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PIETER BLOMME

H oe komt het dat de fis-
cale amnestie in ande-
re landen miljarden

opbrengt en in ons
land niet? Dat was de
centrale vraag tijdens
het debat gisteren in
de Kamercommissie
Financiën, waar Luc
Batselier, de direc-
teur-generaal van de
bevoegde dienst, uit-
genodigdwas.

Vorig jaar ontving
het Contactpunt Re-
gularisaties 786 dos-
siers.Daarvanwerden
er 333 verwerkt, om-
dat hetmerendeel van de aangif-
ten ophet einde vanhet jaarwerd
ingediendennognietkonworden
afgehandeld. Dat bracht voor de
schatkist 31 miljoen euro op. Er
werd wel voor 224 miljoen euro
gerepatrieerd en dat is een pak
meer dan het jaar daarvoor.Maar
toch isdatpeanuts invergelijkmet

wat de fiscale amnestie aan kapi-
taal heeft teruggebracht naarNe-
derland (2miljard euro) en Italië
(80miljard euro) bijvoorbeeld.

VolgensOpenVLD-Kamerlid
LukVanBiesen aarzelen veel be-

lastingplichtigen om
hun zwart geld te re-
gulariseren uit vrees
voor strafrechtelijke
vervolging. ‘Als er
meer rechtszeker-
heid zou zijn, zou er
veelmeergeregulari-
seerdwordendannu
het geval is’, meent
hij.

François-Xavier
deDonnea (MR) ziet
een andere verkla-
ring. Volgens hem

zijn de tarieven voor successie-
rechten te hoog, waardoor het
voor veel belastingplichtigen te
duur is omnaarde fiscaleregulari-
satiedienst te stappen.

De sp.a ziet nog een andere re-
den voor het beperkte succes van
de regularisatie. Dirk Van der
Maelen: ‘In Nederland bijvoor-

beeld isdepakkansveelgroterdan
inons land.’ Volgensde sp.a’erzijn
Nederlanders meer geneigd hun
zwart geld te regulariseren dan
Belgen. Van derMaelen hield ook
een pleidooi om het systeem van
‘spontane regularisatie’af te schaf-
fen en alle regularisaties te laten
uitvoeren door de dienst vanBat-
selier. Belastingplichtigenkunnen
zich ook richten tot de lokale be-
lastingcontroleur om zwart geld
wit te wassen, maar volgens Van
derMaelen zit er geen eenduidig-
heid indehoogtevandeheffingen
en in de verjaringstermijnen.

Ecolo-KamerlidGeorgesGilki-
netbetreurdedatde regularisatie-
dienst geen onderzoeksbevoegd-
heidheeft endusde factonietkan
nagaan wat de oorsprong is van
hetgelddatwordtaangegeven. ‘De
belastingplichtigezoumoetenbe-
wijzen vanwaarhet geld komt.’

Batselier bevestigde dat zijn
dienst geen onderzoeksbevoegd-
heid heeft, maar dat om de zes
maanden de aangiftes wel ge-
stuurd worden naar de Cel voor
Financiële Informatieverwerking,

dezogenaamdewitwascel.Eenan-
derprobleemvande regularisatie-
dienst is dat het vaak lang duurt
vooraleer die een dossier kan af-
handelen.Datkomtonderandere
doordatgeen informatiekanwor-
den opgevraagd bij de andere
diensten vanFinanciën. Vaak ge-
beurthetvolgensBatselierdat een
belastingplichtige nietmeer over
een aanslagbiljet beschikt. In dat

geval kan zijn dienst dat niet op-
vragenbijhet lokalebelastingkan-
toor. Christian Brotcorne (cdH)
pleitteerdanookvoordatwelmo-
gelijk temaken.

Batselierwenstezichnietuit te
spreken voorof tegeneenhervor-
ming van het systeem van fiscale
regularisatie. ‘Alshetparlementde
wetgeving wijzigt, zullen wij ons
aanpassen’, verklaarde hij.

