
J ournalist JörgenOoster-
waal kon het sp.a-boeg-
beeldovertuigenzijnver-

haal over die politieke crisis aan
hem toe te vertrouwen. Een van
de hoofdrolspelers, N-VAvoorzit-
ter BartDeWever, was bereid het
voorwoord te schrijven.

‘Het kan verkeren’, stelde De
Wever gisteren bij de boekvoor-
stelling vast. Destijds was hij sa-
menmet ElioDi Rupo de spil van
de onderhandelingen. De op-
dracht vanVande Lanotte als ko-
ninklijk bemiddelaar kon in we-
zen worden samengevat tot het
verkleinenvandekloof tussendie
twee tenoren. Nu staat DeWever
als oppositieleider aan de kant en

zitVandeLanotte als vicepremier
weer in het hart van de politiek.

De sp.a’er beschrijft tot in het
detaildevoorstellenenonderhan-
delingstechnieken waarmee hij
stapje voor stapje het spannings-
veld tussen de Vlaamse eisen en
Franstalige achterdocht trachtte
te verkleinen. Die alinea’s zullen
vooral de fans van de staatsher-
vorming en de doorgewinterde
Wetstraatratten bekoren.

SLAGVELD
Voorwie tot geen van die twee

categorieën behoort, bevestigen
de alinea’s vooral welk ongeloof-
lijkmoeilijk landBelgiëgeworden
is.Onderhandelen is een loopgra-
venoorlog geworden, waarbij
computermodellen de obussen
vervangen. Ooit beheersten de
toshibaboysvanDehaenemethun
expertise dat communautaire
slagveld. Nu trokken de Vlaamse
onderhandelaarsvaak inversprei-
de slagordeenmetniet altijdeven
coherente eisen ten strijde. Daar
botsten ze op een batterij PS-ex-
perts die ‘met hun laptop en zak-
japanner in de aanslag’ een dode-
lijk efficiënte verdediging organi-
seerden. ‘Een geoliedemachine’,
helaas ‘altijd erg defensief’, stelt
Vande Lanotte.

Maar het boek biedt ook en
vooral een inzicht in de condition

humaine van een toppoliticus.
VandeLanottewerd indieperiode
door een persoonlijk drama ge-
troffen. Zijnmoeder, met wie hij
eennauwebandhad, overleedna-
dat zedooreenhersenbloeding te
getroffenwerd.Depassageswaar-
in hij naast het sterfbed van zijn
moeder toch nog afspraken zit te
maken omde onderhandelingen
te redden zijn aangrijpend en
soms ronduit schrijnend.

MENSEN
Op die momenten wordt ook

bewezendat toppoliticiwel dege-
lijkmenselijk voor elkaar kunnen
zijn. TussenVandeLanotte enDe
Wever bleek het zelfs erg goed te
klikken.Depolitieke tegenstellin-
gen zijn daarom niet minder
groot. De scherpste uithaal in het
boekstaatoppagina88.VandeLa-
notte hekelt daar de ‘nare totali-
taire trekjes’ indeN-VA-reactieop
het feit dat de culturele instellin-
gen zoals de KVS meededen aan
acties zoals ‘Niet in onze naam’.

■ Jörgen Oosterwaal
en Johan Vande Lanotte -
Dagboek van een politie-
ke crisis - 2011, De Bezige
Bij, 189 pagina’s, 17,95
euro.
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WIM VAN DE VELDEN

‘W emoetendemoed
hebben de waar-
heid te vertellen.

De toestand van onze openbare
financiën is er sinds het Fortis-
debacle felopachteruitgegaan.We
zien ons vandaag verplicht krach-
tigemaatregelen tenemenomdie
situatie recht te zetten.’ Dat zei
premierElioDiRupo(PS)gisteren
in zijn regeerverklaring voor het
federaal parlement.

Elio Di Rupo is geen Guy Ver-
hofstadt. Eenbevlogenregeerver-
klaringwerdhetniet. Hij bleef ge-
heel zichzelf: bedaardenvoorzich-
tig. Maar Di Rupo maakte wel
duidelijkheel goed tebeseffendat
erkrachtdadigmoetwordenopge-
treden, willen we de financiële
storm die over ons land raast het
hoofd bieden.

‘In de loop van de lange crisis
haddenwealleskunnenverliezen,
ons land, onzewelvaart enons so-
ciaalmodel. Maar vandaag liggen
er oplossingen op tafel. Het is nu
aan de regering, het parlement en
eenieder vanonsbij te dragenaan
de renaissance van ons land. Als
we schouder aan schouder staan,
zal een nieuw tijdperk van wel-
vaart zich aandienen’, verklaarde
Di Rupo.

