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Vooraan
Belfius slaat bladzijde van omstreden ACW-winstbewijzen om

BERT BROENS

Clijsters wond er gisteren geen
doekjes om. ‘Ik ben zeer tevreden
over de deal (met het ACW en zijn
Franstalige tegenhanger MOC rond de
winstbewijzen, red.). Beter kan ik niet
doen’, zei hij in een reactie op het ak-
koord dat gisteren het groene licht
kreeg van de buitengewone algeme-
ne vergadering van de staatsbank.

De winstbewijzen liggen al bijna
een jaar onder vuur nadat De Tijd
meldde dat het ACW nog steeds
deelt in het overschot van de bank.
Nochtans achten velen het ACW via
de groep Arco mee verantwoorde-
lijk voor de val van Dexia en Dexia
Bank België, voor 4 miljard euro ge-
nationaliseerd en omgedoopt in
Belfius.

Volgens Clijsters is het afkopen
van de winstbewijzen voor de bank
- en dus ook voor de overheid - ‘een
heel positieve deal’. Hij somt op.
Vooreerst worden ze voor 110 mil-
joen euro (zie schema) afgekocht,
terwijl ze voor 170 miljoen in de boe-
ken staan. Belfius boekt dus een een-
malige winst van 60 miljoen. Voorts
versterkt de bank haar eigen midde-
len met 72 miljoen, door de eeuwig-
durende lening van het ACW en
MOC aan Belfius.

Daarop moet wel rente worden
betaald, maar zelfs na verrekening
daarvan is er tegenover de oude re-
geling een vermindering van de
operationele kosten met 10 miljoen
per jaar. De rente van 6,25 procent
had in bepaalde gevallen wel kun-
nen oplopen tot 7,75 procent, maar
het variabele deel werd uiteindelijk
geschrapt. ‘Daar is op een gegeven
moment over gesproken, maar dat
variabele deel was gekoppeld aan
commerciële afspraken en we wil-

den die dingen niet mengen. Dat
zou ongezond zijn’, zegt Clijsters.

De topbankier verduidelijkt ook
dat Belfius vragende partij was voor
de lening die kritiek oogstte omdat
zo de banden niet doorgeknipt wor-
den. ‘We moeten alles doen om op
eigen kracht onze middelen te ver-
sterken en je vindt vandaag niet zo
makkelijk iemand die op zo’n lening
wil intekenen. Als andere partijen
tegen dezelfde voorwaarden willen
instappen, zijn ze morgen welkom.’

Ook de spreiding van een deel
van de betaling komt de bank goed
uit. Net als de lening ondersteunt ze

nog jaren de commerciële banden
tussen de twee partijen. Daarom was
Clijsters niet meteen te vinden voor
een eenmalige betaling van het hele
bedrag.

Hij vindt het belangrijk dat de
nieuwe deal er komt zonder com-
merciële breuk. ‘Voor hetzelfde geld
heb je bij zoiets een clash en is het
gedaan. Als bank blijven we verder
het ACW en de organisaties errond
bedienen en ik hoop dat die com-
merciële relatie nog lang kan duren.
Daar zullen ze ook niet slechter van
worden. Hoe meer we krijgen, hoe
beter de condities. Maar dat is niet
onlogisch. Het verleden is het verle-
den en dat is opgekuist. Vanaf nu is
het commerce.’

Welke zakelijke afspraken wer-
den gemaakt, willen beide partijen
niet kwijt. Maar Clijsters geeft wel
mee dat ze enkel slaan op het ACW
en de organisaties errond, niet op
andere dossiers zoals dat van de
Arco-coöperanten of de vereffening
van Arco. ‘Er is op geen enkel mo-
ment een koppeling gemaakt met
het coöperantendossier.’

Opvallend is ook dat Clijsters mi-
nister van Financiën Steven Vanac-
kere (CD&V), uit de ACW-hoek, looft
omdat die de onderhandelaars liet
begaan. ‘Het is mee door die hou-
ding dat een akkoord tot stand is
kunnen komen.’

