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Vande Lanotte roept banken op het matje
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l Waarschuwing dat bankieren duurder wordt, veroorzaakt commotie
NADINE BOLLEN

‘Werken aan renaissance België’

DE STOELENDANS
GAAT VOORT

l Premier Elio Di Rupo brengt in regeerverklaring voor parlement boodschap van zelfvertrouwen en hoop

CD&V vergeet voor de tweede
dag op rij de vrouwen
Nadat CD&V zijn vrouwenbeweging al eens had geschoffeerd door
vier mannen aan te stellen in de federale regering deed CD&V het gisteren
weer. De
CD&V-Kamerleden kozen immers
met een nipte
meerderheid Raf
Terwingen (foto)
als hun nieuwe
fractieleider en,
niet Sonja Becq die
ook
kandidaat
© PHOTO NEWS
was. Terwingen
(39) is advocaat en komt uit het
Limburgse Maasmechelen. Hij is
Kamerlid sinds 2007.

WIM VAN DE VELDEN

‘W

e moeten de moed
hebben de waarheid te vertellen.
De toestand van onze openbare
financiën is er sinds het Fortisdebacle fel op achteruitgegaan. We
zien ons vandaag verplicht krachtige maatregelen te nemen om die
situatie recht te zetten.’ Dat zei
premier Elio Di Rupo (PS) gisteren
in zijn regeerverklaring voor het
federaal parlement.

Ce gouvernement
va travailler, travailler
et encore travailler.

CD&V-afdeling Leuven
vergeet de vrouwen niet
Even leek het nog erger te worden,
omdat Carl Devlies staatssecretaris
af is en zijn schepenmandaat in Leuven weer opneemt. Devlies werd in
Leuven opgevolgd door Els Van
Hoof, die voorzitter is van de vrouwenbeweging van CD&V. Van Hoof
blijft echter schepen. Een andere
CD&V’er, Herwig Beckers, moet
plaats ruimen voor Devlies. Beckers
wordt opnieuw voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal.

ELIO DI RUPO (PS),
eerste minister

Elio Di Rupo is geen Guy Verhofstadt. Een bevlogen regeerverklaring werd het niet. Hij bleef geheel zichzelf: bedaard en voorzichtig. Maar Di Rupo maakte wel
duidelijk heel goed te beseffen dat
er krachtdadig moet worden opgetreden, willen we de financiële
storm die over ons land raast het
hoofd bieden.
‘In de loop van de lange crisis
hadden we alles kunnen verliezen,
ons land, onze welvaart en ons sociaal model. Maar vandaag liggen
er oplossingen op tafel. Het is nu
aan de regering, het parlement en
eenieder van ons bij te dragen aan
de renaissance van ons land. Als
we schouder aan schouder staan,
zal een nieuw tijdperk van welvaart zich aandienen’, verklaarde
Di Rupo.
AAN DE SLAG

De regering is alvast klaar om
de handen uit de mouwen te steken en radicale hervormingen
door te voeren, zodat onze welvaart wordt verzekerd, gaf de premier mee. ‘Ce gouvernement va
travailler, travailler et encore travailler’, luidde het. En de premier
is er gerust op. ‘Samen, met de
nieuwe regering, en met de steun
van een brede parlementaire
meerderheid, zullen we een betere
toekomst voor iedereen bouwen’.
De premier merkte verschillende keren op dat er zware inspan-

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 Fraudebestrijding is. Van Malderen is de opvolger van Norbert De Batselier als
sp.a-boegbeeld van Dendermonde, waar hij ook schepen is.
In de Senaat volgt de 58-jarige
Gentse hoogleraar verloskunde en
gynaecologe Marleen Temmerman
Johan Vande Lanotte op als fractieleider voor sp.a.

‘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.
ningen moeten worden geleverd,
maar benadrukte dat er ook weer
perspectief en hoop zullen zijn.
‘De nieuwe regering wil onze burgers een dubbele boodschap brengen: een boodschap van zelfvertrouwen en van hoop’, klonk het.
Even deed Di Rupo toch een
‘Verhofstadtje’, toen hij zei dat ons
land een ‘modelland in het hart
van Europa’ is. Ons land staat volgens onze nieuwe premier ‘model
op heel wat gebieden: de sociale
zekerheid, de gezondheidszorg,
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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 zelfvertrouwen mogen hebben.
Hij herhaalde nogmaals dat hij
aan zijn Nederlands zal werken.