AAN DE SLAG
De regering is alvast klaar om

de handen uit de mouwen te ste-
ken en radicale hervormingen
door te voeren, zodat onze wel-
vaartwordt verzekerd, gaf de pre-
mier mee. ‘Ce gouvernement va
travailler, travailler et encore tra-
vailler’, luidde het. En de premier
is er gerust op. ‘Samen, met de
nieuwe regering, enmet de steun
van een brede parlementaire
meerderheid, zullenweeenbetere
toekomst voor iedereen bouwen’.

Depremiermerkteverschillen-
de keren op dat er zware inspan-

ningenmoetenworden geleverd,
maar benadrukte dat er ookweer
perspectief en hoop zullen zijn.
‘Denieuwe regeringwil onze bur-
gerseendubbeleboodschapbren-
gen: een boodschap van zelfver-
trouwen en van hoop’, klonk het.

Even deed Di Rupo toch een
‘Verhofstadtje’, toenhij zeidatons
land een ‘modelland in het hart
vanEuropa’ is. Ons land staat vol-
gens onze nieuwepremier ‘model
op heel wat gebieden: de sociale
zekerheid, de gezondheidszorg,

het onderwijs, de creativiteit, de
ondernemingsgeest, de producti-
viteit, het wetenschappelijk on-
derzoek, het vrijwilligerswerk, de
sport, demuziek, de dans, de film
en zoveelmeer’, klonk het.

PATER DAMIAAN
VolgensDiRupomogendeBel-

gen daarombestwat zelfvertrou-
wenhebben. ‘Wezijnnietgrootop
de Europese kaart. Toch zijn we
groot in hart en geest. Zij die door
onze bevolking tot grootste Belg

zijn uitgeroepen, Jacques Brel en
Pater Damiaan, staan symbool
voor de onbaatzuchtigheid en de
tolerantie. Groot in hart en geest.’
Het waren de woorden waarmee
DiRupozijn toespraakookafsloot.
‘Groot in hart en geest.’

NEDERLANDS
Di Rupo richtte zich ook per-

soonlijk totdeVlamingen. ‘Deeer-
steministermoetdeeersteminis-
ter van alle Belgen zijn endus ook
van alle Vlamingen. Ik zal hard

werken om mijn Nederlands te
verbeteren, dat beloof ik. Ik ben
van plan heel wat Vlamingen te
ontmoeten. Ik zal heel hardwer-
ken om u niet te ontgoochelen,
maar ik vraag geduld en begrip.’

DeN-VAwas alvast niet onder
de indruk. In de wandelgangen
wees fractieleider Jan Jambon
erop dat Di Rupo al in Vollezele
had beloofd iets aan zijn Neder-
lands te doen. ‘Hij heeftmeer dan
500 dagen gehad omdat te doen’,
aldus Jambon.

Ce gouvernement
va travailler, travailler
et encore travailler.

ELIO DI RUPO (PS),
eerste minister

‘Werken aan renaissanceBelgië’

Kort
■ Premier Elio Di Rupo maakte

duidelijk goed te beseffen dat er
krachtige maatregelen nodig zijn
om onze welvaart te behouden.

■ Tegelijk benadrukte hij dat de
Belgen weer hoop en zelfver-
trouwen mogen hebben.

■ Hij herhaalde nogmaals dat hij
aan zijn Nederlands zal werken.

‘In de loop van de lange crisis hadden we alles kunnen verliezen: ons land, onze welvaart en onze sociale zekerheid. Maar vandaag liggen er oplossingen op tafel’, zei premier Elio Di Rupo. © REUTERS

l PremierElioDiRupobrengt in regeerverklaring voorparlementboodschapvan zelfvertrouwenenhoop CD&V vergeet voor de tweede
dag op rij de vrouwen
Nadat CD&V zijn vrouwenbewe-
ging al eens had geschoffeerd door
vier mannen aan te stellen in de fe-
derale regering deedCD&Vhet gis-
teren weer. De
CD&V-Kamerle-
den kozen immers
met een nipte
meerderheid Raf
Terwingen (foto)
als hun nieuwe
fractieleider en,
niet Sonja Becqdie
ook kandidaat
was. Terwingen
(39) is advocaat en komt uit het
Limburgse Maasmechelen. Hij is
Kamerlid sinds 2007.

