
	  

geïnteresseerd blijven in di-
versificatie, gespecialiseerde ex-
pertise en economische en poli-
tieke stabiliteit. Om die laatste re-
den is Zwitserland nog steeds in
trek bij ontwikkelingslanden, en
Zwitserland richt ook zijn pijlen
op die landen. ‘Ontwikkelings-
landen zullen steeds belangrijker
worden’, zegt Peter Damisch,
partner bij BCG aan persbureau
Reuters. ‘We zullen een aardver-
schuiving meemaken. Vijf jaar ge-
leden waren twee derde van de
activa van de “oude wereld” en
een derde van de “nieuwe wereld”.
Over vijf jaar zal het exact omge-
keerd zijn.’
Sommige banken bewijzen ook
dat het bankgeheim niet nodig is,
zoals de Alternative Bank
Schweiz (ABS), die weliswaar een
nichespeler is, maar het al 25 jaar
zonder bankgeheim doet. Ook
grootbanken hebben al de bocht
gemaakt, en topmannen durven
zeggen wat tot voor enkele jaren
absoluut ondenkbaar was. ‘We
moeten nu eindelijk eens tonen
dat Zwitserland het serieus
neemt met “proper geld”’, zegt de
topman van de derde grootste
bank Raiffeisen. ‘De Amerikanen
krijgen duizenden klantengege-
vens, en de Europeanen zullen
dat ook willen.’

‘NOOIT’

Maar zover is het nog lang niet. Er
mogen dan al barsten zitten in
het Zwitserse bankgeheim, kra-
kende wagens kunnen lang lopen.
Wanneer kunnen we het einde
van het bankgeheim verwachten?
‘Nooit’, antwoordt Robert Vogler
vanuit Baden, op 25 kilometer
van Zürich. Vogler is een doctor in
de geschiedenis en deed onder-

zoek naar het ontstaan en de ont-
wikkeling van het bankgeheim.
Hij werkte ook lang voor UBS, als
woordvoerder en onderzoeker.
‘Het bankgeheim zal sowieso blij-
ven bestaan voor de Zwitsers,
voor wie het oorspronkelijk be-
doeld was. De buitenlanders mis-
bruiken dat geheim misschien,
maar zeker binnen Zwitserland
staat het niet ter discussie.’
Volgens hem zullen de Europea-
nen er ook niet in slagen om de
Zwitsers te dwingen om dat bank-
geheim op te geven. ‘De Amerika-
nen zijn daar in geslaagd met re-
gelrechte chantage. De twee
grootste banken zijn ook grote
spelers in de VS, en dus werkte
dat. Maar bijvoorbeeld Duitsland
kan dat niet. Als de Duitsers aan
de Zwitsers zouden verbieden om
in Duitsland te bankieren, zou
dat niet veel impact hebben.’
Bovendien staan de Europese
landen zelf niet te springen voor
het opheffen van het bankge-
heim, stelt hij vast. De Europese
spaarrichtlijn uit 2005, die onder
meer een grotere transparantie
regelt, zou al in 2008 uitgebreid
moeten worden, maar vandaag
staat die uitbreiding nog nergens.
Onder meer Luxemburg, maar
ook Oostenrijk, houden de aan-
passingen tegen, omdat hun ei-
gen banksector ook profiteert van
de geheimhouding. ‘Maar ook de
VS wil dat niet. FATCA is eenrich-
tingsverkeer. Zullen de Amerika-
nen ook informatie over de Zwit-
serse burgers geven? Of over de
Duitse? Natuurlijk niet, ook zij
willen dat niet.’
Alles wijst er op dat de Zwitserse
zwarte en grijze banksector ooit
bijna even wit wordt als de
sneeuw in de Zwitserse bergen.
Maar vermoedelijk zal het nog
heel wat sneeuwen, voor het
bankgeheim echt verdwijnt.