IVAN BROECKMEYER

D

e ministers lopen in de
schijnwerpers. Achter
de schermen doen de
kabinetschefs de motor draaien.
Zeker de kabinetschefs van de vicepremiers spelen een cruciale rol
in belangrijke politieke beslissing.
Chef der kabinetschefs wordt
Hervé Parmentier. Hij was al kabinetschef van Laurette Onkelinx,
waar hij de belangen van de PS
moest verdedigen in de regering.
Hij ging dikwijls in de clinch met
de Vlaamse kabinetschefs. Nu
klimt hij een trede hoger en moet
hij als nummer een op het kabinetDi Rupo een andere rol spelen. Hij
wordt ook secretaris van de ministerraad.
Jean-Arthur Regibeau komt
op een andere sleutelpost. Hij
komt van de PS-studiedienst over
om diplomatiek adviseur van Di
Rupo te worden en zal de premier
bijstaan op de Europese toppen.
Steven Vanackere (CD&V) behoudt als vicepremier zijn kabinetschef Eddy Peeters. Het regeerakkoord heeft geen geheimen
voor Peeters, want tijdens de regeringsonderhandelingen was hij de
rechterhand van CD&V-voorzitter

Volgens Di Rupo mogen de Belgen daarom best wat zelfvertrouwen hebben. ‘We zijn niet groot op
de Europese kaart. Toch zijn we
groot in hart en geest. Zij die door
onze bevolking tot grootste Belg

NEDERLANDS

Di Rupo richtte zich ook persoonlijk tot de Vlamingen. ‘De eerste minister moet de eerste minister van alle Belgen zijn en dus 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 hard werken om u niet te ontgoochelen,
maar ik vraag geduld en begrip.’
De N-VA was alvast niet onder
de indruk. In de wandelgangen
wees fractieleider Jan Jambon
erop dat Di Rupo al in Vollezele
had beloofd iets aan zijn Nederlands te doen. ‘Hij heeft meer dan
500 dagen gehad om dat te doen’,
aldus Jambon.

l Johan Vande Lanotte over de (on)menselijke kanten van toppolitiek

l De politieke sterkhouders achter de schermen
Wouter Beke. Op Financiën
neemt Vanackere Eric Kirsch als
kabinetschef. Kirsch was een van
de Toshiba-boys, die destijds voor
Jean-Luc Dehaene de financieringswet uitdokterden.
Sp.a-vicepremier Johan Vande
Lanotte (sp.a) neemt Jan Cornillie als kabinetschef. Cornillie heeft
als directeur van de sp.a-studiedienst de regeringsonderhandelingen van A tot Z gevolgd. Hij
stond ook Johan Vande Lanotte
bij, toen die als koninklijk bemiddelaar een voorstel voor een nieuwe financieringswet uitwerkte.
Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open
VLD) neemt Ruben Lecok als kabinetschef. Lecok heeft als hoofd
van de studiedienst van Open VLD
de regeringsonderhandelingen
eveneens van dichtbij meegemaakt, vanaf de dag dat de liberalen mee om de onderhandelingstafel plaatsnamen.
Bij MR-vicepremier Didier
Reynders blijft Olivier Henin op
post. Ook cdH-vicepremier Joëlle
Milquet houdt Philippe Donnay
als kabinetschef. En ook Laurette
Onkelinx wil verdergaan met Laurent Bovy, al bestaat de kans dat
ook hij naar het kabinet-Di Rupo
gaat.

PATER DAMIAAN

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
Di Rupo zijn toespraak ook afsloot.
‘Groot in hart en geest.’
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De politicus en de dood

Hervé Parmentier
chef der kabinetschefs
WIM VAN DE VELDEN

het onderwijs, de creativiteit, de
ondernemingsgeest, de productiviteit, het wetenschappelijk onderzoek, het vrijwilligerswerk, de
sport, de muziek, de dans, de film
en zoveel meer’, klonk het.

Toppolitiek kan onmenselijk hard zijn. Maar daarom zijn politici nog geen
onmensen. Dat bewijst het
dagboek van Johan Vande
Lanotte over de 99 dagen,
tussen oktober 2010 en januari 2011, waarin hij de
formatie trachtte te reanimeren. In die helse periode
verloor hij ook zijn moeder.