CD&V-afdeling Leuven
vergeet de vrouwen niet
Even leek het nog erger te worden,
omdatCarlDevlies staatssecretaris
af is en zijn schepenmandaat in Leu-
venweer opneemt. Devlies werd in
Leuven opgevolgd door Els Van
Hoof, die voorzitter is van de vrou-
wenbeweging vanCD&V. VanHoof
blijft echter schepen. Een andere
CD&V’er, Herwig Beckers, moet
plaats ruimen voorDevlies. Beckers
wordt opnieuwvoorzitter vande so-
ciale huisvestingsmaatschappij Dij-
ledal.

Nieuwe fractievoorzitters sp.a
In het Vlaams Parlement stelde de
sp.a gisteren de 38-jarige Bart Van
Malderen aan als fractieleider. Hij
volgt John Crombez op, die nu
staatssecretaris voor Fraudebe-
strijding is. VanMalderen is de op-
volger van Norbert De Batselier als
sp.a-boegbeeld van Dendermon-
de, waar hij ook schepen is.
In de Senaat volgt de 58-jarige
Gentse hoogleraar verloskunde en
gynaecologeMarleenTemmerman
JohanVande Lanotte op als fractie-
leider voor sp.a.

Oude bekendenweer in Kamer
Door het aantreden van de regering
konden gisteren ook in deKamer en
in de Senaat een reeks opvolgers de
eed afleggen als parlementslid. En-
kele oude bekenden keren op die
manier terug naar deKamer. Onder
hen BHV-burgemeester Michel
Doomst (CD&V) en Luc Van Bie-
sen (OpenVLD), die jarenlang in de
commissie Financiën zat.

Antwerpen krijgt voor het eerst
schepen van allochtone afkomst
In Antwerpen wordt de 36-jarige
GülerTuran (foto) schepen, nuMo-
nica De Coninck
federaal minister
vanWerk is. Turan,
ook Vlaams Parle-
mentslid, wordt zo
de eerste Ant-
werpse schepen
van allochtone ori-
gine. Ze neemt de
bevoegdheden
over van schepen
Leen Verbist (sp.a), die op haar
beurt Monica De Coninck opvolgt
als schepen van Sociale Zaken en
als OCMW-voorzitster.

Yves Letermeminister van staat
Gisteren is Yves Leterme minister
van staat geworden. Minister van
staat is een eretitel voor politici die
zich hebben ingezet voor België.
Veel voordelen zijn aan de titel niet
verbonden, behalve dat de betrok-
kenen met een A-nummerplaat
mogen blijven rondrijden.

© PHOTO NEWS

© BELGA

Depoliticus en de dood
l JohanVandeLanotte over de (on)menselijke kantenvan toppolitiek

WIMVANDEVELDEN

Deministers lopen in de
schijnwerpers. Achter
de schermen doen de

kabinetschefs de motor draaien.
Zeker de kabinetschefs van de vi-
cepremiersspeleneencrucialerol
inbelangrijkepolitiekebeslissing.

Chef der kabinetschefs wordt
HervéParmentier. Hijwasalka-
binetschefvanLauretteOnkelinx,
waar hij de belangen van de PS
moest verdedigen in de regering.
Hij ging dikwijls in de clinchmet
de Vlaamse kabinetschefs. Nu
klimt hij een trede hoger enmoet
hijalsnummereenophetkabinet-
DiRupoeenandererol spelen.Hij
wordtooksecretarisvandeminis-
terraad.

Jean-ArthurRegibeaukomt
op een andere sleutelpost. Hij
komtvandePS-studiedienstover
om diplomatiek adviseur van Di
Rupo tewordenenzaldepremier
bijstaan op deEuropese toppen.

Steven Vanackere (CD&V)be-
houdt als vicepremier zijn kabi-
netschef Eddy Peeters. Het re-
geerakkoordheeftgeengeheimen
voorPeeters,wanttijdensderege-
ringsonderhandelingenwashijde
rechterhandvanCD&V-voorzitter

Wouter Beke. Op Financiën
neemtVanackereEricKirschals
kabinetschef. Kirschwas een van
deToshiba-boys, die destijds voor
Jean-Luc Dehaene de financie-
ringswet uitdokterden.

