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Robbe De Hert
op lijst Rood!

De Ant-
werpse film-
regisseur
Robbe De
Hert (69)
gaat de poli-
tiek in. Bij de
gemeente-

raadsverkiezingen van
14 oktober zal hij onderaan
de lijst Rood! staan. Het
eerste contact met De Hert
legde Rood!-stichter Erik
De Bruyn bij de sluiting
van de Antwerpse Opelfa-
briek in 2010. De Bruyn
organiseerde de solidari-
teitsactie De ketting en
kon daarbij rekenen op de
steun van de cineast, die
voor dit initiatief internet-
promotiefilmpjes regis-
seerde. Rood! beweert ‘de
meest zichtbare en meest
authentieke Antwerpse
socialistische lijst’ te zijn,
nu de SP.A samen met
CD&V als ‘Stadspartij’
naar de verkiezingen trekt.
Ook filosoof Ludo Abicht
komt voor Rood! op. (dhs)

ECB-topeconoom
waarschuwt
België

Peter Praet, de Belgische
hoofdeconoom van de
ECB, waarschuwt dat ons
land sneller moet hervor-
men. Het overheidsappa-
raat in België moet effi-
ciënter worden en de ar-
beidsmarkt flexibeler. 

‘Door de crisis hebben
landen als Italië, Frankrijk
en België tien jaar verloren
om hun overheidsfinan-
ciën op orde te brengen.
Alle problemen moeten nu
tegelijk aangepakt worden.
Er is geen marge meer’,
zegt Praet.

Gelukkig doet ons land
het volgens hem ‘relatief
goed in deze verschrikke-
lijke omstandigheden’.
Maar Praet vreest dat ons
land daardoor zelfgenoeg-
zaam gaat worden. ‘Nu
zitten de omstandigheden
mee. (...) Maar dat kan snel
veranderen. Ik zeg altijd
aan de politici: wees op uw
hoede voor de financiële
markten. België blijft
kwetsbaar’, zegt hij in een
exclusief gesprek met De
Standaard.

De topprioriteit is vol-
gens Praet een heilig huis-
je waar de meeste Belgi-
sche politieke partijen in
volle aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen
opvallend niet durven aan
raken: ‘de hervorming van
het overheidsapparaat in
brede zin. Dat is vandaag
nog altijd bijzonder ineffi-
ciënt’. (nta)

KORT

Foto: ig

uren hebben de leden van de Kamer bij
elkaar gezeten in één van de 47 plenai-
re zittingen van de voorbije negen
maanden. Ze hebben 34 wetsvoorstel-
len en 132 wetsontwerpen goedge-
keurd. Aan de regering werden 679
mondelinge vragen gesteld.187
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Dexia liep in het najaar van
2011 op de klippen en brak uit-
een in de bank Belfius, die door
de Belgische overheid werd
overgenomen, en een restbank
die om te kunnen overleven een
beroep moet doen op miljarden
aan staatsgaranties. België,
Frankrijk en Luxemburg stellen
zich samen borg voor 55 miljard
euro, waarvan nu al 46,7 miljard
euro is aangesproken. Ons land
draait daar voor bijna 60 pro-
cent voor op.

Toxische bom

Terwijl de bad bank vorig jaar
nog 11 miljard verlies boekte,
was dat de eerste zes maanden
van dit jaar ‘maar’ 1,2 miljard
euro. Niemand die echter durft
te spreken over een hoopgevend
resultaat. ‘Dexia: een toxische
bom van 300 miljard met 50
miljard euro noodfinanciering’,
twitterde econoom Geert Noels
gisteren. 

Volgens de bank zelf is het
slechte resultaat te wijten aan
de hoge financieringskosten en
vooral het verlies van ongeveer
750 miljoen euro dat het heeft
geboekt op de verkoop van een

reeks filialen zoals de Turkse
Denizbank. Voor de miljarden
aan staatsgaranties moest de
bank het voorbije semester 313
miljoen euro betalen. Gewezen
CEO Pierre Mariani liet in het
verleden al verschillende keren
verstaan dat die premies een
molensteen rond de Dexia-nek
zijn.