Fiscale amnestie schiet
volgensKamerleden tekort
l Regularisatie levertBelgische schatkist onvoldoendeop l CommissieFinanciëndringt aanophervorming

Als er meer
rechtszekerheid
zou zijn, zou
er veel meer
geregulariseerd
worden.

LUK VAN BIESEN, Open VLD

PIETER BLOMME

B ernard Clerfayt (MR-
FDF), de staatssecreta-
ris voor Financiën,

werkt aan een wetsontwerp dat
hetbankgeheim in ons landmoet
versoepelen.Datkondigdehijaan
inLeSoir.Debedoe-
ling is de fiscus de
mogelijkheid te ge-
ven makkelijker re-
keningen van belas-
tingplichtigen te
kunnen raadplegen.
Nu gebeurt dat heel
zelden, omdat de
voorwaarden daar-
voorzeer strengzijn.
In 2008 kon de Bij-
zondereBelastingin-
spectie slechts in 86
gevallenhetbankge-
heimlatenopheffen.

Uit navraag blijkt dat een en
ander nogmaarweinig concreet
is.Er is nog geen overleg geweest
met de andere regeringspartijen.
In de Kamer ligt wel een wets-
voorstelklaarvandePSendesp.a.
De partijen stellen voor dat het
makkelijkerwordt voor de fiscus
omhet bankgeheim op te heffen.
Nu staat er in de wet dat dat pas
kan als er ‘concrete elementen

zijn die het bestaan of de voorbe-
reiding van belastingontduiking
kunnenvermoeden’.Dat zinnetje
zouvervangenwordendoor ‘aan-
wijzingendiekunnenvermoeden
datdeverschuldigdebelastingho-
ger isdanblijktuitdeaangegeven
inkomsten’.Groen!enEcoloheb-
beneengelijkaardigvoorstel inge-

diend in deKamer.
Deoppositiepartij-

enverwachtendat het
ontwerp vanClerfayt
minderverregaandzal
zijn danhun voorstel-
len.Clerfaytkondigde
alaandat rekening zal
wordengehoudenmet
‘het recht op privacy’.

Bij de besprekin-
gen over de opmaak
van de begroting 2010
eind vorig jaar drong
de PS aan op een ver-
soepeling van het

bankgeheim.Maar dat stuitte op
protest.Bovendien isdeversoepe-
ling van het bankgeheim gekop-
peld aan een ander regeringsdos-
sier.Dat van demogelijkheid tot
minnelijke schikking of het afko-
pen vaneenproces.DeFranstali-
ge socialisten willen enkel ak-
koord gaan met dat voorstel van
CD&Vals ereenversoepelingvan
het bankgeheim komt.

OokMR denkt na over
soepeler bankgeheim
l Clerfaytkomtmet eigenwetsontwerp

De oppositie-
partijen
verwachten
dat het ontwerp
van Clerfayt
minder verre-
gaand zal zijn
dan hun
voorstellen.Luc Batselier, directeur-generaal van de regularisatiedienst. © LVA
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D e financiering door de
Vlaamse overheid van
leerkrachten in het

middelbaar onderwijs is onvol-
doende doordacht en onder-
bouwd.Een vandedoelstellingen
vanhet financieringssysteem -de
versnippering van het studieaan-
bod tegengaan- isnietgelukt.Dat
concludeert hetRekenhof in een
rapport dat DeTijd kon inkijken.

Het Rekenhof nam de ‘omka-
dering’onderde loep inhet secun-
daironderwijs. Inmensentaal:de
subsidiëring van de salarissen
voorhetonderwijzendpersoneel.
Dat mechanisme werd in 1990
vastgelegd. Concreet krijgt elke
school jaarlijks een pakket ‘uren-
leraar’ toegekendwaarmee leer-
krachtenbetaaldkunnenworden.
Dat pakket wordt hoofdzakelijk
berekend op basis van het aantal
leerlingen,maar erwordt ook re-
kening gehouden met de graad
en/of het leerjaar, de onderwijs-
vorm (bv. ASO, BSO, TSO) en de
grootte van de klassen. Niet alle
leerlingenbrengenvoorde school
hetzelfde aantal uren op.