J

ournalist Jörgen Oosterwaal kon het sp.a-boegbeeld overtuigen zijn verhaal over die politieke crisis aan
hem toe te vertrouwen. Een van
de hoofdrolspelers, N-VAvoorzitter Bart De Wever, was bereid het
voorwoord te schrijven.
‘Het kan verkeren’, stelde De
Wever gisteren bij de boekvoorstelling vast. Destijds was hij samen met Elio Di Rupo de spil van
de onderhandelingen. De opdracht van Vande Lanotte als koninklijk bemiddelaar kon in wezen worden samengevat tot het
verkleinen van de kloof tussen die
twee tenoren. Nu staat De Wever
als oppositieleider aan de kant en

zit Vande Lanotte als vicepremier
weer in het hart van de politiek.
De sp.a’er beschrijft tot in het
detail de voorstellen en onderhandelingstechnieken waarmee hij
stapje voor stapje het spanningsveld tussen de Vlaamse eisen en
Franstalige achterdocht trachtte
te verkleinen. Die alinea’s zullen
vooral de fans van de staatshervorming en de doorgewinterde
Wetstraatratten bekoren.
SLAGVELD

Voor wie tot geen van die twee
categorieën behoort, bevestigen
de alinea’s vooral welk ongelooflijk moeilijk land België geworden
is. Onderhandelen is een loopgravenoorlog geworden, waarbij
computermodellen de obussen
vervangen. Ooit beheersten de
toshibaboys van Dehaene met hun
expertise dat communautaire
slagveld. Nu trokken de Vlaamse
onderhandelaars vaak in verspreide slagorde en met niet altijd even
coherente eisen ten strijde. Daar
botsten ze op een batterij PS-experts die ‘met hun laptop en zakjapanner in de aanslag’ een dodelijk efficiënte verdediging organiseerden. ‘Een geoliede machine’,
helaas ‘altijd erg defensief’, stelt
Vande Lanotte.
Maar het boek biedt ook en
vooral een inzicht in de condition
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humaine van een toppoliticus.
Vande Lanotte werd in die periode
door een persoonlijk drama getroffen. Zijn moeder, met wie hij
een nauwe band had, overleed nadat ze door een hersenbloeding te
getroffen werd. De passages waarin hij naast het sterfbed van zijn
moeder toch nog afspraken zit te
maken om de onderhandelingen
te redden zijn aangrijpend en
soms ronduit schrijnend.
MENSEN

Op die momenten wordt ook
bewezen dat toppolitici wel degelijk menselijk voor elkaar kunnen
zijn. Tussen Vande Lanotte en De
Wever bleek het zelfs erg goed te
klikken. De politieke tegenstellingen zijn daarom niet minder
groot. De scherpste uithaal in het
boek staat op pagina 88. Vande Lanotte hekelt daar de ‘nare totalitaire trekjes’ in de N-VA-reactie op
het feit dat de culturele instellingen zoals de KVS meededen aan
acties zoals ‘Niet in onze naam’.
Jörgen Oosterwaal
en Johan Vande Lanotte Dagboek van een politieke crisis - 2011, De Bezige
Bij, 189 pagina’s, 17,95
euro.
■

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.
OVER ELIO DI RUPO

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

Oude bekenden weer in Kamer
Door het aantreden van de regering
konden gisteren ook in de Kamer en
in de Senaat een reeks opvolgers de
eed afleggen als parlementslid. Enkele oude bekenden keren op die
manier terug naar de Kamer. Onder
hen BHV-burgemeester Michel
Doomst (CD&V) en Luc Van Biesen (Open VLD), die jarenlang in de
commissie Financiën zat.
Antwerpen krijgt voor het eerst
schepen van allochtone afkomst
In Antwerpen wordt de 36-jarige
Güler Turan (foto) schepen, nu Monica De Coninck
federaal minister
van Werk is. Turan,
ook Vlaams Parlementslid, wordt zo
de eerste Antwerpse schepen
van allochtone origine. Ze neemt de
bevoegdheden
© BELGA
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 Leterme minister 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 betrokkenen met een A-nummerplaat
mogen blijven rondrijden.