BERT BROENS

Het ACW - en zijn Franstalige tegen-
hanger MOC - stemden in met het
afstaan van de omstreden winstbe-
wijzen in Belfius Bank en Belfius In-
surance voor 110 miljoen euro, ook
al staan ze voor 170 miljoen in de
boeken bij Belfius. Bovendien zullen
de jaarlijkse inkomsten van Belfius
lager uitvallen dan onder de vorige
afspraken. ‘Dat is inderdaad correct’,
antwoordt ACW-voorzitter Patrick
Develtere dan ook op de vraag of het
klopt dat het ACW niet beter wordt
van de nieuwe deal.

U schrijft in een persbericht dat
die deal zware financiële gevol-
gen heeft voor het ACW.
Patrick Develtere: ‘Voor ons bete-
kent dit inderdaad zware financiële
gevolgen. Voor de herstructurering
van de organisatie waarmee we be-
zig zijn wil het zeggen dat we bijko-
mende maatregelen zullen onder-
zoeken en implementeren.’

Kunt u iets meer zeggen over die
maatregelen?
Develtere: ‘Neen. Dat is voer voor de
besprekingen met onze organisatie.
We willen dat eerst en vooral met
het personeel opnemen.’

De bank zegt dat dit een deal is
waarvan zij en de overheid beter
worden. Waarom heeft u inge-
bonden? Want u had toch con-
tractuele rechten?
Develtere: ‘Dat is zo. Maar nadat de

overheid de bank overnam, is de
vraag gekomen vanuit de bank dat
onze relatie zou geherformuleerd
worden. En dat is wat we nu gedaan
hebben, om ervoor te zorgen dat we
op een neutralere manier verbon-
den zijn met de bank.’

Hebt u geprobeerd er meer uit te
halen?
Develtere: ‘Belfius heeft een wat ons
betreft verdedigbaar voorstel ge-
daan en we hebben dat aanvaard.’

De eeuwigdurende lening die u
verstrekt aan de bank krijgt kri-
tiek omdat zo de banden niet he-
lemaal doorgeknipt worden.
Had u niet liever een andere con-
structie gezien, om die kritiek te
ontzenuwen?
Develtere: ‘Dit is geen constructie.
Het is een nieuwe verhouding die
we met de bank hebben, net zoals er

tientallen andere zijn bij andere fi-
nanciële instellingen of bedrijven.
Het is een heel gewone lening, hele-
maal geen constructie. Die lening
kwam er trouwens op verzoek van
de bank. U kent de positie van de
banken en de fragiliteit van het ban-
kensysteem. We financieren op die
manier Belfius. En tegen een rente
die marktconform is.’

De lening is opzegbaar na 12 jaar.
Wat zal er dan gebeuren?
Develtere: ‘We hebben geen plan-
nen die zover gaan.’

Ik neem aan dat u blij bent dat
dit dossier nu van de baan is, ook
al is het financieel zwaar.
Develtere: ‘Het is aanvaardbaar. An-
ders waren we niet zover gekomen.
Een probleem dat opgelost moest
worden, is opgelost. We hebben
onze taak volbracht.’

JASPER VEKEMAN

De Tijd berichtte gisteren dat Arco,
het financiële ACW-vehikel dat gro-
tendeels in vereffening is door de
ondergang van Dexia, in een recen-
te transactie met de genationaliseer-
de bank Belfius een nieuw systeem
van winstdeling heeft opgezet. Bel-
fius Insurance nam voor 1,4 miljoen
euro Elia-aandelen over van Arco,
dat wel het recht houdt op een on-
bekend deel van het dividend.

De nieuwe deal tussen de staats-
bank en Arco riep heel wat vragen
op. Zo vroeg Open VLD-kamerlid
Luk Van Biesen zich af waarom de
aandelen niet gewoon op de beurs
waren verkocht. ‘Elia noteert noch-
tans op de beurs van Brussel’, merk-
te Van Biesen op. ‘Dankzij de winst-
deling krijgt Arco nog een dividend,
terwijl ze geen aandeelhouder meer
zijn.’ Van Biesen eiste van Vanacke-
re, voogdijminister van Belfius, dui-
delijkheid en inzage in alle transac-
ties tussen de bank en Arco.