Niet alleen Mariani, ook Jean-
Luc Dehaene is ondertussen
weg bij Dexia. Het is gewezen
Fortis-topman Karel De Boeck
die het roer overnam, met de
Fransman Robert de Metz als
voorzitter van de raad van be-
stuur. Het duo moet de restbank
met zo weinig mogelijk averij
voor de belastingbetaler weer
uit woelig water halen. ‘Ik wil

vooral rust brengen’, zei De
Boeck gisteren op zijn eerste
werkdag als CEO.

Of dat gaat lukken, blijft onze-
ker. Dexia heeft immers niet al-
les zelf in handen. De bank
boekte de sterk verlieslatende
Griekse staatsobligaties al voor
een groot stuk af, maar bezit nog
altijd een aanzienlijke porte-
feuille met Spaans en Italiaans
staatspapier. Indien de eurocri-
sis verder opflakkert, krijgt
Dexia het vanzelf nog moeilij-
ker.

Dat België en Frankrijk bin-
nenkort nog eens geld op tafel
moeten leggen, is dus zeker niet
denkbeeldig. ‘Ik kan een kapi-
taalsverhoging niet uitsluiten,
maar zeker is dat helemaal niet’,

geeft De Boeck aan. Over de pre-
mies die Dexia in de schatkist
moet storten, wil de CEO zich
niet uitspreken.

Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) was gisteren
niet bereikbaar voor commen-
taar, maar vanuit de meerder-
heid liet Open VLD-Kamerlid
Luk Van Biesen duidelijk ver-
staan dat van lagere premies
voorlopig geen sprake kan zijn.
‘De financiële sector moet eerst
maar eens bewijzen lessen te
hebben geleerd uit het verleden.
Momenteel levert hij echter nog
altijd veel te weinig inspannin-
gen.’ Volgens N-VA-fractielei-
der Jan Jambon moeten de pre-
mies wel omlaag. ‘Die zijn een
touw rond de nek van Dexia.’

Het slechte nieuws
kwam zeker niet on-
verwacht: Dexia boek-
te de eerste helft van
dit jaar 1,2 miljard
verlies. De eerste
werkdag van de nieu-
we CEO Karel De
Boeck is er een die kan
tellen. De restbank
Dexia blijft dus als een
zwaard van Damocles
boven de Belgische
staatsfinanciën han-
gen. 

FARID EL MABROUK

Dexia boekt nog maar
eens miljardenverlies

Karel De Boeck, die
gisteren begon als CEO
van Dexia, moet ervoor
zorgen dat de Belgische
belastingbetaler zo
weinig mogelijk verliest
aan de ‘bad bank’. Foto: blg

Restbank hangt als zwaard van Damocles
boven Belgische staatsfinanciën

Wie zonnepanelen legt, moet
niet meer rekenen op steun van
de federale overheid. Staatsse-
cretaris voor Energie Melchior
Wathelet (CDH) besliste giste-
ren zoals verwacht die steun af
te schaffen. Hij legt de beslissing
eind augustus of begin septem-
ber voor aan de eerste minister-
raad van het nieuwe politieke
jaar.

De Vlaamse regering besliste

onlangs de steun voor de overge-
subsidieerde zonnepanelen van-
af 1 augustus terug te schroeven
van 210 naar 90 euro per 1.000
kilowattuur. Dat zorgde ervoor
dat Vlaamse premies voor de
groenestroomcertificaten voor
het eerst minder interessant
werden dan de federale steun.
Die bestaat al een tijd, maar aan-
gezien de 150 euro die netbe-
heerder Elia voor de certificaten