‘De VS
zetten
financiële
instellingen
het mes op
de keel’
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BRAZZAVILLE De Elikia – het woord betekent ‘hoop’ in
het lingala – is ontwikkeld door Vérone Mankou (27), zaak-
voerder van het bedrijf Vumuka uit Congo-Brazzaville. De
ontwikkeling van Elikia heeft 90.000 euro gekost. Het toe-
stel wordt in China gemaakt, ‘want dat is het goedkoopst’.
Het apparaat, dat een scherm van 3,5 inch heeft en een in-
gebouwd fototoestel met 5 megapixels, zal ongeveer 130 eu-
ro kosten. Het wordt op de markt gebracht door drie Con-
golese mobilofoniebedrijven. Een Blackberry kost in Braz-
zaville 228 tot 450 euro.
In januari lanceerde Mankou al de eerste Afrikaanse ta-
bletcomputer, die Way-C heet. Die naam verwijst naar het
woord voor sterrenlicht in het dialect van Noord-Congo.
Dit toestel kost 228 euro. (afp)

TELECOM

Afrika heeft eigen
smartphone
De Elikia is een goedkoop alternatief voor de Black-
berry of de iPhone. 

BRUSSEL De spoorwegoperator noteert wel een nega-
tieve bedrijfskasstroom van 8,5 miljoen euro, maar dat is
een pak beter dan de 47,6 miljoen euro die was begroot.
De NMBS kampt al enkele jaren met een negatieve kas-
stroom. In 2009 was er, mee door de economische crisis en
de stijgende energiekosten, sprake van een negatieve kas-
stroom van 288 miljoen euro. De voorbije jaren verbeterde
dat resultaat stap voor stap, van 126,3 miljoen in 2010 tot
107,7 in 2011. In oktober van dat jaar zette de NMBS een
besparingsplan op poten dat er moet voor zorgen dat de
maatschappij in 2015 een financieel evenwicht bereikt.
Volgens de spoorwegmaatschappij bevestigen de nieuwe
resultaten dat het besparingsplan werkt. ‘De resultaten
voor het eerste semester van 2012 zijn bemoedigend, maar
het is cruciaal onze inspanningen vol te houden om dit mo-
mentum te behouden en onze doelstelling, een financieel
evenwicht, te bereiken’, aldus NMBS-ceo Marc Deschee-
maecker. (belga)

SPOORWEGEN

NMBS stilaan richting
financieel evenwicht
De NMBS kan voor de eerste helft van 2012 betere
operationele resultaten voorleggen dan verwacht. 
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BRUSSEL Daarmee stelt de NBB haar eerdere raming
licht opwaarts bij. Begin augustus sprak ze nog van een
krimp van 0,6 procent tegenover het eerste kwartaal. In
vergelijking met een jaar eerder kromp de economie met
0,3 procent, tegen 0,4 procent volgens de eerste raming
De industrie incasseerde met een krimp van 1,7 procent de
ergste klappen. De bouw was koploper, maar moest toch
ook een activiteitsdaling van 0,1 procent slikken.
De gezinnen consumeerden 0,4 procent minder en hun in-
vesteringen in woningen liepen met 1 procent terug. De
overheid consumeerde 0,2 procent minder en liet haar in-
vesteringen met 3 procent dalen. (lc)

CONJUNCTUUR

Krimp Belgische economie
blijkt iets minder erg
Onze economie is het afgelopen kwartaal met een
half procent gekrompen, zegt de Nationale Bank. 

BRUSSEL Tien miljard euro.
Die bom geld zou België ont-
vangen van de Zwitsers als ons
land een Rubik-akkoord zou af-
sluiten. Dat beweert De Morgen
op basis van cijfers van de Zwit-
serse nationale bank. Er zou 30
tot 35 miljard euro aan Bel-
gisch geld op de Zwitserse reke-
ningen staan. Zwitserland doet
België het voorstel om eenma-
lig een belasting van 34 procent
te heffen. Daarna volgt een
jaarlijkse heffing op de roeren-
de inkomsten.
Minister van Buitenlandse Za-
ken Didier Reynders (MR) is
voorstander om de onderhan-
delingen op te starten. Ook Ka-
merlid Luk Van Biesen (Open
VLD) vindt dat we ‘gezien de
budgettaire situatie’ het debat
moeten voeren.’ Maar staatsse-
cretaris voor de Bestrijding van
fiscale fraude John Crombez
(SP.A) vindt dat we niet moeten
toegeven aan ‘de laatste stuip-
trekkingen van de Zwitsers’. Hij
vindt, net als zijn partijgenoot
en Kamerlid Dirk Van Der Mae-
len dat we op Europees niveau
een automatische gegevensuit-
wisseling moeten afdwingen en
dat bilaterale akkoorden zo’n
Europees akkoord ondergra-