Vanackere reageerde kort. ‘Het is
niet aan een minister om commen-
taar te geven op een commercieel
akkoord. Ik moet mij niet inmengen
in een beslissing van de raad van be-
stuur of het management van de
bank. Dat is een kwestie van goed
bestuur’, zei de CD&V-minister. ‘U
heeft gelijk dat u duidelijkheid eist.
Alleen moet u de vraag richten aan
de betrokken partijen. De transactie
is immers een akkoord tussen de
vereffenaars van Arco en Belfius.’

Van Biesen nam geen genoegen
met het antwoord van Vanackere. ‘U
heeft overal een mening over, behal-
ve over uw eigen bevoegdheid’,
gooide hij de minister toe.

Vorige week had Van Biesen de
minister van coalitiepartner CD&V
ook al onder vuur genomen over de
deal waarbij Belfius de 300.000
winstbewijzen van het ACW in de
bank zou afkopen. Ook toen was de
reactie van Vanackere karig.

Dat de Vlaamse liberalen het
moeilijk hebben met de omstreden
deal over de winstbewijzen is geen
geheim. Eerder deze week was er
een vergadering van de topminis-
ters gepland over de kwestie. Maar
omdat er geen consensus was in de
regering werd de vergadering gean-
nuleerd. De federale regering stem-
de gisteren - via de Federale Partici-
patie en Investeringsmaatschappij -
in met de deal.

‘Het verleden is opgekuist. Nu is het commerce’
Een louter zakelijke, commer-
ciële relatie hebben Belfius en
het ACW nu de winstbewijzen
van de christelijke beweging af-
gekocht zijn. Dat zegt Jos Clijs-
ters, de CEO van Belfius Bank.

‘Dit is een heel positieve deal voor de bank en dus voor de overheid’, zegt Belfius-topman Jos Clijsters. © CHRISTOPHE LICOPPE/PHOTO NEWS

We zullen bijkomende
herstructureringsmaat-
regelen onderzoeken
en implementeren.

ACW-VOORZITTER
PATRICK DEVELTERE

‘Dit heeft zware gevolgen voor ons’
‘Een verdedigbaar voorstel van
de bank dat we aanvaard heb-
ben.’ Zo noemt ACW-topman Pa-
trick Develtere het akkoord over
de winstbewijzen. Toch zijn de
gevolgen voor het ACW zwaar.

AKKOORD BELFIUS EN ACW/MOC TER VERVANGING VAN DE WINSTBEWIJZEN
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eeuwigdurende lening aan
Belfius met 6,25% rente
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*Mouvement Ouvrier Chrétien, de Franstalige tegenhanger van het ACW

GELD NAAR SOCIAAL ENGAGEMENT

Het geld dat Belfius betaalt voor
het afkopen van de winstbewij-
zen vloeit bij het ACW naar de
vennootschap Sociaal Engage-
ment. Dat is een coöperatieve
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (cvba) en met
een sociaal oogmerk.
Dat laatste wil zeggen dat zo’n
vennootschap bijkomende be-
palingen opneemt in de statu-
ten, bijvoorbeeld dat ze niet ge-
richt is op het verrijken van de
vennoten. Sociaal Engagement
is eigenlijk het bedrijf achter het
ACW, waarin het personeel van
de beweging zit en waarmee ini-
tiatieven gefinancierd worden.

Het is ook het vehikel waarin de
winstbewijzen ondergebracht
waren, zowel die van Belfius
Bank als van Belfius Insurance.
Bovendien zat ook de erg kleine
participatie (0,1%) van het ACW
in Belfius Insurance in Sociaal
Engagement. Die wordt ook af-
gekocht. Sociaal Engagement
boekte over 2011 een netto-
winst van 3,4 miljoen. De cijfers
over 2012 zijn nog niet bekend.
Bij de Mouvement Ouvrier Chré-
tien (MOC), de Franstalige te-
genhanger van het ACW, was de
vergelijkbare vennootschap
Mouvement Social het vehikel
voor de winstbewijzen.