Sp.a-vicepremierJohanVande
Lanotte (sp.a)neemtJanCornil-
liealskabinetschef. Cornillieheeft
als directeur van de sp.a-studie-
dienst de regeringsonderhande-
lingen van A tot Z gevolgd. Hij
stond ook Johan Vande Lanotte
bij, toendie als koninklijk bemid-
delaareenvoorstel vooreennieu-
we financieringswet uitwerkte.

Open VLD-vicepremier Vin-
cent Van Quickenborne (Open
VLD)neemtRubenLecokalska-
binetschef. Lecok heeft als hoofd
vandestudiedienstvanOpenVLD
de regeringsonderhandelingen
eveneens van dichtbij meege-
maakt, vanaf de dag dat de libera-
lenmee omde onderhandelings-
tafel plaatsnamen.

Bij MR-vicepremier Didier
Reynders blijftOlivierHenin op
post. OokcdH-vicepremierJoëlle
Milquet houdtPhilippeDonnay
als kabinetschef. EnookLaurette
OnkelinxwilverdergaanmetLau-
rent Bovy, al bestaat de kans dat
ook hij naar het kabinet-Di Rupo
gaat.

HervéParmentier
chef der kabinetschefs
l Depolitieke sterkhouders achter de schermen

OVER ELIO DI RUPO

Zijn extreme
voorzichtigheid
is een van zijn
zwaktes maar
ook zijn sterkte.

OVER DE SP.A

Onze aanpak is
niet genoeg op
het politieke
midden gericht.

OVER DE NOTA-DE WEVER

Dat was lang
geen kwade
tekst.

OVER ZICHZELF

Ik ben geen
strateeg.

DE STOELENDANS
GAATVOORT

IVAN BROECKMEYER

Toppolitiekkanonmense-
lijk hard zijn. Maar daar-
om zijn politici nog geen
onmensen.Datbewijsthet
dagboek van JohanVande
Lanotte over de 99 dagen,
tussenoktober 2010 en ja-
nuari 2011, waarin hij de
formatie trachtte te reani-
meren. Indiehelseperiode
verloor hij ook zijn moe-
der.

DeN-VA heeft
de gelegenheid
gehad iets te
doen voor
Vlaanderen,
maar heeft
die kans niet
gegrepen.
Di Rupo gisteren in behoorlijk
Nederlands in het Journaal.

GEQUOTEERD
ELIO DI RUPO
PREMIER

MAARTEN BAKKER,ONZE
CORRESPONDENT IN DEN HAAG

Nederlanddachtalbegin
juli2008aandeafsplit-
sing van ABN AMRO

uit het Fortis-concern, lange tijd
voordeeigenlijkebreuk inhetna-
jaar. Dat bleek gisteren in deNe-
derlandse onderzoekscommissie
overdekredietcrisis tijdensdeon-
dervragingvanvoormaligminister
vanFinanciënWouterBos (foto).
In oktober 2008 nationaliseerde
hij hetNederlandse deel vanFor-
tis.DaarvoorbetaaldehijdeBelgi-
sche overheid 16,8miljard euro.

Uit de zitting bleek dat deNe-
derlandscheBank (DNB), de toe-
zichthouder in Ne-
derland,bangwasdat
deproblemenbijFor-
tis ook ABN AMRO
zouden besmetten.
Dat zou het hele
financiële stelsel in
Nederlandontwrich-
ten.BoszeidatDNB-
voorzitterNoutWel-
link in juli al dacht
aan ‘het lossnijden’
van ABN Amro uit
het Fortis-concern,
mochtdeneergangbij
Fortisdoorzetten.Detoezichthou-
der kreeg vanBos politieke steun
voor zo’nmaatregel.

VOORNEMEN
VolgensBos lagener geencon-

crete plannen klaar, maar was er
sprake van een duidelijk voorne-
mendat niet gedeeldwerdmet de
Belgen. De Nederlanders gokten
op een overname van ABNAmro
door ING. Toen het Fortis-con-
cern op zondag 28 september
2008 op de knieën lag, waren ze
bangdatBNPParibasmet de buit
aandehaal ging.Boskreegeen te-
lefoontje van zijn Franse collega
Christine Lagarde met de vraag

een Franse overname van ABN
Amronietteboycotten.Boszeidat
hij datwél zoudoen.

BEKLAG OVERBELGEN
Bosdeedzijnbeklagoverde in-

formatieverstrekking aan Belgi-
schezijde. ‘Wehaddenhet ideedat
we de Belgen moesten vertellen
watermetFortisaandehandwas.’
Het leek alsof de Belgische toe-
zichthouder en de regering de
zaakjes ‘nietgoedoporde’hadden.
‘Maar het kan ook hun strategie
zijn geweest.’

