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THIS MUST BE BELGIUM

INHOUD WEER

STANDPUNT
BART EECKHOUT
Chef M

ijk je naar de impasse

waarin deAntwerpse

coalitievorming is

beland, dan lijkt het

wel of je een remake

ziet van de federale

regeringsformatie. Een slechte

remake, bovendien. Er is de verkie-

zingsuitslagmet twee tegengestelde

formaties die veroordeeld lijken tot

elkaar. Er zijn de persoonlijke en

onnodige blessures tussen de prota-

gonisten. Er is een onderhandelings-

nota vande ene partij die door de

andere als een affrontwordt erva-

ren. En er is het vreselijke vooruit-

zicht van een slopende onderhande-

lingsmarathon.

Een verschil iswel dat de hoofd-

rollen van kampgewisseld zijn. De

leiding zit nu bij N-VA-kopmanBart

DeWever, demandie federaal van

tafelweggelopen is. Enhet is nude

sp.a – onderdeel van de Stadslijstmet

CD&V–die voor de keuze staat tus-

sen verder onderhandelen of opstap-

pen. Ofmisschien eerder: tussen eraf

geredenworden of zelf afhaken.

Inhoudelijk lijkt er voor sp.awei-

nig eer te rapen in de huidige stand

van zaken.De tekst van de kandi-

daat-burgemeester is geschreven op

maat van een rechts beleid,wat overi-

gens een legitieme keuze is.Metwat

onderhandelen kun je daar een cen-

trumrechtse beleidsnota vanmaken,

maar nooit een centrumlinkse.

Dat plaatst de sp.a voor een ernstig

probleem.Mee vormgevenaaneen

beleid dat veel terugdraait vanwat de

voorbije tien jaar verworven is, is geen

prettig vooruitzicht.Dat probleem

wordt nogbezwaarddoor een even

ernstig strategisch risico.Als sp.amee

indeboot vanDeWever stapt,magde

partij zich aanhardeoppositie ver-

wachtenophaar al kwetsbare linker-

flank vanwegeGroen enPVDA. Daar

komtnogbij dat sp.a zo toekomstig

confederaal revolutionairDeWever

helpt omals bestuurder zijn

momentum in2014 voor te berei-

den. Er zijn voor de socialistenwei-

nig goedekantenaanbestuursdeel-

nameonder dit gesternte.

Dat departij tochnogdapper

blijft voortpraten, is grotendeels een

psychologische kwestie.De socialis-

ten leverden sindsdeTweede

Wereldoorlogbijna onafgebroken

deburgemeester inAntwerpen.

Dan stap je niet vrolijk fluitend inde

oppositie. Dat heeft ookmetmacht

temaken.Wegenophet beleid, heet

dat.Wat ookbetekent: zorgen voor

al diemensendie politiek benoemd

zijn in administratie en verenigin-

gen, ennumet klammehandeneen

nieuwewindvoelen aantrekken.

Binnen sp.a zijn sommige gees-

ten al rijp omalliantiepartner

CD&Vzijn vrijheid te gunnenen

zelf vrijuit voor deoppositie te kie-

zen. Anderen zijnnog zo verniet.

Over een scheidingbeslis je ookniet

in eenweek tijd. Toch zal het besef

moeten rijpendat de sp.a inde

oppositiemisschienwel demacht

verliest,maardat ze anderzijds in

dit toekomstige bestuur ookweinig

tewinnenheeft.

QuovadisStadslijst?

K
Het besefmoeten
rijpen dat de sp.a in
de oppositiemisschien
wel demacht verliest,
maar ook dat ze in
het Antwerps bestuur
weinig te winnen heeft

“RudiDePauwheeft eenmissie. Hij

moet de aandeelbewijzen vanBelgische

investeerders doordepapiervernietiger

halen.Hij heeft al 150miljard euro aan

aandelen vernietigd enhij zal niet stop-

pen voordat hij elk aandeelbewijs in

België heeft kunnenwegvagen.”Het

AmerikaansedagbladTheWall Street
Journalbrengt eengroot profiel over de
werkzaamhedenvanDePauwbij

zakendienstverlenerEuroclear.

“De reusachtige papiervernietiger

staat net buitenBrussel en is de eindbe-

stemming vanmiljoenenaandelen. De

Pauwprobeert zijn landhet digitale

tijdperk in te loodsen.”Hij heeft intus-

sen95 procent vanalle papieren aan-

delen vernietigd,maar 8miljoenweten

de shredder tot nu toe te ontlopen.
“Misschien liggen ze in eenkluis in

Luxemburgof onder eenmatras”, zegt

DePauw. “Je kunt er eventueel de erfe-

nisbelastingmeeomzeilen, omdat ze

aan toonder zijn.”