Het vastleggen van die criteria
isvolgenshetRekenhof veelal niet
onderbouwd. Zo wordt een ‘ge-
middelde klasgrootte’ vastgelegd
omcoëfficiënten tebepalen,maar
isde invloedvandeklasgrootteop
de onderwijskwaliteit gebrekkig
onderzocht.

De bedoeling van de omkade-
ringsfinanciering was nobel: de

scholen voldoende geld ter be-
schikking stellen voor kwalitatief
onderwijs,maar ze ook aanzetten
toteen rationeel studieaanbod.De
overheid hoopte dat de scholen
zoudenworden aan-
gezet dunbevolkte
studierichtingenniet
meer aan te bieden.
Maar dat is anders
uitgelopen.

Het Rekenhof
stelt vast dat het fi-
nancieringsmecha-
nismedeverruiming
vanhetstudieaanbod
indehandwerktom-
dat de steun voor
omkadering daalt naarmate de
leerlingengroepengroterzijn.Het
gevolg?Scholen behouden admi-
nistratievegroepen,zegmaar stu-
dierichtingen (zoals ‘economie-
moderne talen’ of ‘latijn-wiskun-
de’), of richten er nieuwe op
omdat die extra gesubsidieerde
uren opleveren.

VERSNIPPERING
Ook de creatie van scholen-

gemeenschappen heeft niet echt
tot een rationalisatie vanhet aan-
bodgeleid. ‘Devoorbije tien jaar is
het studieaanbod vande scholen-
gemeenschappen slechts met
7 procent afgenomen. Voor de
periode2005-2006tot2007-2008
is zelfs sprakevaneenstatus-quo’,
stelt hetRekenhof.

Het gebrek aan rationalisatie
leidt ook tot een verregaande ver-
snippering:ongeveereenopdeze-
ven studierichtingen telt maxi-

maalvier leerlingen. Vooral inhet
ASO isdathetgeval. Indepraktijk
worden leerlingenuitdiekleinere
richtingen wel samengezet, wat
danweer totgrotereklassen leidt.

NUT
Het Rekenhof

stipt nog een ander
probleem aan. Scho-
len kunnen het toe-
gekendegefinancier-
de urenpakket vrij
gebruiken.Concreet:
het aantal leraars-
uren dat een bepaal-
de groep leerlingen
‘opbrengt’ voor de

school, hoeft niet voor hen ge-
bruikt teworden. ‘Maaralsdever-
schuivingdooralle scholeneenal-
gemene tendens vertoont, rijstde
vraagwat noghet nut ervan is dat
deene leerlingengroepmeeruren
genereertdandeandere’, zegt het
hof.HetRekenhof stelde bijvoor-
beelde vast dat in de tweede en
derde graad van hetASO en in de
derde graad van het TSO meer
uren worden ingezet dan dat de
leerlingen er ‘opbrengen’. Die
richtingen worden dus ‘bevoor-
deeld’quapersoneelsomkadering,
ten koste van andere richtingen
(bijvoorbeeldBSO).

Vlaams minister van Onder-
wijs Pascal Smet (spy.a) belooft
tegen 1 september2011eennieuw
omkaderingssysteem.

Subsidies voor leraars
ondoordacht verdeeld
l Rekenhofkritisch vooromkadering scholen l Rationalisatieblijft uit

Een op de zeven
studierichtingen
telt maximaal
vier leerlingen.

Rapport Rekenhof

Leroy, die in een vorig
leven kabinetschef was
van meerdere socialisti-

sche ministers van Arbeid, leidt
sinds 2005 de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling. Des-
kundigheid en pragmatisme
typeren volgens bijna alle waar-
nemers zijn beleid. Leroy krijgt
de prijs wel op een moment dat
zijn dienst zwaar op de proef
wordt gesteld door de crisis.