GEQUOTEERD
ELIO DI RUPO
PREMIER

De N-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.

T

ijd om rustig in te lopen
is de nieuwe federaal
minister van Economie
en Consumentenzaken Johan
Vande Lanotte (sp.a) niet gegund.
Met dank aan Michel Vermaerke,
de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de koepelorganisatie van
de financiële sector. Hij verklaarde in een interview met Netto dat
‘bankieren duurder zal worden’.
‘Onze winstmarges zijn te krap.
Die moeten we verhogen. De stijgende regelgevende kosten, de
stijgende bankentaks van 600 tot
650 miljoen euro in 2012 en de
stijgende marktrentes zullen een
stijging van onze tarieven tot ge-

volg hebben.’ De Morgen conclu- niet verbieden kosten, zoals de
deerde daar gisteren uit dat de bankentaks, door te rekenen aan
banken hun klanten de crisis laten hun klanten.’ Maar hij is niet van
betalen.
Duurder
plan hen een vrijgeelektronisch bankie- De banksector
leide te bezorgen.
ren, lagere rentes op
‘De sector moet respaarboekjes, stren- moet rekening
kening houden met
gere
voorwaarden houden met
zijn maatschappelijvoor kredieten aan
ke verantwoordelijkbedrijven en duurde- zijn maatschapheid in de keuze hoe
re woningkredieten pelijke veranthij zijn winstmarges
zouden tot de denkwil
verbeteren’,
sporen van de banken woordelijkheid.
klinkt het vastberabehoren om de extra
den.
kosten te verhalen op JOHAN VANDE LANOTTE,
Vermaerke reahun cliënten.
geert dat hij openminister van Economie
Vande Lanotte erstaat voor ‘een gekent dat het nodig is
sprek’. In één adem
dat de financiële sector zijn winst- benadrukt hij dat de Belgische
gevendheid tracht te herstellen. banken, in vergelijking met het
‘Als regering kunnen we banken buitenland, zeer scherpe tarieven

hanteren door de sterke onderlinge concurrentie. ‘Of en hoe zij de
stijgende werkingskosten doorrekenen 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 verbeteringen en interne kostenbeheersing, die externe kostenverhogingen kunnen
compenseren.’ Argenta trok hard
van leer tegen de bankentaks omdat die ook weegt op spelers die
geen beroep hoefden te doen op
de staatssteun.
De boodschap dat de klanten

zouden opdraaien voor de stijgende bankkosten, weekte verontwaardigde reacties los. De consumentenorganisatie Test-Aankoop
schoot het hardst met scherp. ‘We
mogen het niet laten gebeuren dat
banken de bankentaks doorrekenen. Als de banken oorlog willen,
kunnen ze die krijgen’, reageerde
woordvoerder Ivo Mechels.
ONGEHOORD

De ondernemersorganisatie
NSZ vindt ‘het ongehoord dat de
banken hun problemen afschuiven op de ondernemers’. ‘Zonder
een vlotte en goedkope kredietverlening zullen de recordcijfers
voor het aantal faillissementen de
komende jaren keer op keer worden overtroffen.’

‘We moeten wel kiezen voor de pest’
l Aandeelhouders Gemeentelijke Holding stemmen morrend in met vereffeningsscenario

N

D

De zenuwen waren hooggespannen, maar uiteindelijk kwam slechts een handvol actievoerders opdagen bij de algemene vergadering van de Holding.
Bourgeois, de gedelegeerd bestuurder van de Gemeentelijke
Holding, na afloop van de vergadering.
MARATHON

De marathonbijeenkomst in
Etterbeek, die liefst vier uur duurde, verliep vrij rustig. Voorzitter
Francis Vermeiren moest vooral
een reeks vooraf ingezonden vragen van aandeelhouders beantwoorden.
Nochtans waren de zenuwen
aanvankelijk zeer gespannen.
Journalisten werden niet toegelaten en er was een tiental agenten
opgetrommeld om een oogje in
het zeil te houden. Op een handvol