moet betalen tot dan een pak la-
ger lag, maakte er nauwelijks ie-
mand gebruik van. Dat daar ver-
andering in dreigde te komen,
maakte energieregulator CREG
én staatssecretaris Wathelet on-
gerust. Zij vreesden dat Elia de
factuur zou doorschuiven naar
de consument en de energiere-
kening zo nog hoger zou uitval-
len. Aangezien hernieuwbare
energie bovendien een bevoegd-

heid van de deelstaten is, advi-
seerde de CREG de regering de
federale steun meteen te schrap-
pen. Wathelet volgt het advies
nu. Het koninklijk besluit dat hij
de regering zal voorleggen, be-
paalt dat Elia enkel nog steun
moet toekennen aan windmo-
lens op zee. De staatssecretaris
wil de maatregel met terugwer-
kende kracht vanaf 1 augustus
laten ingaan. (fem)

Gedaan met federale steun voor zonnepanelen

‘Vlaanderen is een draaischijf voor
de internationale paardensport’

Veel medailles heeft Vlaams minister-president 
Kris Peeters (CD&V) nog niet mogen vieren. 

Maar hij ziet een lichtpunt: 16 van de 75 paarden op de
startlijst van de jumping zijn in België gekweekt. 

‘Hoofdzakelijk in Vlaanderen’, voegt hij eraan toe.
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Een retrobusje om in rond te
toeren, toegangstickets voor al-
le grote festivals, hotelover-
nachtingen om tussenin uit te
blazen en 5.000 euro zakgeld:
Isabell Schmid (21) en haar
vriend Andrés Rodas (21) uit
het Duitse Münster doen deze
zomer al hun vrienden groen
uitslaan van jaloezie. Uit een
internationale wedstrijd van
Toerisme Vlaanderen waar
honderden mensen uit de hele
wereld aan deelnamen, kwa-
men ze als ‘ultieme festivalfan’
naar voren.

‘En dus zijn we nu aan een
langgerekte tocht langs alle fes-
tivals bezig’, zegt Isabell. ‘Ik
denk dat we alles samen tussen
de dertig en veertig evenemen-
ten doen: grote festivals, zoals
Tomorrowland en Werchter,
maar ook kleintjes, zoals Ieper-
fest en Gent Jazz.’

De bedoeling is om aan te to-
nen dat de Vlaamse festivalzo-
mer met niets anders te verge-
lijken is. ‘En dat is ook zo: ik
denk dat je dit nergens anders

ter wereld vindt’, zegt Isabell.
‘Dit is zo’n klein landje en er is
hier zo weinig plaats, maar toch
is er elke avond wel ergens een
festival. Dat snappen we eigen-
lijk niet, maar het is wel fantas-
tisch. In Duitsland hebben we
natuurlijk ook festivals, maar
die vinden verspreid over het

hele land plaats. Daar kun je
dus niet van het ene feest naar
het andere.’

Rock Werchter, dat kennen ze
nog wel in het buitenland, maar
veel van de andere festivals
niet. ‘De Gentse Feesten bij-
voorbeeld, zoiets hadden we
echt nog nooit gezien. Of To-

morrowland, dat is echt een
magische plek’, zegt Andrés.
‘Het is hier echt een explosie
van feesten en festivals in juli
en augustus. We hebben wel ge-
hoord dat het hier in de winter
veel kalmer is. Dat kan niet an-
ders, jullie moeten ongetwij-
feld recupereren. Ik kom alvast

elk jaar terug om hier één festi-
val te komen doen.’

INFO
De avonturen van Isabell en Andres
zijn te volgen op de Facebook- en
Twitter-pagina’s van ’Flanders is a
Festival’ en op de persoonlijke Face-
bookpagina van Isabell Schmid.

‘Vlaanderen is één
groot festival’: met die
boodschap wil Toeris-
me Vlaanderen jonge-
ren uit het buitenland
naar hier lokken in de
zomer. De Duitse Isa-
bell Schmid won een
internationale wed-
strijd en mag twee
maanden lang gratis
alle festivals afschui-
men. ‘Van zo’n drukke
zomer moeten jullie
Vlamingen ongetwij-
feld een hele winter
recupereren.’ 