BELFIUS WINT
BIJ ELIA-DEAL

Volgens Belfius-topman Jos
Clijsters is er niets ongewoons
aan de deal waarbij Belfius In-
surance Elia-aandelen kocht
van Arco, maar de groep drie
jaar lang laat delen in het divi-
dend. ‘Dat soort deals gebeurt
regelmatig. Arco aanvaardde
een lagere prijs en neemt een
dividendrisico. Belfius deed
een goede zaak. Reken maar
uit wie wint en wie verliest.’

‘Ik wil eindelijk duidelijkheid en
inzage in alle transacties tussen
Belfius en Arco.’ Kamerlid Luk
Van Biesen (Open VLD) haalde
gisteren fors uit naar minister
van Financiën Steven Vanackere
(CD&V).

Open VLD opnieuw scherp
voor Vanackere over Arco

Patrick Develtere. © PHOTO NEWS

U heeft overal een me-
ning over, behalve over
uw eigen bevoegdheid.

KAMERLID OPEN VLD
LUK VAN BIESEN
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State of Kuwait
Public Authority of Housing Welfare

Invitation
Pre-Qualifying International Companies to Participate in Tenders Announced by

The Public Authority of Housing Welfare ( PAHW)
The Public Authority of Housing Welfare ( PAHW) of Kuwait invites local and
international companies ( on the condition of having an official contract with a
certified kuwaiti partner or agent) that are willing to pre-qualify at the PAHW to
participate in announced tenders for executing City Housing Projects, Infra-
structure applicants must meet the following conditions:

1. Basicprobativecompanydocumentsandpapersshouldbeclear, valid, re-
cently dated

2. Qualification documents and all other documents should be presented in
Arabic for localcompanies,and foreigncompaniesshouldpresent theirdo-
cuments and all other papers in Arabic or English.

3. For foreign companies all their submittal must be attested by their compe-
tent authority and Kuwait embassy of the respective country.

4. Companies applying for pre-qualification should meet all the conditions
stated in the general tenders’ law.

5. The companies applying for pre-qualification should fall into one of these
categories:
a. Localcontractorsclassified in the first categoryspecialized inexecuting

roadandbuildingsworks (basedon the latest rankingof thecentralized
tenders committee)

b. International contractors specialized in roads and buildings works

Participating companies can obtain a CD that contains the contact forms and
qualification documents from the PAHW located in : ( South Al-Surrah, third
floor,Documentscontractsdepartment-qualificationofcontractors)witha fee
of (2000KWD/CD) two thousandKuwaitiDinarsnonrefundable, startingSun-
day 2/Dec/2012 during working hours ( from 8 am to 1:00 pm).

Please note that the deadline for submitting a completed qualification docu-
ments and that is on Monday 4/Mar/2013 at 1.00 pm sharp.

The companies that have been qualified by the PAHW and their qualification is
3 years overdue are required to renew their data based on their own qualifica-
tiondocuments,whichwill beprovided to themonaCDforanonrefundable fee
of (200 KWD/CD) two hundred Kuwaiti Dinars.

Note that,PAHWwill notconsiderqualifyinganycompany thatsubmits itsqua-
lification documents or incomplete documentations after the deadline.

Furthermore, PAHW will not consider these company names in participating
in future tenders.

After the approval of the authority`s entity on the qualified companies list, an
announcement will appear in the official gazette ( Al-Kuwait Al-Youm), with
qualified companies` names.

For inquiries please contact us though the following address:
E-mail: pahw@housing.gov.kw
The Authority official website:

http//www.housing.gov.kw/tenders 2013.aspx

PETER VAN MALDEGEM

De komst van de spaarsimulator is
een van de maatregelen die de rege-
ring-Di Rupo in de zomer van 2012
nam om de transparantie en verge-
lijkbaarheid van spaarboekjes te ver-
beteren. De tool, die op de eerste dag
van de lancering gisteren wel enkele
uren plat lag, stelt elke spaarder in
staat om verschillende rekeningen
op gepersonaliseerde wijze online
met elkaar te vergelijken.