Wat is er inde vijf jaardat u
deVDAB leidthetmeestver-
anderd?
Fons Leroy: ‘Ik zie twee grote

veranderingen. Inhoudelijk is er
dekomstvande sluitendeaanpak,
een activeringsbeleidwaarbijwe
iederewerkzoekendeeenbegelei-
ding opmaat trachten aan te bie-
den.Datheeftgeleid toteensterke
stijging van hun tevredenheid, al
erken ik dat er nog zaken beter
kunnen.Voorgroepenzoalsde50-
plussers is ernogmeernodig.’

‘Ten tweede zijn we volop op
zoek gegaan naar partners. Die
kunnenzoweluitdecommerciële
sector als de overheid of de social
profitkomen.Er is zoeennetwerk
gegroeid dat zich nog altijd uit-
breidt. Zo gaan we bijvoorbeeld
ook samenwerkenmet de zieken-
fondsenendezorgsectorommen-
sen tebegeleidendienoodhebben
aan arbeidsrevalidatie.’

Sommigen vragen zich wel
af of ernog een publieke be-
middelaar nodig is.
Leroy: ‘Ik ben daar heel prag-

matisch in. Ideologische discus-
sieszijnnietaanmebesteed.Maar
ik ben wel trots op de sterke pu-
bliekedienstdie ikmag leiden.Wij
worden als eersten afgerekendop
deprestatiesvandearbeidsmarkt.
Dat verplicht ons performant te
blijven.En ik stel vast dat landen
dievanhunpubliekediensteneen
soortOCMW’s van de arbeidsbe-
middeling gemaakt hebben, die

diensten indezecrisistijdopnieuw
versterken.’

Wat wilt u nog verbeteren
aan dewerking?
Leroy: ‘De samenwerkingmet

de bedrijven is de grootste uitda-
ging. De voorbije jaren hebben
we ons heel sterk gericht op de

werkzoekenden en hun noden.
Maardebedrijven enhun vacatu-
rebehoeftes moeten een even
prioritaire doelgroepworden.We
zijn nog te weinig bekend bij hen.
Ze hebben soms ook vragen bijde
kwaliteit van onze dienstverle-
ning. Dat gat waren we aan het
dichtfietsen door de oprichting

van bedrijvenpanels. Jammer
genoeg komt dat streven door de
ons opgelegde besparingen in het
gedrang.’

Doordiebesparingenmoetu
veel meer werkzoekenden
opvangenmetminder geld.
Dreigt de VDAB zelf kopje-
onder tegaandoordecrisis?
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 communicatie-
middelen flink wat efficiëntie-
winst teboeken.We gaandie aan-
pak nu uitbreiden. Daarnaast
krijgen we door het Vlaamse
banenplan extra geld voor oplei-
dingen. 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.’

De vakbonden eisen dat de
activeringvanwerklozen te-
ruggeschroefdwordt.Onder
het motto: er is toch geen
werk, waarom dan demen-
sen lastigvallen?
Leroy: ‘We mogen zeker niet

de foutenvanhetverledenmaken.
Toen hebbenwe werkzoekenden
massaal langdurigwerkloos laten
worden, zodat ze nietmeer inzet-
baar waren toen de economie
weer aantrok.Wemoeten 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 nogmaar acht in-
treders staan.’

‘Maar activering is iets hele-
maalandersdanhet schorsenvan
mensen. Met schorsingen kan je
misschien de financiële proble-
men van de sociale zekerheidwat
verlichten.Maar je lost erzekerde
problemen van de arbeidsmarkt
nietmee op.’

U hebt een eigen blog. Een
vanuw stokpaardjes daar is
dat demodernewerknemer
veel mobieler zal zijn.
Droomt u zelf nog van een
nieuwe job?
Leroy: ‘Ik zie zeker nog ande-

re 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.’