TOM LE BACQ 

‘Zo klein en zoveel festivals,
dat snap ik echt niet’

Duitse Isabell Schmid mag op kosten van Toerisme Vlaanderen alle festivals afschuimen

Affiche: 9/10
Sfeer: 9/10
Eten: 6/10
‘Muziekoptredens, straatmuzikan-

ten, acrobaten, Polé Polé, Ten Days
Off: wat een zalige mengelmoes. Veel
straatartiesten vonden we beter dan
degene die op het podium stonden.
Eigenlijk een paar kleine festivals,
binnen één stad. Dat hadden we nog
nooit gezien. Het eten is de gewone
kost die je overal vindt.’

GENTSE FEESTEN 

Affiche: 10/10
Sfeer: 7/10
Eten: 6/10
‘De beste muziek, ongelooflijk hoe-

veel topgroepen daar komen spelen.
Maar de sfeer is er niet zo speciaal:
een heel groot evenement met een
massa volk, niet echt een thema of
een lijn in het festival. Het eten is
niets speciaals: festivalkost.’

ROCK WERCHTER

Muziek: 7/10
Sfeer: 8/10
Eten: 6/10
‘Eén avond hier geweest. Niet echt

onze soort muziek. Wel een heel leuk
marktje waar je allerhande kleren
kon kopen. Veel ouwe rockers in het
publiek, in jeansvesten en zo. Eten:
het gewone aanbod, veel vlees.’

BLUES PEER

Affiche: 7/10
Sfeer: 10/10
Eten: 9/10
‘Wereldmuziek: dat is goed voor één

dag voor ons, maar het is niet met-
een ons ding. De sfeer was hier waar-
schijnlijk het best van alle festivals.
Heel relaxed, iedereen was er op z’n
gemak. En een fantastische interna-
tionale markt waar je allerlei lekkere
dingen kon kopen om te eten. Alles
vers en goeie prijzen: schitterend!’

COULEUR CAFÉ 

Affiche: 7,5/10
Sfeer: 8/10
Eten: 8,5/10
‘Wat een vriendelijk en gezellig fes-

tival, met al die ouders die hun kind-
jes meebrengen. Goeie muziek. Maar
de regen heeft daar echt een fikse
domper op het feest gezet. Lekker
vegetarisch eten op de festivalsite.’

CACTUSFESTIVAL

Muziek: 6/10
Sfeer: 4/10
Eten: niets gegeten
‘Hier zijn we maar één dag geweest.

Triggerfinger was fantastisch. Leuk
dat het in de stad plaatsvindt, maar
de sfeer was een beetje lusteloos en
de muziek vonden we buiten Trigger-
finger maar zozo.’

SUIKERROCK

Muziek: 7,5/10
Sfeer: 8/10
Eten: niets gegeten
‘Een aardig festival zonder meer, leuke

wereldmuziek. Veel kinderen in het pu-
bliek, en mensen die op hun gemak
neerzitten. Mijn vriend stond er met een
vlag te zwaaien en hij stond de dag na-
dien prompt met zijn foto in de krant.’

SFINKS MIXED 

Muziek: 8,5/10
Sfeer: 10/10
Eten: 6/10
‘Wij zijn geen echte dance- of tech-

nofans, maar de fantastische sfeer
hier doet je dansen, of je dat nu wil of
niet. Hoe dit festival is opgebouwd,
de sfeer die er hangt: ongelooflijk.
Het eten is hier niet echt speciaal en
peperduur: 10 euro voor een potje
noedels! Maar veruit het meest spe-
ciale en spectaculaire festival dat we
hebben gedaan.’

TOMORROWLAND

Isabell Schmid en haar
vriend Andrés Rodas
toeren in hun retrobusje
van festival naar festival.
Foto: Kurt Desplenter


