plan aan de kant toe te kijken. The
Washington Post onthulde gisteren dat speciale commando’s in Jemen jacht maken op militanten
van Al Qaeda. Zes van de 15 kopstukken zouden al zijn gedood. Bovendien leveren de VS ook informatie en wapens aan het regime.
En onbemande vliegtuigen voeren
bombardementen uit.
Met hun militaire inmenging
spelen de VS hoog spel. En ze maken het de Jemenitische president,
Ali Abdullah Saleh, niet echt gemakkelijk. Salehs critici verwijten
hem dat hij de deur wagenwijd
openzet voor de Amerikaanse ‘bezetters’. Dat is koren op de molen
van de moslimextremisten en vergroot het risico op nieuwe aanslagen tegen de VS.

Aanhangers van een separatistische rebellengroep in Zuid-Jemen protesteerden gisteren in Londen tegen de internationale steun voor de Jemenitische president, Ali Abdullah Saleh.
‘De uitdagingen in Jemen nemen toe’, luidde het gisteren in
Londen, ‘en als we die niet aanpakken, groeit het risico op een destabilisering van het land en de hele
regio.’ Jemen ligt zeer strategisch
voor Al Qaeda. Als de terreurbeweging er vaste voet aan de grond
krijgt, kan ze makkelijk greep

krijgen op andere zwakke staten in
het Midden-Oosten, Azië en Afrika.
RAMPSCENARIO

Het is dus alle hens aan dek om
een rampscenario voor Jemen te
vermijden. ‘Jemen is nog geen mislukte staat maar het is wel een on-

gelooflijk kwetsbare staat’, zei Ivan
Lewis, de Britse viceminister van
Buitenlandse Zaken. Behalve met
de dreiging van Al Qaeda heeft het
regime van president Saleh ook af
te rekenen met opstandige sjiieten
in het noorden en separatisten in
het zuiden.
Om een escalatie te vermijden

beloofde de top in Londen meer
ontwikkelingssteun aan het regime van Saleh. Ruim 40 procent
van de Jemenieten moet rondkomen met minder dan 2 dollar per
dag. Er zijn nauwelijks jobs en de
olie-inkomsten zijn pijlsnel gedaald. Mede door de economische
achteruitgang heeft Al Qaeda het

zeer makkelijk om nieuwe leden te
rekruteren.
De deelnemers aan de top in
Londen lieten Saleh gisteren verstaan dat ze geen blanco cheque
uitschrijven. Er moet een strategie
worden uitgewerkt om Jemen uit
de put te halen. En Saleh moet zijn
deel van het werk doen, namelijk

A DVERTENTIE

Zwitserland hervat gesprekken
met Amerika over UBS-deal
l Regering zoekt uitweg uit impasse rond uitwisseling bankgegevens
JAN VAN HESSCHE

D

e Zwitserse regering
heropent de gesprekken met de Verenigde
Staten om een uitweg te zoeken
uit de juridische impasse waarin
hun UBS-deal verzeild is geraakt.
Beide landen sloten in augustus
een dubbelbelastingverdrag dat
voorzag in de uitwisseling van
bankgegevens van 4.450 Amerikaanse klanten bij UBS, de grootste bank van Zwitserland. Een
Zwitserse rechtbank oordeelde
vorige week dat in 4.200 gevallen
die informatieoverdracht niet
rechtsgeldig is.
Minister van Justitie Eveline
Widmer-Schlumpf zei gisteren
dat Zwitserland eerst van de VS
te weten wil komen hoeveel UBSklanten zich al spontaan hebben
aangemeld. Als dat er 10.000 zijn,
al dan niet degenen die op de lijst

Brown legt ruziënde
Noord-Ierse coalitie
deadline op
De Britse premier, Gordon
Brown, geeft de Noord-Ierse
regering tot morgen de tijd om te
beslissen of ze de controle over
de politiediensten wil overnemen
van de Britten. Het katholieke
Sinn Fein wil zo snel mogelijk
meer verantwoordelijkheid, terwijl het protestantse DUP zich
daartegen verzet. Beide partijen
zitten al sinds maandag bijeen in
aanwezigheid van Brown en zijn
Ierse ambtgenoot, Brian Cowen.
A ls er morgen geen akkoord is,
nemen het VK en Ierland zelf een
beslissing.
REUTERS

Eveline Widmer-Schlumpf.
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van 4.450 staan, is de Amerikaanse fiscus immers ook tevreden. Tot nog toe hebben al 14.700
Amerikanen fiscale amnestie
gezocht door hun Zwitserse rekeningen aan te geven. Hoeveel van
hen klant zijn bij UBS, is niet
bekend.
Het verdrag treft Amerikaanse
klanten die met de hulp van UBS
offshoreconstructies hebben op-

Trichet (ECB)
steunt Obama’s
bankenplannen
De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), JeanClaude Trichet, heeft zich achter
de bankenplannen van Barack
Obama geschaard. De Amerikaanse president wil de omvang
van de grote banken beperken.
De hervormingsplannen van het
W itte Huis gaan ‘in dezelfde
richting als die van de ECB’, zei
Trichet gisteren.
Trichet staat, net als Obama,
achter een verlenging van de
ambtstermijn van de voorzitter
van de Amerikaanse centrale
bank, Ben Bernanke.

gezet of verzuimd hebben Zwitserse rekeningen aan te geven in
de VS. Een federale rechtbank in
Zwitserland maakte evenwel een
subtiel onderscheid tussen belastingontwijking en -fraude. Wie
‘vergeten’ is zijn rekeningen aan te
geven, begaat volgens de Zwitserse wet slechts een lichte overtreding. In dat geval mag een bank
niet verplicht worden het bankgeheim op te heffen. Slechts 250 van
de 4.450 geviseerde klanten zouden echt fraude gepleegd hebben.
Biedt een nieuw gesprek met
de VS geen soelaas, dan wil de
Zwitserse regering het parlement
vragen het dubbelbelastingverdrag te ratificeren. Dan wordt
ook belastingontwijking strafbaar en geldt het bezwaar dat de
rechtbank uitte niet langer. De
meerderheid van de parlementsleden is er niet van overtuigd dat
het bankgeheim opgeheven moet
worden.

Mahinda Rajapaksa
volgt zichzelf op als
president Sri Lanka
De regerende president van Sri
Lanka, M ahinda Rajapaksa, heeft
met overwicht de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij haalde
het met 57,9 procent van de stemmen. Zijn voornaamste tegenstander, ex-legerleider Sarath Fonseka,
bleef steken op ongeveer 4 0 procent.
Fonseka denkt dat de verkiezingen vervalst zijn en weigert de
resultaten te erkennen. Hij heeft
ondertussen buitenlandse bescherming gevraagd. Hij vreest
gearresteerd te worden door de
troepen van de president.
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economische en politieke hervormingen doorvoeren.
De president regeert al 32 jaar
met harde hand, wat de moslimextremisten ook in de kaart speelt.
Critici beweren dat de steun voor
het huidige regime in Sanaa niets
zal oplossen. Saleh is volgens hen
een deel van het probleem.