Toch is dat niet de enige redendat

Belgendepapiervernietigermijden,

schrijftTheWall Street Journal. “Een
grote groeppapierliefhebbershoudt

vanaandelen. Zoook Jean-LucDeBeir,

luchtmachtpiloot: “In België vernieti-

genwezakenompas achteraf de

waarde ervan te beseffen, net zoals de

art nouveau-architectuur.Nuverliezen

wede geschiedenis vangrote bedrijven

engooienweonze erfenisweg.” (RA)

Verbazingover vernietigingaandeelbewijzen
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YvesDesmetopnieuw
hoofdredacteurvan ‘DeMorgen’
BRUSSEL — Yves Desmet (53)

wordt opnieuw hoofdredacteur

van DeMorgen. Hij wordt daarin
bijgestaan door adjunct Brecht

Decaestecker (33).Moederbedrijf

DePersgroepenvoormalighoofd-

redacteur Wouter Verschelden

hebben gisteren besloten hun

samenwerking inonderlingover-

leg te beëindigen.

YvesDesmet,diealhoofdredacteurwas

van 1994 tot 2001, moetmet zijn ervaring

enmaturiteithet jongeentalentvolle team

vandeze krant inspireren omde vernieu-

wingsoperatie van de voorbije twee jaren

eenstevigeonderbouwtegevenenopeen

consistentemanier verder te zetten.

De krant ambieert meer dan ooit een

jonge,onafhankelijkeenverfrissendekwa-

litatieve stem te zijn, voor ieder-

een diemet dit land en deze pla-

neet vooruit wil. De Morgen wil
datdoenopeencreatieve, intelli-

gentemanier,waarbijbegrippen

als duurzaamheid, ecologie,

sociale rechtvaardigheid, ver-

draagzaamheidenopenheidvan

geest centraal staan.

Tegelijkertijd wil de nieuwe hoofdre-

dactie verder bouwen aan de dagelijkse

garantie om voor elke lezer een betrouw-

baregids tezijn ineenwerelddieal tevaak

doordewaanvandedagwordtoverstemd.

Zowel de redactie van De Morgen als
DePersgroepdankenWouterVerschelden

voor het harde werk tijdens de voorbije

vernieuwingsoperatieenwensenhemhet

allerbeste voor de toekomst.

CIA-chefDavidPetraeusneemt
ontslagnabuitenechtelijke relatie
BRUSSEL — David Petraeus (60)

heeft ontslag ingediend als hoofd

van de Amerikaanse inlichtin-

gendienst CIA, zo berichten de

Amerikaansetelevisiezenders.Als

reden geeft hij een buitenechte-

lijke affaire op. Petraeus stond

sinds juli 2011 aanhet roer vande

inlichtingendienst.

Volgens de Amerikaanse media heeft

Petraeus al eergisteren zijn ontslag inge-

diend en heeft president Barack Obama

het gisteren uiteindelijk aanvaard. Het

staatshoofdheeft Petraeus voor zijnwerk

bedankt.

Deskundigenzienhetontslagvandevier-

sterrengeneraal twee dagen na de verkie-

zingsoverwinningvanObamaalseenzware

slag voor de herkozen president. Petraeus

goldimmersookalseenkandidaatvooreen

ministerfunctie indenieuweregering.

Uit een brief aan zijnmedewerkers cite-

rend,meldenMSNBCenCNNdat

Petraeus zijn buitenechtelijke

affairealseenverschrikkelijkefout

bestempelt.Dergelijkgedragisniet

verenigbaarmetzijnleidendeposi-

tie binnendeCIA, zegthij.

Voor hij de geheime dienst

ging leiden was hij opperbevel-

hebber van de internationale

troepen inAfghanistan en Irak. Als gene-

raal besloot hij om in dat laatste land het

Amerikaanse troepenaantal fors teverho-

gen. Die strategie heeft uiteindelijk tot de

terugtrekking uit Irak geleid.