INTERVIEW
IVAN BROECKMEYER

Door alle aandacht te ge-
venaandewerkzoekenden
heeft de VDAB de jongste
jarendebedrijvenwatver-
waarloosd. Dat erkent
FonsLeroy,degedelegeerd
bestuurder van de VDAB.
Hij wordt vandaag uitge-
roepen tot Overheidsma-
nager vanhet Jaar.

‘Samenwerkingmet
bedrijven grootste uitdaging’

l VDAB-topmanFonsLeroyuitgeroepen totOverheidsmanager vanhet Jaar

Fons Leroy: ‘Na de crisis volgt een arbeidsmarkt van de schaarste.’ © REPORTERS
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PeterVanvelthoven,de frac-
tieleider van de Vlaamse

regeringspartij sp.a,heeftgisteren
drie managers van de Beheers-
maatschappijAntwerpenMobiel
(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 deBAM leert
dat er niet veel enthousiasme is.
‘Waaroverheeftmenhet?Zo riant
zijndiebonussen tochniet?Enze
zijn correct toegekend’, luidt het.

De BAM-bonussen kwamen
gisterenter sprake tijdenshetvra-
genuurtje in het Vlaams Parle-
ment. Aanleiding was een vraag

vanPeterReekmans (LijstDedec-
ker). Volgens hem zijn de bonus-
sen (voor2007)onrechtmatiguit-
betaald. Zo zou er geen formele
beslissing over geweest zijn op de
raadvanbestuur.Reekmansvroeg
daarover advies bij de juridische
dienstvanhetVlaamsParlement.
Dat isklaar.Reekmans leestereen
bevestiging invanzijnvermoeden.

Minister van Openbare Wer-
ken Hilde Crevits (CD&V) en de
BAM zien geen probleem.De bo-
nussenzijnwel (later) opeen raad
van bestuur geagendeerd. Ze kre-
genookhet fiatvaneenexternbu-
reau en, al was het niet meteen,
van de regeringscommissarissen.
Hetmoet ook gezegd dat het par-
lementerkentdathetadvieswerd
opgemaaktopbasisvan ‘mediabe-
richten, uitspraken van parle-
mentsleden en ministers’. Het
spreekt overde ‘hypothese’datde
bonussen niet rechtmatig zijn.

BAM-management niet van plan
bonussen terug te betalen

Peter Vanvelthoven. © PN

Lees het rapport op:
www.tijd.be /
rekenhof-omkadering
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J emen moet alles uit de
kast halen om niet in to-
tale 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
vrezendatJemensneluitgroeit tot
een springplank van het interna-
tionale terrorisme.

De Londense vergaderingwas
een initiatief van de Britse pre-
mier,GordonBrown.Dieschoot in
actie na de mislukte aanslag op
25december.Toenprobeerde een
jongeNigeriaanzichzelfop tebla-
zenopeenpassagiersvliegtuignaar
Detroit. Al snelbleekdatde jonge-
man handelde in opdracht van de
JemenitischeafdelingvanAlQae-
da.

Doordemislukteaanslag stond
Jemen in de schijnwerpers. De
Verenigde Staten waarschuwden
meteen dat het land dreigde uit te
groeien tot uitvalsbasis voor ter-
reuraanvallen tegen het Westen.
OsamaBinLaden, de ondergedo-
ken leider van Al Qaeda, dreigde
afgelopen weekeinde alvast met
aanslagen tegen deVS.

COMMANDO’S
De Amerikanen zijn niet van

plan aandekant toe tekijken.The
Washington Post onthulde giste-
rendat speciale commando’s inJe-
men jacht maken op militanten
van Al Qaeda. Zes van de 15 kop-
stukkenzoudenal zijngedood. Bo-
vendien leveren de VS ook infor-
matie en wapens aan het regime.
Enonbemandevliegtuigenvoeren
bombardementen uit.