Bos en de toenmalige Neder-
landse premier Jan Peter Balke-
nendewerdenintelefoongesprek-
kenmethuncollega’sReyndersen
Leterme ook niet geïnformeerd

overdekapitaalinjec-
ties inFortis dieBel-
gië en Luxemburg
overwogen. Bos reis-
dezondagavondnaar
Brusselomafspraken
te maken over geza-
menlijke overheids-
steun aan Fortis.
Toen twee dagen la-
ter bleekdat de kapi-
taalinjecties van de
Beneluxlanden on-
voldoendewaren, liet
Bos Reynders weten

dat hij deNederlandseFortis-de-
lenhelemaalwildenationaliseren.
‘Jajaja, okay’, reageerdeReynders
volgensBos laconiek.

Nederland schatte de waarde
vandeNederlandseFortisdelenop
12à20miljardeuro, terwijlBelgië
24miljardvroeg.Behalvedebeta-
ling van 16,8 miljard euro, ver-
plichtteNederland zich in de uit-
eindelijke deal ook tot overname
van een leningenpakket van 50
miljardvanFortis.VolgensBosge-
beurde dat op nadrukkelijk ver-
zoek van Brussel. Nederland zou
daarmee een bijdrage hebben ge-
leverdaan ‘de financiële stabiliteit
vanBelgië’.

De Gemeentelijke Hol-
ding, het investerings-
vehikel van de steden

en gemeenten in België, kwam
zwaar in de problemen als groot-
ste Belgische aandeelhouder van
Dexia. Na de implosie van die
financiële groep leekeen faillisse-
ment lange tijd onvermijdelijk.
Maar eindoktoberkonalsnogeen
akkoordmet de drie gewesten, de
federale overheid en Dexia Bank
Belgiëuit de brandworden gered.
Daardoor kon de Gemeentelijke
Holding in vrijwillige vereffening
gaan. Dat geeft de Holding meer
tijd om uit te doven dan bij een
faillissement, waardoor de aan-
deelhouders inprincipede schade
kunnen beperken.

Het hoeft dan ook niet te ver-
bazen dat liefst 85 procent van de
aanwezige aandeelhouders - sa-
men goed voor net geen 78 pro-
cent van het kapitaal - voor een
vrijwillige vereffening koos. Er
werden twee vereffenaars aan-
gesteld: het auditkantoor KPMG
en het advocatenbureau Quinz.
Alle ledenvande raadvanbestuur
van de Gemeentelijke Holding
zijn sinds gisteren ontslagen uit
hun functie.

Hoe langdevereffeningsopera-
tie zal duren, staat niet vast. ‘De
vereffenaars krijgeneenzeer gro-
te onafhankelijkheid in al hun
doen en laten’, reageerde Carlos

Bourgeois, de gedelegeerd be-
stuurder van de Gemeentelijke
Holding,naafloopvandevergade-
ring.

MARATHON
De marathonbijeenkomst in

Etterbeek, die liefst vieruurduur-
de, verliep vrij rustig. Voorzitter
Francis Vermeiren moest vooral
een reeks vooraf ingezonden vra-
gen van aandeelhouders beant-
woorden.

Nochtans waren de zenuwen
aanvankelijk zeer gespannen.
Journalistenwerdenniet toegela-
ten en er was een tiental agenten
opgetrommeld om een oogje in
het zeil tehouden.Opeenhandvol

manifestanten van het extreem-
rechtse Voorpost en de Vlaamse
Solidaire Vakbond (VSV) na wa-
renerevenwel geenactievoerders
te bespeuren in de buurt van de
AlbertHall.

De meeste aandeelhouders
haddenzichsowiesoalneergelegd
bij het vereffeningsscenario. ‘We
hebbenmoeten kiezen tussen de
pest en de cholera. Het is de pest
geworden’, lichtte een vertegen-
woordiger van de stad Torhout
zijnkeuzevoordevereffening toe.

Toch is niet iedereen dat ver-
effeningsscenariogenegen.Debe-
kendste tegenstemmerwas giste-
ren de gemeente Schaarbeek, die
eerder al had aangekondigd een

faillissement te verkiezen enmet
gerechtelijke stappendreigde. ‘We
hebben meer vertrouwen in het
gerecht dan in de bestuurders’,
sneerdedeSchaarbeekse schepen
van Financiën, Michel DeHerde.
OfSchaarbeekdaadwerkelijknaar
de rechter stapt, isnognietduide-
lijk. Een beslissing daarover zal
binnen enkele weken vallen, liet
de advocaat vande gemeente ver-
staan.