Televisiezender NBC kreeg naar eigen

zeggenuitmeerdere bronnen tehorendat

Mike Morrell, de huidige vicedirecteur en

veteraan van de CIA, de job voorlopig zou

worden aangeboden, om dan op een

bepaald moment effectief te worden

benoemd. Op die manier had in juli 1997

ookGeorgeTenet de jobgekregen. (BELGA)

Belgiëkomtafspraken
overklimaatnietna
SARA VANDEKERCKHOVE
BRUSSEL

Vande 150miljoeneurodie
ons landbeloofdheeft voorde
klimaatfinanciering, is er slechts
88miljoengestort, zobecijferde
11.11.11. ‘Choquerende cijfers’,
zegt directeurBogdan
Vandenberghe.De federale en
Vlaamse regering schuiven
elkaarde zwartepiet door.

Op de klimaattop in Kopenhagen enga-

geerdeBelgiëzichomfinanciëlemiddelen

vrij te maken om de gevolgen van kli-

maatverandering inhetZuidentedragen.

Ons landzoubij eeneerste inspanning150

miljoen euro geven voor de periode 2010-

2012, teverdelenoverde federaleoverheid

en de gewesten.

Volgensberekeningenvan11.11.11 komen

we vandaag op de rand van de deadline

nogsteeds62miljoeneuro tekort.Metdie

onderfinanciering zet ons land zich op

dezelfdehoogtealsGriekenland,Litouwen

enRoemenië.

“Het systematisch onderschatten of

zelfsnegerenvandeeigenverantwoorde-

lijkheid is voor ons onbegrijpelijk”, zegt

algemeen directeur Bogdan Vanden-

berghe. “De grootste uitdagingen van de

helemensheid liggenoptafel.Daar is sim-

pelweg geld voor nodig. Wij moeten ons

duurzaamontwikkelen,maardatmoethet

Zuidenook.Alswedatnegeren, zullende

gevolgen dramatisch zijn. Ook voor ons.”

De 88 miljoen euro die al zijn overge-

maakt, komen integraal van de federale

regering. “Al komt alle geld wel uit het

budget ontwikkelingssamenwerking”,

zegt Vandenberghe. “Nochtans moest

het om ‘nieuw en additioneel geld’ gaan.

Wallonië gaf 6,1 miljoen, buiten het

budget ontwikkelingssamenwerking.

Vlaanderen doet het volgens 11.11.11

met 1,832miljoen het slechtst.

Al spreekt Vlaams minister van

Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) dat

tegen. “Dat cijfer klopt niet. Wij hebben

al4,087miljoeneurogeleverd. Bovendien

doen wij het helemaal niet het slechtst.

Brusselheeft noghelemaalniets gestort.”

Over hoe het komt dat Vlaanderen nog

maarbitterweinigheeftbijgedragen,wijst

Schauvliegenaarhet federaleniveau. “Zij

moetendeverdeelsleutels afspreken.Wat

er is gegeven, is op eigen initiatief

gebeurd.Zijmoetenmet concrete afspra-

kenkomen.Wijhebbengedaanwat finan-

cieelmogelijk was.”

MelchiorWathelet (cdH), federaal staats-

secretaris voor Leefmilieu, plant woens-

dageenbijeenkomstmetalleniveaus.Al is

dekanskleindat er inhet lichtvandehui-

dige begrotingsbesprekingen een grote

doorbraak komt. “We beseffen dat de tijd

dringt, maar het is heel erg moeilijk om

hierover een consensus te bereiken”, zegt

zijn woordvoerster. “De bereidheid bij de

verschillende niveaus ontbreekt. Vergeet

niet dat alle geld nu al van het federale

niveau komt. Wij hebben al voldoende

inspanningen gedaan.”

Volgende week moet minister van

Financiën en Duurzame Ontwikkeling

Steven Vanackere (CD&V) aan tafel bij

ECOFIN. Daarworden de plannen van de

EU voordeklimaatfinancieringvoor2013

besproken. Ineenopenbrief vraagt 11.11.11

dat België daar eindelijk zijn verantwoor-

delijkheid neemt.

Van de beloofde 150
miljoen euro voor
de klimaatfinanciering
is er slechts iets meer
dan de helft betaald
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Regeringspartijen sp.a, Open Vld en CD&V noemen afvloeiingsplan staatsbank ‘onaanvaardbaar’

Politici schietenBelfius-ontslagenaf

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

De coalitiepartijen sp.a,
Open Vld en CD&V
reageren razend op
het banenverlies van
honderden vijftigplussers
bij Belfius. Hun
consensus: de sanering
is onaanvaardbaar.