Met hun militaire inmenging
spelen deVS hoog spel.En zema-
kenhetdeJemenitischepresident,
Ali Abdullah Saleh, niet echt ge-
makkelijk. Salehs critici verwijten
hem dat hij de deur wagenwijd
openzet voordeAmerikaanse ‘be-
zetters’.Dat is koren op demolen
vandemoslimextremistenenver-
groot het risico opnieuwe aansla-
gen tegen deVS.

‘De uitdagingen in Jemen ne-
men toe’, luidde het gisteren in
Londen, ‘enalswedienietaanpak-
ken, groeit het risicoop eendesta-
bilisering van het land en de hele
regio.’ Jemen ligt zeer strategisch
voorAlQaeda.Alsde terreurbewe-
ging er vaste voet aan de grond
krijgt, kan ze makkelijk greep

krijgenopanderezwakkestaten in
hetMidden-Oosten, Azië enAfri-
ka.

RAMPSCENARIO
Het isdus alle hens aandekom

een rampscenario voor Jemen te
vermijden. ‘Jemenisnoggeenmis-
lukte staatmaarhet iswel een on-

gelooflijkkwetsbarestaat’,zei Ivan
Lewis, deBritse viceminister van
BuitenlandseZaken. Behalvemet
dedreiging vanAlQaedaheeft het
regime van president Saleh ook af
te rekenen metopstandigesjiieten
in het noorden en separatisten in
het zuiden.

Omeen escalatie te vermijden

beloofde de top in Londen meer
ontwikkelingssteun aan het re-
gime van Saleh. Ruim 40 procent
van de Jemenietenmoet rondko-
menmetminder dan 2 dollar per
dag.Er zijn nauwelijks jobs en de
olie-inkomsten zijn pijlsnel ge-
daald.Mededoorde economische
achteruitgang heeftAlQaeda het

zeermakkelijkomnieuwe ledente
rekruteren.

De deelnemers aan de top in
Londen lieten Saleh gisteren ver-
staan dat ze geen blanco cheque
uitschrijven.Ermoeteenstrategie
worden uitgewerkt om Jemen uit
deput tehalen.EnSalehmoet zijn
deel van het werk doen, namelijk

economische en politieke hervor-
mingen doorvoeren.

De president regeert al 32 jaar
methardehand,watdemoslimex-
tremisten 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 vanhet probleem.

Jemen krijgt steun in strijd tegenAlQaeda
l Internationale topwil escalatie vermijdenmet ontwikkelingssteun l Vrees voornieuwe ‘mislukte staat’ l Geheimecommando’sVS actief in Jemen

D e gesprekken over Je-
men waren een opwarmertje
voor de grote internationa le
A fghanistanconferentie . In
Londen beraden meer dan 6 0
landen en organisaties z ich
vandaag over de aanpak van
het Afghaanse conflict. Ruim
acht jaar na de invasie in A f-
ghanistan is er nog steeds
geen uitzicht op vrede.
Het besef is gegroeid dat een
milita ire oplossing niet be-
staat. Zo veel gaf ook Stanley
M cChrystal, de A merikaanse
beve lhebber van de N AV O -
troepen in A fghanistan, eer-
der deze week toe . ‘A ls sol-
daat is het mijn overtuiging
dat er genoeg gevochten is’,
zei hij.
Daarom focust de bijeen-
komst in Londen op strate-
gieën om de economische
ontw ikke ling in A fghanistan
aan te zwengelen. De weder-
opbouw is mislukt, mede
door de corruptie en het aan-
houdende geweld.
H et is ook uitkijken naar wat
beslist wordt over de toena-
dering tot de taliban. Zelfs de
Verenigde Staten sluiten niet
uit dat de radicale groepering
een rol kan spelen in de poli-
tiek, op voorwaarde dat ze de
wapens neerlegt. EZ

Bondgenoten
zoeken
uitweguit
Afghanistan

Aanhangers van een separatistische rebellengroep in Zuid-Jemen protesteerden gisteren in Londen tegen de internationale steun voor de Jemenitische president, Ali Abdullah Saleh. © REUTERS