Wie de vergelijking wil maken
moet vooraf zes criteria doorlopen.
Zo moet u aangeven wat uw startbe-
drag is, welk bedrag u maandelijks
wil bijsparen en hoe lang uw beleg-
gingshorizon is. Voorts moet u aan
de hand van drie vragen aangeven
naar welk type spaarboekje u op
zoek bent. Wilt u een internetreke-
ning of een klassiek spaarboekje?
Kiest u voor een spaarboekje van een
bank met of zonder agentschap, en
ten slotte, kiest u al dan niet voor
een jongerenrekening?

Op basis van die zes criteria krijgt
u vervolgens een lijst van spaarboek-
jes te zien. Voor elke rekening wordt
aangegeven hoeveel uw spaarcen-
ten waard zouden zijn op het einde
van de beleggingshorizon. Wie bij-
voorbeeld ingeeft dat hij eenmalig
10.000 euro plaatst op een internet-
rekening van een bank zonder
agentschap en dat geld na één jaar
zal afhalen, krijgt een lijst van 15
spaarrekeningen. De meest renda-
bele rekeningen zijn die van Mo-
neyYou en NIBC Direct, waarop uw
spaarcenten na één jaar tot een be-
drag van 10.264 euro zijn aange-
groeid.

Handig aan de simulator is dat u
per spaarrekening ook bijkomende
informatie kunt krijgen. Zo wordt
aangegeven over welke kredietra-
ting de bank beschikt en onder wel-
ke depositogarantie de rekening
valt. Daardoor kunnen spaarders
ook meteen het risico van hun
spaarboekje inschatten. Voorts
wordt ook aangegeven of er aan het
spaarboekje kosten verbonden zijn.

Toch moeten spaarders ook op-
letten voor al te snelle conclusies.
Aangezien ze op voorhand moeten
aangeven naar welk type rekening
ze op zoek zijn, krijgen ze nooit een
volledige lijst van rekeningen te
zien. Bovendien kunnen banken de
basisrente (en getrouwheidspre-
mie) wijzigen, waardoor de lijst er
van dag tot dag anders kan uitzien.

Dat betekent ook dat de kans klein
is dat iemand die kiest voor een be-
leggingshorizon van vier jaar daad-
werkelijk na vier jaar het bedrag zal
bijeengespaard hebben dat in de
tool werd berekend.

Ook Triodos Bank maakt een
kanttekening bij het initiatief. ‘De si-
mulator is zeker nuttig, maar spaar-
ders zouden er vooral veel bij win-
nen als ze ook konden vergelijken
wat banken concreet met hun
spaargeld dóén’, zegt Olivier Mar-
quet, directeur van Triodos Bank
België. Ook Kristof De Paepe van
spaargids.be heeft een bedenking.
‘Als de overheid écht wil dat mensen
van bank veranderen, kan ze beter
de verplichte getrouwheidspremie

afschaffen. Want die premie houdt
kosten in voor wie wil veranderen.
Bij de energie heeft men toch ook de
uitstapkosten kunnen verbieden?’,
vraagt hij zich af. Grootbanken KBC
en BNP Paribas Fortis juichen het
initiatief toe, maar KBC onder-
streept dat het belang van totale
dienstverlening niet vergeten mag
worden. ‘Er is meer dan het spaar-
boekje alleen’, klinkt het.

De informatie die op de website
beschikbaar is wordt aangeleverd
door de banken zelf. Van de 34 ban-
ken met spaarboekjes, zijn er 32 toe-
getreden tot het protocol waarmee
ze zich engageren om alle benodig-
de informatie voor de simulator aan
te leveren en up-to-date te houden.

SVEN VONCK

‘Zoals bij elke autobestuurder het
concept van een ‘Bob’ intussen goed
is ingeburgerd, moet iedereen voor
zijn geldzaken vertrouwd raken met
Wikifin.’ De ambities van Jean-Paul
Servais, de voorzitter van de finan-
ciële toezichthouder FSMA, zijn niet
min bij de lancering van de educa-
tieve financiële website wikifin.be.
Die moet elke Belg helpen bij het ne-
men van financiële beslissingen.
‘Niet iedereen heeft de bagage om
goede financiële beslissingen te ne-
men of weet waar hij betrouwbare
informatie vindt. Met de website
bieden we neutrale informatie die
iedereen kan raadplegen’, zegt Ser-
vais.

