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BRUSSEL In de maand juli
werden 61auto’s van Belgische va-
kantiegangers gestolen in het
buitenland, aldus Touring. Dat is
een kwart meer dan vorig jaar en
ruim 80 procent meer dan zes
jaar geleden. De meeste auto’s
verdwenen in Frankrijk. (dds)

61
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NEW YORK Royal Park sleept
grootbanken als JPMorgan, Gold-
man Sachs, Credit Suisse, Bank of
America en Deutsche Bank voor
de rechtbank in New York omdat
de waardepapieren die het kocht
op veel riskantere hypotheekle-
ningen waren gebaseerd dan de
banken lieten uitschijnen. Vol-
gens Royal Park waren de verkla-

ringen van de banken vals en mis-
leidend.
Royal Park is het vehikel dat in
mei 2009 werd opgericht door
Fortis Holding (nu Ageas), de Bel-
gische staat en BNP Paribas om
de toxische portefeuille van het
vroegere Fortis te beheren. Royal
Park heeft de opdracht zo veel
mogelijk waarde uit de toxische

portefeuille te halen.
Fortis verloor miljarden aan Col-
lateralized Debt Obligations
(CDO’s), in wezen gebundelde hy-
potheekleningen. De verkeerd in-
geschatte risico’s bij die CDO’s
waren een van de redenen voor de
vastgoedcrisis die heel wat ban-
ken in moeilijkheden bracht. Met
de rechtzaak probeert Royal Park
ongeveer 3,3 miljard dollar (2,4
miljard euro) te recupereren.
(bloom)

Bad bank Fortis eist 3,3 miljard dollar
Royal Park Investments klaagt een hoop banken aan omdat die
de risico’s op CDO’s niet correct weergaven. 

BANKEN

© afp

‘We zullen alles
doen om de euro-
zone te bescher-
men’

Angela Merkel, François
Hollande en Mario Monti
herhaalden dit weekend de
woorden van ECB-voorzitter
Mario Draghi.

DUBLIN (BLOOMBERG, DS)
Wie door Ierland trekt, kan er
nauwelijks naast kijken. Het Ier-
se landschap wordt verminkt
door niet minder dan 1.850 onaf-
gewerkte bouwprojecten. Het Ier-
se National Asset Management
Agency (NAMA) heeft voor het
eerst de grove middelen tevoor-
schijn gehaald en een apparte-
mentsblok met de grond gelijkge-
maakt.
Die actie lijkt haast symbool te
staan voor wat de Ierse economie
overkwam. Dankzij een onafge-
broken, spectaculaire groei in de
vastgoedsector veranderde Ier-
land van een van Europa’s armste
landen naar een van de rijkste.
Wegens de enorme groei liet Ier-
land zich maar wat graag de Kelti-
sche tijger noemen. Maar in 2008
kwam abrupt een einde aan het
mirakel. De ineenstorting van de
vastgoedmarkt bracht de banken
en de economie ten val. De Ierse
overheid kon de daarmee gepaar-
de schulden niet dragen en moest
net als Griekenland bij internati-
onale kredietverstrekkers finan-
ciële hulp zoeken.

Heilzame les

In de periode 1995-2005 werden
op het groene eiland ongeveer
553.000 huizen gebouwd, voor
een bevolking van 4,5 miljoen in-
woners. Het bouwtempo lag dub-
bel zo hoog als in de rest van Eu-
ropa. Ongeveer 294.000 huizen
staan nu te verkommeren, en de
prijzen halveerden. In Dublin be-
taalde je in 2007 zelfs drie keer
meer voor een huis dan nu.
‘Er was geen degelijke planning,
geen degelijke controle en geen
degelijke regelgeving voor de kre-
dietinstellingen’, zegt Jan O’Sulli-
van, de vastgoedminister van Ier-
land. ‘We hebben een heilzame,
maar erg harde les geleerd.’
Het overheidsagentschap NAMA

controleert ongeveer tien procent
van het vastgoed in Ierland en
stuurde voor het eerst de bulldo-

zers naar een appartementsge-
bouw. Nabij Longford, op 115 kilo-
meter van Dublin, ging een ge-
bouw met twaalf appartementen
genadeloos tegen de vlakte.
‘De afbraak was schitterend om te
zien’, zegt buurtbewoner Alan
Hogan. ‘Het was doorn in het oog
en veroorzaakte heel wat antiso-
ciaal gedrag. De dertiger, die zijn
eigen huis verhuurt om de hypo-
theeklening te kunnen terugbeta-
len, is maar wat blij dat ‘de strop
rond de nek verdwenen is’.