ven.
Is zo’n akkoord een goed idee?
Fiscaal advocaat Werner Nie-
megeers (Consulta) denkt van
wel. ‘Ik vind ook niet dat frau-
deurs moeten kunnen wegko-
men, maar je kan niet alleen
maar mooie principes in het
vaandel dragen. Soms moet je
ook pragmatisch zijn.’ Volgens
Niemegeers kan de regering
wel proberen om aan de hand
van een lijst met namen proce-
dures op te starten en geld te-
rug te vorderen. ‘Maar dat kost
geld, sleept lang aan en brengt
vaak niet veel op. Die 34 pro-
cent krijg je onmiddellijk.’
Een andere specialist wijst er
op dat het nadeel van zo’n ak-
koord is dat het geld in Zwitser-
land blijft. ‘Dat is dus minder
gunstig dan fiscale amnestie
omdat het kapitaal niet hier op-
nieuw ingezet wordt.’ Volgens
de specialist wordt er beter
werk gemaakt van meer rechts-
zekerheid bij de huidige regula-
risatieprocedure. ‘Nu lijkt de
regeling op een onbemande
apotheek. De patiënt kiest zelf
een pil uit en krijgt een attest.
Maar hij weet niet of de admi-
nistratie dat zal aanvaarden.’
(dds)

Zwitserland lonkt ook naar België
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BRUSSEL De leveranciers wor-
den gevraagd om enerzijds een
elektriciteitstarief en anderzijds
een gas- en elektriciteitstarief in
de drie gewesten voor te stellen.
‘De leveranciers bieden tegen el-
kaar op en diegene die het laagste
tarief voorstelt, krijgt de aanbe-
steding toegewezen’, luidt het in
een persbericht. ‘Hoe talrijker de
deelnemers zijn, hoe sterker de
onderhandelingspositie en hoe
voordeliger het tarief kan zijn.’
De groepsaankopen moeten de
weifelende consumenten over de
streep trekken en actieve consu-
menten een nieuw perspectief
bieden. Uit een onderzoek van de
organisatie blijkt immers dat
door een juist energiecontract te
kiezen, een gezin met een gemid-
deld gas- en elektriciteitsverbruik
tot 600 euro per jaar kan bespa-
ren.

De organisatie merkt ook op dat
ondanks de mogelijke besparing
en het gemak waarmee van leve-
rancier veranderd kan worden, de
Belgische consument nog vaak
aarzelt. Zo is 25 procent van de
Waalse elektriciteitsklanten en
21 procent van de gasklanten nog
passief. In Vlaanderen is 10 pro-
cent van de elektriciteitsklanten
en 8 procent van de gasklanten
sinds de vrijmaking van de ener-
giemarkt in 2003 niet veranderd
van leverancier. Test-Aankoop be-
rekende dat als alle passieve klan-
ten zouden overstappen naar de
goedkoopste leverancier, om en
bij de 300 miljoen euro bespaard
zou kunnen worden. (belga)

Test-Aankoop
zet leveranciers
onder druk met
groepsaankoop
energie

ENERGIE

Test-Aankoop organiseert
groepsaankopen voor energie
in de drie gewesten tegelijk. 