Die informatie gaat van de om-
schrijving van cash geld en tips om
een budget op te stellen, tot infor-

matie over het afsluiten van een
(woon)lening, verzekeringsproduc-
ten en de mogelijkheden om een
pensioen op te bouwen. Voorlopig
is de website opgebouwd rond alge-
mene thema’s. Later dit jaar moeten
surfers er ook informatie vinden in
functie van de levensfase waarin ze
zich bevinden. ‘Belangrijke momen-
ten in ons leven - zoals de studie-
keuze, een huwelijk, de aankoop van
een woning of pensioen - implice-
ren financiële keuzes. Daarbij moet
de website een leidraad zijn’, zegt
Servais. De website bevat ook reken-
modules. Zo kunnen spaarders de
spaarrekeningen van de verschillen-
de banken vergelijken, kunnen ze
achterhalen hoelang ze moeten spa-
ren om een bepaald kapitaal op te
bouwen en kunnen ze berekenen
welke de optimale spaarbuffer is.

De website is een eerste stap naar
een betere financiële opvoeding. Dat
daaraan een grote nood is, bleek vo-
rige herfst toen De Tijd peilde naar
de elementaire kennis over financi-
ële basisproducten. De gemiddelde
score bedroeg toen amper 4,6 op 10.

Volgens minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V) zet dat
een rem op de economie. ‘Wie wei-
nig kennis heeft, neemt snel verkeer-
de beslissingen en raakt opgezadeld
met nare ervaringen. Dat leidt tot
een grote aversie van risico’s. Een
goede financiële opvoeding kan
wantrouwen wegnemen waardoor
mensen bereid zijn weloverwogen
risico’s te nemen, bijvoorbeeld door
te investeren in bedrijven die willen
uitbreiden.’

Al lijkt er daarvoor meer nodig
dan enkel de lancering van een web-
site. ‘Dat is slechts een eerste stap’,
zegt Lieven De Moor, hoofddocent
financieel management aan de
HUB. ‘We staan nergens als het gaat
over de integratie van financiële
educatie in het onderwijs en we
moeten nog een grote achterstand
inhalen tegenover de buurlanden.
Gelukkig beweegt er nu iets.’

www.wikifin.be
Test zelf uw
financiële kennis op
www.tijd.be/geldtest

Wie zijn spaarboekje wil verge-
lijken met dat van een andere
bank heeft voortaan de moge-
lijkheid om dat te doen met de
simulator die toezichthouder
FSMA gisteren voorstelde.

Het Henegouwse themapark Pairi
Daiza heeft een geslaagd lente- en
zomerseizoen achter de rug. Tus-
sen 31 maart en 30 september ver-
welkomde Pairi Daiza 894.961 be-
zoekers, 24 procent meer dan een
jaar eerder. Dat leverde een omzet
op van 26,4 miljoen euro, wat
27 procent meer is dan in de over-
eenkomstige periode van 2011.

De uiteindelijke jaarresultaten
zullen iets minder mooi ogen. Het
park is immers geopend van de
Paasvakantie tot Allerheiligen. Dat
betekent dat de halfjaarresultaten
zowat 90 procent van bezoekers
en omzet bestrijken maar slechts
zes maanden van de kosten. En die
kosten lopen vanzelfsprekend
door tijdens de herfst- en winter-
maanden, wanneer Pairi Daiza
niet toegankelijk is voor het pu-
bliek.