Vlaams Parlement wordt 40 in
schaduw van federaal parlement

H

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
Vlaamse bevoegdheden voort te
zetten. ‘Het streven naar autonomie is in Vlaanderen nog
steeds aanwezig. Daarvan is de
zesde staatshervorming het beste bewijs.’ Hij deed ook een oproep aan de andere deelstaten
om samen te werken aan de uitbouw. ‘Maar het is een evolutie,
geen revolutie’, zei Jan PeuBM
mans.

manifestanten van het extreemrechtse Voorpost en de Vlaamse
Solidaire Vakbond (VSV) na waren er evenwel geen actievoerders
te bespeuren in de buurt van de
Albert Hall.
De meeste aandeelhouders
hadden zich sowieso al neergelegd
bij het vereffeningsscenario. ‘We
hebben moeten kiezen tussen de
pest en de cholera. Het is de pest
geworden’, lichtte een vertegenwoordiger van de stad Torhout
zijn keuze voor de vereffening toe.
Toch is niet iedereen dat vereffeningsscenario genegen. De bekendste tegenstemmer was gisteren de gemeente Schaarbeek, die
eerder al had aangekondigd een

faillissement te verkiezen en met
gerechtelijke stappen dreigde. ‘We
hebben meer vertrouwen in het
gerecht dan in de bestuurders’,
sneerde de Schaarbeekse schepen
van Financiën, Michel De Herde.
Of Schaarbeek daadwerkelijk naar
de rechter stapt, is nog niet duidelijk. Een beslissing daarover zal
binnen enkele weken vallen, liet
de advocaat van de gemeente verstaan.
Ook de vereffenaars kunnen in
principe aansturen op gerechtelijke stappen, als ze tot de conclusie
zouden komen dat de bestuurders
fouten begingen. Blijkt dat niet het
geval, dan kunnen ze een kwijting
voor de bestuurders vragen op de

Gemiddeld inkomen
stijgt snelst in Wallonië
BARBARA MOENS

D

e inkomens per inwoner
zijn het voorbije decennium het sterkst gestegen in Wallonië. Dat blijkt uit een studie van
de federale overheidsdienst Economie. Wallonië is bezig aan een
inhaalbeweging, maar het inkomen blijft onder het nationaal gemiddelde. Dat gemiddelde netto
belastbaar inkomen bedroeg in
2009 per inwoner 15.535 euro.
Dat betekent een stijging van
45 procent in een decennium. Het
inkomen van de Vlaming ligt
6,2 procent boven dat cijfer.
In Brussel stagneerde het inkomen. Daardoor nam het inkomensverschil met de gemiddelde
Belg 14 procent toe. Nochtans is
Brussel het gewest met de hoogste lonen. Werknemers in Wallo-

nië zien samen jaarlijks bijna 700
miljard euro minder op hun rekeningen verschijnen dan Brusselse
werknemers, maar het zijn de
pendelaars die van deze hoge lonen profiteren. Bijna de helft van
de werknemers in een Brussels
bedrijf woont in een ander gewest.
Hoe meer werkende inwoners,
hoe hoger de welvaart. De belangrijkste oorzaak voor de inkomensverschillen tussen de gewesten is de werkgelegenheidsgraad,
want het salaris is goed voor
60 procent van het inkomen.
RIJKE GEMEENTEN

Het lijstje van de rijkste gemeenten in België levert weinig
verrassingen op. Sint-MartensLatem blijft de rijkste gemeente.
Het inkomen per hoofd ligt er 45
procent boven het Belgische cij-
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volgende algemene vergadering,
als de rekeningen van holding zijn
afgesloten.
INCOMPETENT

Die kwijting, die gisteren niet
op de agenda stond, leek veel aandeelhouders al meer bezig te houden dan de vereffening zelf. ‘De
holding heeft de mensen dan ook
slecht geïnformeerd. Ze spoorden
iedereen aan na de Dexia-crisis in
2008 in te tekenen op de kapitaalverhoging van de holding’, mopperde iemand. ‘Terwijl je met je
gezond boerenverstand al kon
zien dat dat een foute investering
was. Dat toont aan hoe incompetent de bestuurders waren.’

