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Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) © Photo News.

Ook al ligt de bijdrage van het IMF aan het Griekse reddingsplan nog niet helemaal vast,
het bedrag zal rond de 10 miljard euro schommelen. Dat heeft minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V) vandaag in de Kamer gezegd. De lagere rente die Griekenland
gaat betalen op bilaterale leningen kost ons land dit jaar ongeveer 50 miljoen euro.
Naast het reddingsplan waarvoor Europa en het IMF 130 miljard euro op tafel leggen, is er ook
nog een plan dat 107 miljard euro aan Griekse schulden in handen van private schuldeisers
moet wegwissen. Die schuldherschikkingsoperatie loopt donderdagavond ten einde. In
antwoord op vragen van Jean-Marie Dedecker (LDD) en Luk Van Biesen (Open Vld) liet
Vanackere echter weten dat alles erop wijst dat het akkoord er ook zal komen.
 
Hoeveel het plan voor ons land exact gaat kosten, is nog niet duidelijk, omdat het deel dat het
IMF gaat ophoesten nog niet helemaal vastligt. Normaal gezien betaalt het Internationaal
Monetair Fonds een derde van het bedrag, maar dat zal deze keer niet het geval zijn.
Vanackere verklaarde donderdag dat de bijdrage rond de 10 miljard euro zal draaien.
 
De Belgische bijdrage van 3,72% aan het reddingsplan heeft geen gevolgen voor het
begrotingstekort, maar verhoogt wel onze schuldgraad. Het gaat tussen eind 2012 en 2014 om
5 à 6 miljard, luidde het. Ook het aftoppen van de rente op de bilaterale leningen die tussen
Griekenland enerzijds en Belgie en de Nationale Bank (NBB) anderzijds werden afgesloten,
heeft budgettaire gevolgen. Het gaat voor de leningen van de NBB voor dit jaar om 29 miljoen
euro. Tussen dit jaar en 2015 gaat het om 95 miljoen. Voor de bilaterale leningen die ons land
zelf heeft afgesloten gaat het in totaal om 181 miljoen (tot 2020).
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