‘De mensen die een droomhuis
kochten, erfden eigenlijk een
nachtmerrie’, zegt Peggy Nolan,
een lokale politica. ‘De belasting-
betalers hebben genoeg betaald.
De projectontwikkelaars moes-
ten zich schamen.’
De plannen om vastgoed af te bre-
ken, werden al veel eerder geop-
perd, maar het duurde lang tot
het echt zo ver kwam. Het debat
over de afbraak laaide in februari
dit jaar opnieuw op nadat een
tweejarige peuter rondwandelde

Bulldozer ruimt resten
Ierland vertrouwt
liever op
bulldozers dan op
bankiers om de
erfenis van de
vastgoedbubbel
uit te wissen.

‘De mensen die
een droomhuis
kochten, erfden
eigenlijk een
nachtmerrie’

IERLAND MAAKT OP DRASTISCHE WIJZE KOMAF MET SPOOKVASTGOED

Het Ierse landschap wordt verminkt door niet minder dan 1.850 onafgewerkte bouwprojecten. © Cathal McNaughton / Reuters
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Gemeente Sint-Martens-Latem is een landelijke, residentiële cultuurge-
meente die voor heel wat hervorming en vernieuwing staat. Zin om vanuit je 
financiële expertise jouw steentje bij te dragen? Neem dan nu je kans, we zijn 
voor hen op zoek naar een :

BOEKHOUDER (M/V)

WAT VERWACHTEN WE?

Je bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de boekhou-
ding. Onder begeleiding van de financieel beheerder sta je in voor de 
verschillende maand- en jaarafsluitingen en de verwerking van subsidies, 
leningen, belastingen,... Bovendien draag je bij tot een samenhangend bud-
getvoorstel, breng je financieel advies uit en vul je de aankoopfunctie voor 
het gemeentebestuur in.

HEB JIJ HIERVOOR GENOEG IN HUIS?

Je beschikt over minimum een Bachelordiploma Accountancy & Fiscaliteit. 
Je werkt vlot met Excel en andere informaticatoepassingen. Als boekhouder 
werk je nauwkeurig, gestructureerd en met oog voor detail. Je hebt een ana-
lytische mindset, bent een teamplayer en werkt oplossingsgericht.

WAT KRIJG JE TERUG? 

Gemeente Sint-Martens-Latem biedt je een voltijdse functie en de moge-
lijkheid tot vaste benoeming volgens salarisschaal B1- B3 (min 2.273,36 EUR 
max 3.830,55 EUR + extralegale voordelen). Relevante ervaring uit de private 
sector wordt meegenomen in de salarisberekening.

INTERESSE? 

Contacteer Karen Laeremans : karen.laeremans@trifinance.be - 03 / 201 25 
60. Solliciteer vóór 21 augustus 2012 via www.trifinance.be of per post t.a.v. 
Karen Laeremans, TriFinance Belgium NV, Frankrijklei 119, 2000 Antwerpen. 
Naast jouw CV verwachten we ook een kopie van je diploma. 
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GEZOCHT: BOEKHOUDER M/V 
ZIN OM JE FINANCIEEL STEENTJE BIJ TE DRAGEN?

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

DRIES DE SMET
BRUSSEL In 1991had de Natio-

nale Bank nog een oorlogsschuld
van 34 miljard Belgische frank
(843 miljoen euro) openstaan bij
de Belgische Staat. In dat jaar
werd beslist om de schuld om te
zetten in een jaarlijkse betaling
van 24,4 miljoen euro aan de Bel-
gische staat.
Op de aandeelhoudersvergade-
ring in mei dit jaar stelden de
minderheidsaandeelhouders van
de Nationale Bank kritische vra-
gen over die terugbetaling. Vol-
gens hen waren de voorwaarden
voor de vergoeding niet langer
van toepassing. Door het schrap-
pen van de betaling hoopten de
minderheidsaandeelhouders een
groter dividend op te strijken.