Belfius kondigde donderdag aan
dat de staatsbank binnenkort met
minder en jonger personeel door-
gaat. Daarom schrapt de directie
920 banen, hoofdzakelijk van vijf-
tigplussers. Tegelijk worden 250
jonge mensen aangeworven. De
besparingen zijn noodzakelijk om
de toekomst van de bank te verze-
keren, klinkt het. Er is nood aan
nieuw bloed.

De beslissing van Belfius zorgt
voor verontwaardigde reacties in
de Wetstraat. Het mantra van de
regering-Di Rupo blijft immers
‘iedereen langer werken’. Bij de
aankondiging van de sluiting van
Ford Genk benadrukten alle
ministers dat ook vijftigplussers

een toekomst (moeten) hebben op
de arbeidsmarkt. Anders wordt
ons sociaal systeem onhoudbaar.

Pijnlijk dus als uitgerekend een
staatsbank zestien dagen later die
hele redenering negeert. De direc-
tie ruilt 920 oudere werknemers
voor 250 jongere, goedkopere
krachten.

“De beslissing van Belfius tart
elke verbeelding”, reageert sp.a-
fractieleidster Karin Temmerman.
“Een overheidsbedrijf kan niet
zomaar alles vergeten waar de
regering voor staat. Donderdag
verscheen tegelijk nog een nieuwe
wet waardoor bedrijven hun plan-
nen met oudere werknemers moe-
ten kunnen bewijzen. Ik verwacht
actie van De Coninck. Ik hoopt dat
er wettelijk iets voorhanden is om
deze sanering tegen te houden. Dit
is onaanvaardbaar. Oudere werk-
nemers zomaar de straat op sturen
vanwege hun leeftijd is absurd.”

In haar blootje
Minister van Werk Monica De
Coninck (sp.a) wil het personeels-
plan van Belfius helemaal uitplui-
zen. “Als we merken dat de bank
onevenredig veel vijftigplussers

laat afvloeien, kunnen we ingrij-
pen. Want dat is leeftijdsdiscrimi-
natie." Voorlopig heeft de socia-
liste geen uitgewerkt plan in
handen. Het is wachten op het
overleg tussen directie en sociale
partners.

Liberaal Kamerlid en banken-
specialist Luc Van Biesen (Open
Vld) steunt De Coninck. “Alles
moet onderzocht worden. Wat
voor signaal is dit naar de bedrijfs-
wereld? De regering staat in haar
blootje: al onze engagementen
worden ondergraven. Een over-
heidsbedrijf doet blijkbaar
gewoon haar zin. Volgens meer-
dere professoren arbeidsrecht zijn
de afvloeiingen trouwens onwettig
en strafbaar. Ik stel voor om de
bank op het matje te roepen bij de
regering of in het parlement. Beste
alletwee. Ze moeten uitleg komen
geven.”

Vicepremier Alexander De
Croo (Open Vld) sluit zich daarbij
aan: “Deze maatregel is een pro-
bleem. Ik denk dat de samenleving
al heel veel heeft gedaan voor de
banken. Ik verwacht dat de ban-
ken iets terugdoen.” Hij eist snel
een gesprek met de
Belfiusdirectie. “De algemene poli-

tiek is dat we allemaal inspannin-
gen leveren zodat mensen langer
kunnen werken.”

Bij CD&V wil men dat de rege-
ringstop duidelijk laat zien wie de
baas is. “In elk bedrijf moet de top
verantwoording afleggen aan de
aandeelhouders. In dit geval dus
de regering”, benadrukt Raf
Terwingen, fractieleider in de
Kamer. “Maar dat systeem heeft
duidelijk gefaald. De ministers
wisten zelfs niet van de beslissing.
De controle moet scherper.”

Brugpensioen
Dat ook brugpensioen opnieuw
ter sprake komt, zorgt alleen voor
nog meer verontwaardigde reac-
ties. Bij de liberalen op kop. “Je
moet maar durven”, aldus Van
Biesen opnieuw. “Belfius stampt
twee keer recht tegen de schenen
van de regering. Dit is totaal gek
voor een staatsbank.” Oudere
werknemers kunnen, volgens het
onvolledige personeelsplan, ver-
trekken via brugpensioen, vormen
van tijdskrediet of een vertrek-
premie. Minister De Coninck wil
brugpensioen vanaf 58 jaar voor-
lopig niet uitsluiten.