Ookdevereffenaarskunnen in
principeaansturenopgerechtelij-
ke stappen, als ze tot de conclusie
zoudenkomendatdebestuurders
foutenbegingen.Blijktdatniethet
geval, dankunnenze eenkwijting
voor de bestuurders vragen op de

volgende algemene vergadering,
als de rekeningenvanholdingzijn
afgesloten.

INCOMPETENT
Die kwijting, die gisteren niet

opde agenda stond, leek veel aan-
deelhouders almeerbezig tehou-
den dan de vereffening zelf. ‘De
holding heeft demensen dan ook
slecht geïnformeerd.Ze spoorden
iedereenaannadeDexia-crisis in
2008 in te tekenenopdekapitaal-
verhoging van de holding’, mop-
perde iemand. ‘Terwijl je met je
gezond boerenverstand al kon
zien dat dat een foute investering
was. Dat toont aan hoe incompe-
tent de bestuurderswaren.’

De zenuwen waren hooggespannen, maar uiteindelijk kwam slechts een handvol actievoerders opdagen bij de algemene vergadering van de Holding. © BELGA
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NADINE BOLLEN

T ijd om rustig in te lopen
is de nieuwe federaal
minister van Economie

en Consumentenzaken Johan
VandeLanotte (sp.a) niet gegund.
Met dank aanMichel Vermaerke,
de gedelegeerdbestuurder vanFe-
belfin, de koepelorganisatie van
de financiële sector. Hij verklaar-
de in een interviewmetNetto dat
‘bankieren duurder zal worden’.
‘Onze winstmarges zijn te krap.
Diemoetenwe verhogen. De stij-
gende regelgevende kosten, de
stijgende bankentaks van 600 tot
650 miljoen euro in 2012 en de
stijgendemarktrentes zullen een
stijging van onze tarieven tot ge-

volg hebben.’ DeMorgen conclu-
deerde daar gisteren uit dat de
bankenhunklantendecrisis laten
betalen. Duurder
elektronisch bankie-
ren, lagere rentes op
spaarboekjes, stren-
gere voorwaarden
voor kredieten aan
bedrijven en duurde-
re woningkredieten
zouden tot de denk-
sporen vande banken
behoren om de extra
kosten te verhalen op
hun cliënten.

Vande Lanotte er-
kent dat het nodig is
dat de financiële sector zijnwinst-
gevendheid tracht te herstellen.
‘Als regering kunnen we banken

niet verbieden kosten, zoals de
bankentaks, door te rekenen aan
hun klanten.’ Maar hij is niet van

plan hen een vrijge-
leide te bezorgen.
‘De sector moet re-
kening houden met
zijnmaatschappelij-
ke verantwoordelijk-
heid in de keuze hoe
hij zijn winstmarges
wil verbeteren’,
klinkt het vastbera-
den.

Vermaerke rea-
geert dat hij open-
staat voor ‘een ge-
sprek’. In één adem

benadrukt hij dat de Belgische
banken, in vergelijking met het
buitenland, zeer scherpe tarieven

hanterendoorde sterkeonderlin-
ge concurrentie. ‘Of en hoe zij de
stijgendewerkingskostendoorre-
kenen is overigens een individuele
beslissing’, merkt hij nog op.

GRATIS
Deutsche Bank gebruikte de

commotie alvast om te herhalen
dat bankieren bij haar gratis zal
blijven. Argenta zei desgevraagd
dat het ‘permanent bezig is met
operationele verbeteringenen in-
ternekostenbeheersing, die exter-
ne kostenverhogingen kunnen
compenseren.’ Argenta trok hard
van leer tegen de bankentaks om-
dat die ook weegt op spelers die
geen beroep hoefden te doen op
de staatssteun.

De boodschap dat de klanten

zoudenopdraaienvoorde stijgen-
de bankkosten, weekte veront-
waardigde reacties los. De consu-
mentenorganisatieTest-Aankoop
schoot het hardstmet scherp. ‘We
mogenhetniet latengebeurendat
banken de bankentaks doorreke-
nen. Als de banken oorlog willen,
kunnen ze die krijgen’, reageerde
woordvoerder IvoMechels.