Brief

Daarop beloofde Luc Coene, gou-
verneur van de Nationale Bank,
een brief te schrijven naar de mi-
nister van Financiën, Steven Va-
nackere, om de kwestie aan te
kaarten. Uit het antwoord van de
minister op een parlementaire
vraag van Luk Van Biesen (Open
VLD) blijkt nu dat Vanackere de
brief niet alleen goed ontvangen
heeft, maar ook bereid is om de

schuld kwijt te schelden. ‘Wij be-
studeren momenteel het dossier,
maar a priori lijkt het mij hier te
gaan om een achterhaalde wetge-
ving die we kunnen beëindigen’,

schrijft Vanackere in zijn ant-
woord. Volgens Vanackere is ‘de
financiële weerslag voor de staat
eigenlijk
nihil’.
Of de
im-
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‘Die
24,4
mil-

joen
euro
komt
bij de

reser-
ves

van de Nationale Bank’, is te ho-
ren bij het kabinet-Vanackere. ‘En
op die reserves ontvangt de staat
een vergoeding.’ Het lijkt echter
aannemelijk dat de vergoeding op
die bijkomende reserve kleiner is
dan de reserve zelf.
De woordvoerder voegt eraan toe
dat ‘24,4 miljoen begrotingstech-
nisch een heel klein bedrag is’.
De kwijtschelding van de oorlogs-
schuld is evenwel geen reden voor
de minderheidsaandeelhouder
om te feesten, argumenteert Va-
nackere in zijn antwoord. De af-
schaffing van de betaling heeft
immers geen invloed op de porte-
feuille waarop het dividend bere-
kend wordt. Voor de aandeelhou-
ders is dit dus een neutrale opera-
tie, zo besluit de minister.

Groen petje

De kwijtschelding zal dus niets
wijzigen aan de jaarlijks terugke-
rende discussie over de dividend-
politiek van de Nationale Bank.
De minderheidsaandeelhouders
weten zich onheus behandeld. Ze
vinden dat de Belgische overheid,
die de helft van de aandelen van
de Nationale Bank controleert,
een te groot deel van de koek
krijgt. Beleggersactivist Erik Gee-
nen – bekend van het groene petje
– en de belangengroep Deminor
blijft daar elk jaar tegen strijden.
Coene benadrukte tijdens de laat-
ste aandeelhoudersvergadering
dat er de laatste jaren onder in-
vloed van het protest al een in-
haalbeweging geweest is. Een
verdere aanpassing van het divi-
dendbeleid lijkt hem niet nodig.

Nationale Bank moet oorlogsschuld
niet meer terugbetalen
Steven Vanackere (CD&V) is bereid om de jaar-
lijkse terugbetaling van de oorlogsschuld door
de Nationale Bank te schrappen. Volgens de
minister van Financiën is het effect op de be-
groting verwaarloosbaar.

OVERHEIDSFINANCIEN

‘Het gaat hier om
achterhaalde wet-
geving die we kun-
nen beëindigen,
vooral omdat de
financiële weer-
slag eigenlijk 
nihil is’

STEVEN VANACKERE

SAN FRANCISCO Apple en
Samsung staan opnieuw met
getrokken messen in de recht-
bank. Dinsdag gaat in San Jose
in Californië een proces van
start waarin Apple een schade-
vergoeding vraagt van 2,5 mil-
jard dollar omdat Samsung de
populaire iPhone en iPad geko-
pieerd zou hebben. Apple hoopt

ook op een permanent verkoop-
verbod voor Samsung tablets en
smartphones in de VS. Eerder
waren er al rechtzaken in het
VK, Duitsland, Australië en
Zuid-Korea.
Samsung klaagt Apple tezelfder-
tijd aan voor inbreuken op pa-
tenten. De Koreaanse technolo-
giereus zegt bewijzen te hebben
dat het in 2006, dus voor de
introductie van de iPhone in
2007, al werkte aan een nieuwe
rechthoekige telefoon met een
groot scherm en een fysieke
knop. Volgens Apple was Sam-
sungs registratie daarvan fradu-
leus. (bloom)

TECHNOLOGIE

Apple en Samsung
vechten nu ook in
Amerikaanse
rechtbank

in een bouwproject in Longford
en verdronk in een waterpoel.
Daarop trokken de overheid en
NAMA acht miljoen uit om de
meest dringende veiligheidspro-
blemen aan te pakken. In 128
bouwprojecten onderneemt NA-
MA actie.
Toch is het niet de bedoeling dat
alle gebouwen tegen de vlakte
gaan. ‘In sommige plaatsen is af-
breken de verstandigste beslis-
sing’, zegt O’Sullivan. Maar O’Sul-
livan zit ook samen met ontwik-

kelaars, plaatselijke overheden,
banken, NAMA en bewoners om
per bouwproject een oplossing
uit te werken. De overheid beoogt
bouwprojecten die al ‘substanti-
eel gevorderd zijn’ af te werken en
te verkopen of te gebruiken als so-
ciale woningen. De rest wordt af-
gebroken en weer vrijgegeven
voor de landbouw. En zo wordt
het groene eiland langzaamaan
opnieuw bevolkt met schapen,
die er beter gedijen dan tijgers.
(dds)
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