Door een juist
energiecontract te kiezen,
kan het gemiddelde gezin tot
600 euro per jaar besparen

NICO TANGHE
BRUSSEL Het Europees Par-

lement trok gisteren een lijn in
het zand en stelde de hoorzit-
ting van maandag over de nomi-
natie van een nieuw bestuurslid
van de Europese Centrale Bank
(ECB) uit. De reden? Er is enkel
een mannelijke kandidaat voor-
handen: de Luxemburgse bank-
gouverneur Yves Mersch. Het
parlement vraagt zich af waar-
om er geen vrouwelijke kandi-
daat is gevonden.

Wereldvreemd

Met name de parlementscom-
missie Economie en Financiën
dringt al langer aan op een ver-
vrouwelijking van de ECB. Op
dit moment zit er geen enkele
vrouw in het directiecomité of
het uitgebreidere, 23-koppige
bestuur van de ECB. Daarvoor
zetelde tot 2011 overigens enkel
de Oostenrijkse Gertrude Tum-
pel-Gugerell. 
‘De ECB is een pure mannen-
club, als er ergens een glazen
plafond is dan is het wel daar’,
reageert het Belgisch Europees
parlementslid Marianne Thys-
sen (CD&V).

Bij de vorige ECB-nominatie,
die van de Belg Peter Praet, was
er wel nog een Sloveense tegen-
kandidate. ‘Maar die woog niet
op tegen de kennis en ervaring
van Praet’, herinnert Derk Jan
Eppink (LDD) zich nog. ‘Dit keer
was er geen vrouwelijke tegen-
kandidate en dat is best wel we-
reldvreemd.’
Niet het minst omdat de voorzit-
ter van de parlementscommis-
sie, Sharon Bowles, in een brief
aan de Europese ministers van
Financiën onlangs nog had aan-
gedrongen op minstens één
vrouwelijke kandidate voor de
opvolging van de Spaanse ECB-
directielid Gonzalez Paramo.

Net als de uitwerking van een
procedure om op termijn meer
vrouwen binnen te loodsen bij
de ECB en de centrale banken.

‘En dan spreken we niet over een
excuustruus, maar over vrouwe-
lijke kandidaten met gelijk-
waardige ervaring en kennis’,
verduidelijkt Eppink, die even-
eens lid is van betrokken parle-
mentscommissie. ‘De ECB is te
belangrijk voor de eurozone. In
voetbaltermen kun je de Euro-
pese Centrale Bank vandaag
zien als de laatste man in de ver-
dediging, die bij hoge nood de
bal het stadion uittrapt.’

Ontgoochelend

Het antwoord van Jean-Claude
Juncker, de voorzitter van de
Eurogroep, was echter ontgoo-
chelend. Hij liet Bowles monde-
ling gewoon weten dat er geen
geschikte vrouwelijke kandida-
te was gevonden. Een formeel
antwoord bleef uit. En over een
procedure om meer vrouwen in
de top van de ECB te krijgen,
kreeg de voorzitter van de parle-
mentscommissie al helemaal
geen feedback.
Door de hoorzitting met Mersch
te schorsen, hoopt het Europees
Parlement nu de morele druk op
te voeren. De benoeming van
Mersch blokkeren, kan het par-
lement echter niet. ‘Dat is ook
niet de bedoeling. Het gaat niet
om de persoon van Yves Mersch.
Sharon Bowles wilde gewoon
een punt maken. Vrouwen moe-
ten meer kansen krijgen bij de
ECB. ‘En als je niet choqueert,
wordt er niet naar je geluisterd’,
benadrukt Thyssen.

‘Wat ik dacht? Toch
niet weer een man’
Omdat er geen vrouwelijke tegenkandidaat was, weigert het Europees
Parlement om de sollicitatie van ECB-kandidaat Yves Mersch aan te horen.
‘We moesten het punt nu echt wel eens maken’, zegt Marianne Thyssen.

! De ECB is een pure
mannenclub

! Juncker vond geen
geschikte kandidate

! Symbolische actie, niet
gericht tegen Mersch

EUROPARLEMENT EIST VROUWELIJKE KANDIDAAT VOOR TOPJOB ECB

‘Als je niet
choqueert,
wordt er niet
naar je
geluisterd’
MARIANNE THYSSEN
Europees parlementslid (CD&V)
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