ONGEHOORD
De ondernemersorganisatie

NSZ vindt ‘het ongehoord dat de
banken hun problemen afschui-
ven op de ondernemers’. ‘Zonder
een vlotte en goedkope krediet-
verlening zullen de recordcijfers
voorhet aantal faillissementende
komende jaren keer op keer wor-
den overtroffen.’

VandeLanotte roept banken op hetmatje
l Waarschuwingdat bankierenduurderwordt, veroorzaakt commotie

Johan Vande Lanotte maakt
zich vooral zorgen over de im-
pact van duurdere woonkredie-
ten voor jonge gezinnen. ‘De
bankenmogen het jongemensen
niet onmogelijk maken zich een
woning aan te schaffen.’
Michel Vermaerke van Febelfin
pareert: ‘De langere looptijden en
de stijgende maandelijkse aflos-
singen zijn niet te wijten aan ho-
gere leningkosten, maar aan de
evolutie van de vastgoedprijzen.
De winstmarges op woonkredie-
ten zijn laag tot onbestaande.’
De cijfers bevestigen dat. Lenen
op 25 jaar vast kan tegen 4 pro-
cent, weet John Romain van de

kredietmakelaar Immotheker. En
dat terwijl de rente op de tienja-
rige OLO, de referentierente voor
woonkredieten, 4,4 procent be-
draagt. ‘De kans dat u de voorbije
tien jaar voordeliger had kunnen
lenen, bedraagt amper 19 pro-
cent.’
Romain vindt wel dat de overheid
ook haar eigen houding tegen het
licht moet houden. ‘Er is geen
kredietschaarste. Maar wat als
de overheden steeds vaker in de
vijver van de bankiers vissen?
Door meer dan 5,5 miljard euro
weg te sluizen naar de staatsbon
raken ze direct aan de werkings-
middelen van de banken.

Lagewinstmarge opwoonkrediet

De banksector
moet rekening
houden met
zijn maatschap-
pelijke verant-
woordelijkheid.

JOHAN VANDE LANOTTE,
minister van Economie

PIETER SUY

De aandeelhouders van
de Gemeentelijke Holding
hebben gisteren met een
grote meerderheid geko-
zen voor de vrijwillige ver-
effening van hun investe-
ringsvehikel. De meeste
burgemeesters en schepe-
nen van Financiën die gis-
teren hun stem uitbrach-
ten, hadden evenwel geen
goed woord over voor de
bestuurders van de geteis-
terde groep.

‘Wemoetenwel kiezen voor de pest’
l Aandeelhouders GemeentelijkeHolding stemmenmorrend inmet vereffeningsscenario

Nederlandwilde al
in 2008ABNAMRO

Het Vlaams Parlement
blies gisteren 40 kaars-

jes uit, maar het feest werd
overschaduwd door de grote
belangstelling voor de rege-
ringsverklaring van premier
Elio Di Rupo in het federale
parlement. Nochtans was net
de groeiende Vlaamse autono-
mie het centrale thema bij de
herdenking van de oprichting
van deVlaamse cultuurraad op
7 december 1971. Voorzitter
Jan Peumans (N-VA) schetste
de evolutie van een ‘filiaaltje in
de schaduw van het federale
parlement’ naar een recht-
streeks verkozenVlaamsParle-
ment. De plechtigheidwerd bij-
gewoond door een grote schare

ex-parlementsleden. Er werd
ook vooruit gekeken: ‘Volgens
het federale regeerakkoord
mag men na 40 jaar arbeid op
brugpensioen. Maar we gaan
harder werken dan ooit’, zei
parlementslid Bart Martens
(sp.a). Peumans deed ook een
oproep om de uitbouw van de
Vlaamsebevoegdheden voort te
zetten. ‘Het streven naar auto-
nomie is in Vlaanderen nog
steeds aanwezig. Daarvan is de
zesde staatshervorming het be-
ste bewijs.’ Hij deed ook een op-
roep aan de andere deelstaten
omsamen tewerken aande uit-
bouw. ‘Maar het is een evolutie,
geen revolutie’, zei Jan Peu-
mans. BM

Vlaams Parlement wordt 40 in
schaduw van federaal parlement

BARBARA MOENS

De Vlaamse regering gaat
nog stappenondernemen

omdekredietratingvanVlaande-
ren los tekoppelenvande federa-
le rating.Dat antwoorddeVlaams
minister-president Kris Peeters
(CD&V) gisteren op een vraag
van Vlaams Parlementslid Griet
Smaers (CD&V).