Rijkste/armste gemeenten

ederland dacht al begin
juli 2008 aan de afsplitsing van ABN AMRO
uit het Fortis-concern, lange tijd
voor de eigenlijke breuk in het najaar. Dat bleek gisteren in de Nederlandse onderzoekscommissie
over de kredietcrisis tijdens de ondervraging van voormalig minister
van Financiën Wouter Bos (foto).
In oktober 2008 nationaliseerde
hij het Nederlandse deel van Fortis. Daarvoor betaalde hij de Belgische overheid 16,8 miljard euro.
Uit de zitting bleek dat de Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder in Nederland, bang was dat
de problemen bij Fortis ook ABN AMRO
zouden besmetten.
Dat zou het hele
financiële stelsel in
Nederland ontwrichten. Bos zei dat DNBvoorzitter Nout Wellink in juli al dacht
aan ‘het lossnijden’
van ABN Amro uit
het Fortis-concern,
mocht de neergang bij
Fortis doorzetten. De toezichthouder kreeg van Bos politieke steun
voor zo’n maatregel.
VOORNEMEN

Volgens Bos lagen er geen concrete plannen klaar, maar was er
sprake van een duidelijk voornemen dat niet gedeeld werd met de
Belgen. De Nederlanders gokten
op een overname van ABN Amro
door ING. Toen het Fortis-concern op zondag 28 september
2008 op de knieën lag, waren ze
bang dat BNP Paribas met de buit
aan de haal ging. Bos kreeg een telefoontje van zijn Franse collega
Christine Lagarde met de vraag

Vlaanderen
streeft naar
eigen rating

netto belastbaar jaarinkomen inwoner
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Sint-Martens-Latem
Keerbergen
Oud-Heverlee
Sint-Gillis
Molenbeek
Sint-Joost-ten-Node

kredietmakelaar Immotheker. En
dat terwijl de rente op de tienjarige OLO, de referentierente voor
woonkredieten, 4,4 procent bedraagt. ‘De kans dat u de voorbije
tien jaar voordeliger had kunnen
lenen, bedraagt amper 19 procent.’
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 werkingsmiddelen van de banken.

Nederland wilde al
in 2008 ABN AMRO
MAARTEN BAKKER, ONZE
CORRESPONDENT IN DEN HAAG

De aandeelhouders van
de Gemeentelijke Holding
hebben gisteren met een
grote meerderheid gekozen voor de vrijwillige vereffening van hun investeringsvehikel. De meeste
burgemeesters en schepenen van Financiën die gisteren hun stem uitbrachten, hadden evenwel geen
goed woord over voor de
bestuurders van de geteisterde groep.

et Vlaams Parlement
blies gisteren 40 kaarsjes uit, maar het feest werd
overschaduwd door de grote
belangstelling voor de regeringsverklaring van premier
Elio Di Rupo in het federale
parlement. Nochtans was net
de groeiende Vlaamse autonomie het centrale thema bij de
herdenking van de oprichting
van de Vlaamse 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 rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement. De plechtigheid werd bijgewoond door een grote schare

Johan Vande Lanotte maakt
zich vooral zorgen over de impact van duurdere woonkredieten voor jonge gezinnen. ‘De
banken mogen het jonge mensen
niet onmogelijk maken zich een
woning aan te schaffen.’
Michel Vermaerke van Febelfin
pareert: ‘De langere looptijden en
de stijgende maandelijkse aflossingen zijn niet te wijten aan hogere leningkosten, maar aan de
evolutie van de vastgoedprijzen.
De winstmarges op woonkredieten zijn laag tot onbestaande.’
De cijfers bevestigen dat. Lenen
op 25 jaar vast kan tegen 4 procent, weet John Romain van de

l Ex-minister Bos voor onderzoekscommissie

PIETER SUY

e Gemeentelijke Holding, het investeringsvehikel van de steden
en gemeenten in België, kwam
zwaar in de problemen als grootste Belgische aandeelhouder van
Dexia. Na de implosie van die
financiële groep leek een faillissement lange tijd onvermijdelijk.
Maar eind oktober kon alsnog een
akkoord met de drie gewesten, de
federale overheid en Dexia Bank
België uit de brand worden 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 aandeelhouders in principe de schade
kunnen beperken.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat liefst 85 procent van de
aanwezige aandeelhouders - samen goed voor net geen 78 procent van het kapitaal - voor een
vrijwillige vereffening koos. Er
werden twee vereffenaars aangesteld: het auditkantoor KPMG
en het advocatenbureau Quinz.
Alle leden van de raad van bestuur
van de Gemeentelijke Holding
zijn sinds gisteren ontslagen uit
hun functie.
Hoe lang de vereffeningsoperatie zal duren, staat niet vast. ‘De
vereffenaars krijgen een zeer grote onafhankelijkheid in al hun
doen en laten’, reageerde Carlos