D e 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. H et katholieke
Sinn Fe in w il zo sne l moge lijk
meer verantwoordelijkheid, ter-
w ijl het protestantse D UP z ich
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

Brown legt ruziënde
Noord-Ierse coalitie
deadline op

De voorzitter van de Europe-
se Centrale Bank (ECB), Jean-
Claude Trichet, heeft zich achter
de bankenplannen van Barack
O bama geschaard. De A meri-
kaanse 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 O bama,
achter een verlenging van de
ambtstermijn van de voorzitter
van de A merikaanse centrale
bank, Ben Bernanke.

Trichet (ECB)
steunt Obama’s
bankenplannen

De regerende president van Sri
Lanka, M ahinda Rajapaksa, heeft
met overw icht de presidentsver-
kiez ingen gewonnen. H ij haa lde
het met 57,9 procent van de stem-
men. Z ijn voornaamste tegenstan-
der, ex-legerleider Sarath Fonseka,
bleef steken op ongeveer 4 0 pro-
cent.
Fonseka denkt dat de verkiezin-
gen vervalst zijn en weigert de
resultaten te erkennen. H ij heeft
ondertussen buitenlandse be-
scherming gevraagd. H ij vreest
gearresteerd te worden door de
troepen van de president.

Mahinda Rajapaksa
volgt zichzelf op als
president Sri Lanka

JAN VAN HESSCHE

D e Zwitserse regering
heropent de gesprek-
ken met de Verenigde

Staten om een uitweg te zoeken
uit de juridische impasse waarin
hunUBS-deal verzeild is geraakt.
Beide landen sloten in augustus
een dubbelbelastingverdrag dat
voorzag in de uitwisseling van
bankgegevens van 4.450 Ameri-
kaanse klanten bijUBS, de groot-
ste bank van Zwitserland. Een
Zwitserse rechtbank oordeelde
vorigeweek dat in 4.200 gevallen
die informatieoverdracht niet
rechtsgeldig is.

Minister van Justitie Eveline
Widmer-Schlumpf zei gisteren
dat Zwitserland eerst van de VS
tewetenwilkomenhoeveelUBS-
klanten zich al spontaan hebben
aangemeld. Als dat er 10.000 zijn,
al dan niet degenen die op de lijst

van 4.450 staan, is de Ameri-
kaanse fiscus immers ook tevre-
den.Tot nog toe hebben al 14.700
Amerikanen fiscale amnestie
gezochtdoorhunZwitserse reke-
ningen aan te geven.Hoeveel van
hen klant zijn bij UBS, is niet
bekend.

Hetverdrag treftAmerikaanse
klanten diemet de hulp van UBS
offshoreconstructies hebben op-

gezet of verzuimd hebben Zwit-
serse rekeningen aan te geven in
deVS.Een federale rechtbank in
Zwitserlandmaakte evenwel een
subtiel onderscheid tussen belas-
tingontwijking en -fraude. Wie
‘vergeten’ is zijn rekeningenaante
geven,begaat volgensdeZwitser-
se wet slechts een lichte overtre-
ding. In dat geval mag een bank
nietverplichtwordenhetbankge-
heimop teheffen. Slechts250van
de 4.450 geviseerde klanten zou-
denecht fraude gepleegdhebben.

Biedt een nieuw gesprek met
de VS geen soelaas, dan wil de
Zwitserse regeringhetparlement
vragen het dubbelbelasting-
verdrag te ratificeren. Dan wordt
ook belastingontwijking straf-
baar en geldt het bezwaar dat de
rechtbank uitte niet langer. De
meerderheid van de parlements-
leden is er niet van overtuigd dat
het bankgeheim opgeheven moet
worden.

Zwitserland hervat gesprekken
metAmerika overUBS-deal
l Regering zoekt uitweguit impasse ronduitwisselingbankgegevens
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