Het ratingbureau Standard&
Poor’s verlaagde vorige week de
kredietwaardigheidvanVlaande-
ren nadat het eerder ook die van
Belgiëhad verlaagd vanAA+naar
AA. S&P gaf toen aan de krediet-
waardigheid vanVlaanderen ho-
ger in te schatten, maar volgens
hun methode kan een deelstaat
geenhogere ratingkrijgendande
federale overheid.

VlaamsministervanBegroting
PhilippeMuyters (N-VA)betreur-
dedegelijkschakeling: ‘S&Pbena-
drukt in zijn rapport dat we het

beter doen dan België. Dat rap-
port bevestigt het begrotingsbe-
leid van deVlaamse regering, die
in 2011 een begroting in even-
wicht zal voorleggen.’

GEEN TABOES
Peeters hoopt nu dat de zesde

staatshervorming en de grotere
fiscale autonomie goede argu-
menten vormen voor een aparte
rating.Het ratingbureau verwees
vorige week immers ook naar de
beperkte fiscale en financiële
kracht van Vlaanderen. ‘Na de
staatshervormingverdientVlaan-
deren eeneigen rating.Wezullen
de nodige stappen doen om dat
duidelijk temaken’, zei deminis-
ter-president.

‘Er zijn geen taboes’, luidt het
bij Standard&Poor’s. Een aparte
rating is in principemogelijk.Na-
varraenBaskenlandzijndaartwee
voorbeelden van. Maar er moet
aanstrengeeisenwordenvoldaan.
OfVlaanderendaarin slaagtnade
uitvoering van de staatshervor-
ming ismaar de vraag.

De directe impact van de ra-
tingverlaging op de Vlaamse be-
groting blijft volgens Peeters be-
perkt. ‘Maar de beslissing zal op
termijn wel een indirecte weer-
slag hebben ophet bedrijfsleven.’

Vlaanderen
streeft naar
eigen rating

BARBARA MOENS

De inkomens per inwoner
zijn het voorbije decen-

niumhet sterkst gestegen inWal-
lonië.Datblijktuit eenstudievan
de federale overheidsdienst Eco-
nomie.Wallonië is bezig aan een
inhaalbeweging, maar het inko-
menblijft onderhetnationaal ge-
middelde. Dat gemiddelde netto
belastbaar inkomen bedroeg in
2009 per inwoner 15.535 euro.
Dat betekent een stijging van
45procent ineendecennium.Het
inkomen van de Vlaming ligt
6,2 procent boven dat cijfer.

In Brussel stagneerde het in-
komen. Daardoor namhet inko-
mensverschilmet de gemiddelde
Belg 14 procent toe. Nochtans is
Brussel het gewestmet de hoog-
ste lonen.Werknemers inWallo-

niëziensamen jaarlijksbijna700
miljardeurominderophunreke-
ningenverschijnendanBrusselse
werknemers, maar het zijn de
pendelaars die van deze hoge lo-
nenprofiteren.Bijnadehelft van
de werknemers in een Brussels
bedrijf woont in een ander ge-
west.

Hoemeerwerkende inwoners,
hoehogerdewelvaart.Debelang-
rijkste oorzaak voor de inko-
mensverschillen tussendegewes-
ten isdewerkgelegenheidsgraad,
want het salaris is goed voor
60 procent van het inkomen.

RIJKE GEMEENTEN
Het lijstje van de rijkste ge-

meenten in België levert weinig
verrassingen op. Sint-Martens-
Latemblijft de rijkste gemeente.
Het inkomen per hoofd ligt er 45
procent boven het Belgische cij-

fer. Het groeneWatermaal-Bos-
voorde is de rijkste gemeente in
Brussel.

Sint-Joost-ten-Node ligt aan
de andere kant van de hoofdstad
en van het inkomensspectrum.
Een inwoner verdient ermaar de
helft zogoedzijnboterhamalsde
gemiddelde Belg. De Brusselse
gemeentenSint-Jans-Molenbeek
en Sint-Gillis vullen het lijstje
aan.Mesen inWets-Vlaanderen is
dearmstegemeentevanVlaande-
ren.

Gemiddeld inkomen
stijgt snelst in Wallonië

Rijkste/armste gemeenten

22.550
22.084
21.670

10.742
9.773
7.954

Sint-Martens-Latem
Keerbergen
Oud-Heverlee

Sint-Gillis
Molenbeek
Sint-Joost-ten-Node

1
2
3
...

587
588
589

netto belastbaar jaarinkomen inwoner
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