Lage winstmarge op woonkrediet

22.550
22.084
21.670
10.742
9.773
7.954

Bron: statbel.fgov.be

fer. Het groene Watermaal-Bosvoorde 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 er maar de
helft zo goed zijn boterham als de
gemiddelde Belg. De Brusselse
gemeenten Sint-Jans-Molenbeek
en Sint-Gillis vullen het lijstje
aan. Mesen in Wets-Vlaanderen is
de armste gemeente van Vlaanderen.

BARBARA MOENS

D

e Vlaamse regering gaat
nog stappen ondernemen
om de kredietrating van Vlaanderen los te koppelen van de federale rating. Dat antwoordde Vlaams
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
kredietwaardigheid van Vlaanderen nadat het eerder ook die van
België had verlaagd van AA+ naar
AA. S&P gaf toen aan de kredietwaardigheid van Vlaanderen hoger in te schatten, maar volgens
hun methode kan een deelstaat
geen hogere rating krijgen dan de
federale overheid.
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) betreurde de gelijkschakeling: ‘S&P benadrukt in zijn rapport dat we het

een Franse overname van ABN
Amro niet te boycotten. Bos zei dat
hij dat wél zou doen.
BEKLAG OVER BELGEN

Bos deed zijn beklag over de informatieverstrekking aan Belgische zijde. ‘We hadden het idee dat
we de Belgen moesten vertellen
wat er met Fortis aan de hand was.’
Het leek alsof de Belgische toezichthouder en de regering de
zaakjes ‘niet goed op orde’ hadden.
‘Maar het kan ook hun strategie
zijn geweest.’
Bos en de toenmalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende werden in telefoongesprekken met hun collega’s Reynders en
Leterme ook niet geïnformeerd
over de kapitaalinjecties in Fortis die België en Luxemburg
overwogen. Bos reisde zondagavond naar
Brussel om afspraken
te maken over gezamenlijke overheidssteun aan Fortis.
Toen twee dagen later bleek dat de kapitaalinjecties van de
Beneluxlanden onvoldoende waren, liet
© HH
Bos Reynders weten
dat hij de Nederlandse Fortis-delen helemaal wilde nationaliseren.
‘Jajaja, okay’, reageerde Reynders
volgens Bos laconiek.
Nederland schatte de waarde
van de Nederlandse Fortisdelen op
12 à 20 miljard euro, terwijl België
24 miljard vroeg. Behalve de betaling van 16,8 miljard euro, verplichtte Nederland zich in de uiteindelijke deal ook tot overname
van een leningenpakket van 50
miljard van Fortis. Volgens Bos gebeurde dat op nadrukkelijk verzoek van Brussel. Nederland zou
daarmee een bijdrage hebben geleverd aan ‘de financiële stabiliteit
van België’.

beter doen dan België. Dat rapport bevestigt het begrotingsbeleid van de Vlaamse regering, die
in 2011 een begroting in evenwicht zal voorleggen.’
GEEN TABOES

Peeters hoopt nu dat de zesde
staatshervorming en de grotere
fiscale autonomie goede argumenten vormen voor een aparte
rating. Het ratingbureau verwees
vorige week immers ook naar de
beperkte fiscale en financiële
kracht van Vlaanderen. ‘Na de
staatshervorming verdient Vlaanderen een eigen rating. We zullen
de nodige stappen doen om dat
duidelijk te maken’, zei de minister-president.
‘Er zijn geen taboes’, luidt het
bij Standard & Poor’s. Een aparte
rating is in principe mogelijk. Navarra en Baskenland zijn daar twee
voorbeelden van. Maar er moet
aan strenge eisen worden voldaan.
Of Vlaanderen daarin slaagt na de
uitvoering van de staatshervorming is maar de vraag.
De directe impact van de ratingverlaging op de Vlaamse begroting blijft volgens Peeters beperkt. ‘Maar de beslissing zal op
termijn wel een indirecte weerslag hebben op het bedrijfsleven.’