Enige vrouw verdwijnt
uit topdirectie Belfius
BRUSSEL—Door de heisa rond het
banenverlies is een andere sym-
boolkwestie wat onderbelicht
geraakt. De raad van bestuur van
Belfius besliste in zijn toekomst-
plan ook om het directiecomité
van de bank te verkleinen van
negen naar zeven leden. Ann De
Roeck en Roger Leyssens leggen
op 1 januari 2013 hun directie-
functie neer. Een gevolg is dat
daarmee de enige vrouw ver-
dwijnt uit het topmanagement
van de bank. Ann De Roeck was
verantwoordelijk voor de heikele
juridische en fiscale dossiers.

Dat Belfius binnenkort
geleid wordt door
een mannenclub, is
voor pleitbezor-
gers van meer
diversiteit een
doorn in het
oog. Er woedt tot
in het Europees
Parlement een debat
over de te exclusief

mannelijke vertegenwoordiging
in de banksector.

De Roeck en Leyssens treden op
hetzelfde moment ook terug uit de
raad van bestuur, waar ze als direc-
tielid automatisch deel van uit-
maakten. In die raad zetelen wel
nog twee vrouwen. “Sinds haar
stand-alone positie en haar her-
nieuwde focus op de Belgische
markt, zoekt Belfius Bank perma-
nent naar het in lijn brengen van
haar organisatie met deze nieuwe
realiteit”, klinkt de officiële uitleg.

Het duo blijft wel respectieve-
lijk secretaris-generaal en

HR-directeur en gaat
rapporteren aan

Belfiustopman Jos
Clijsters. (EV)

‘Een overheids-

bedrijf kan niet

zomaar alles

vergeten waar

de regering

voor staat’

KARIN TEMMERMAN
SP.A-FRACTIELEIDSTER

‘De ministers

wisten zelfs

niet van de

beslissing.

De controle

moet scherper’

RAF TERWINGEN
CD&V-FRACTIELEIDER KAMER

‘De samenleving

heeft al veel

gedaan voor

de banken.

Ik verwacht

iets terug’

ALEXANDER DE CROO
OPEN VLD-VICEPREMIER

‘Als de bank

te veel vijftig-

plussers laat

afvloeien,

kunnen we

ingrijpen’

MONICA DE CONINCK
SP.A-MINISTER VAN WERK

l Ann De Roeck
was verantwoordelijk

voor de heikele
juridische en fiscale

dossiers.

geleid wordt door 

lijk secretaris-generaal en 

juridische en fiscale

Reclameslogan ‘Generation
United’ onder vuur
BRUSSEL — Belfiusontslaatoudere
werknemers, neemt jongeren aan
en voert toch reclame met
‘Generation United’.

“Generation United: de interge-
nerationele oplossingen van
Belfius.” Op 4 oktober werd de
nieuwe reclameslogan van Belfius
gelanceerd. De uitleg: “Als staats-
bank die een toegevoegde waarde
wilbiedenaandesamenleving,voelt
Belfius zich heel betrokken bij deze
thematiek en wenst ze nu onder het
motto ‘Generation United’ deze uit-
dagingen aan te pakken.” In een bij-
behorende reclamespot worden
ouderen en jongeren samengezet:
“Twee generaties. En ja we zijn
anders. Maar we bereiken meer
door samen te werken.”

De reclameboodschap klinkt
voor velen cynisch sinds donder-
dag. Volgens de vakbonden zet de
staatsbank de generatieclash net op
scherp door 920 banen te schrap-
pen, vooral bij ouderen, en tegelijk
250 jongeren aan te werven.
Donderdagavond was het spotje
nog tijdens de rust van de Europese
voetbalwedstrijd Club Brugge -

Newcastle United te zien. Het
zorgde voor een striemend fluit-
concert op de supportersbanken.

Belfius noemt de kritiek onte-
recht. “Het uitgangspunt is ver-
keerd”, zegt woordvoerster
Moniek Delvou. “De vakbonden
beweren dat wij de generaties
tegen elkaar opzetten. Maar in de
praktijk klopt dat niet. Neem bij-
voorbeeld de afvloeiing van een
oudere manager. Dat wordt opge-
vangen door een collega in zijn
team, geen jonge nieuwkomer.
Natuurlijk is de perceptie tegen
ons. Dat is niet prettig. Maar de
reclamecampagne zal blijven. We
hebben leren leven met kritiek op
onze naam of slogans.” (JVH)

Spotje zorgt tijdens
match tussen
Club Brugge en
Newcastle voor een
fluitconcert op de
supportersbanken