De Duitse mediagroep Bertels-
mann overweegt om haar belang
in het in Brussel genoteerde RTL af
te bouwen. Bertelsmann heeft
vandaag 92,3 procent van de aan-
delen in handen. Dat liet het be-
drijf gisterenavond weten in een
persbericht. Bertelsmann wil wel
sowieso een controlebelang van
minstens 75 procent houden in
RTL, omdat het ‘overtuigd blijft
van de positieve langetermijn-
vooruitzichten’. Toch zal het
nieuws beleggers niet als muziek
in de oren klinken. In de koers van
het aandeel zit al lange tijd de
hoop op een uitkoopbod ver-
werkt. Alle analisten gingen im-
mers lang uit van zo’n bod, zeker
nadat Luxemburg wetgeving
stemde die zo’n bod juridisch
moest kaderen. Die steun zal nu
dus naar alle waarschijnlijkheid
wegvallen. Analiste Margo Joris
verlaagde haar koersdoel in een
reactie al van 85 naar 70 euro.

Pairi Daiza
boekt prima
zomerseizoen

Bertelsmann
overweegt kleiner
belang in RTL

MOTOREN

TOERISME

De Duitse auto- en motorfabri-
kant BMW verkoopt de verlies-
latende motordochter Husq-
varna, bekend van onder meer
haar crossmotoren, aan de
Oostenrijkse investeerder Ste-
fan Pierer. BMW kocht het be-
drijf zelf nog maar vijf jaar ge-
leden, maar focust nu op de ei-
gen motoren. Husqvarna ver-
kocht vorig jaar 10.751 twee-
wielers.

Ik heb sinds 1998
doping genomen.
Het ging om epo,
insuline, cortisone,
steroïden, groeihor-
moon en bloed-
transfusies.

EX-WIELRENNER
MICHAEL RASMUSSEN

De simulator die de toe-
zichthouder FSMA giste-
ren lanceerde voor spaar-

boekjes is een stap in de goede
richting. Elke poging om spaar-
en beleggingsproducten transpa-
ranter te maken moet aangemoe-

digd worden. Maar de inspannin-
gen van de toezichthouder beper-
ken zich het best niet tot de popu-
laire spaarboekjes alleen. Terwijl
spaarrekeningen nog relatief een-
voudige instrumenten zijn, weer-
klinkt de roep naar transparantie
harder bij minder eenvoudige
producten die toch ook bij heel
wat Belgen in portefeuille zitten.

Wie van de Belgen in het bezit
van een spaarverzekering (tak21)
geraakt wijs uit de rentes en
winstdelingen die jaarlijks opge-
bouwd worden? Of wie weet hoe-
veel kosten er van zijn (jaarlijkse)

premie afgaan? Dezelfde transpa-
rantievraag rijst bij de obligaties
die talrijke bedrijven de voorbije
jaren succesvol bij de Belgische
belegger plaatsten. Die bedrijven
zijn verplicht om de brutocoupon
in hun prospectus te vermelden,
maar nergens valt te bespeuren
hoeveel de belegger netto, na kos-
ten en roerende voorheffing, aan
de obligatie overhoudt. Nochtans
is alleen dat laatste voor hem echt
relevant.

Met de spaarboekjes is één
horde genomen, maar er volgen
dus nog vele andere.

ONZE MENING
PETER
VAN MALDEGEM
Redacteur Netto

Meer van dat

De spaarsimulator maakt deel uit van een educatieve website die de FSMA lanceerde. © DIRK WAEM/BELGA

Een nieuwe onafhankelijkse web-
site moet de Belg helpen om de
juiste financiële keuzes te maken.
‘Kennis is cruciaal om problemen
te vermijden’, zo klinkt het.

Spaarders zouden er
veel bij winnen als ze
ook konden vergelijken
wat banken concreet
met hun spaargeld
doen.
DIRECTEUR TRIODOS BANK BELGIË
OLIVIER MARQUET

ADVERTENTIE

KORT

De financieeltoezichthouder
FSMA lanceert met wikifin.be
een educatieve website over
geldzaken. Die is opgebouwd
rond thema’s zoals sparen en
beleggen, dagelijks geldbe-
heer, verzekeringen, leningen
en pensioen. Het is een eerste
initiatief om de financiële ge-
letterdheid van de Belg op te
krikken.
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Toezichthouder lanceert website
om spaarboekjes te vergelijken

Ook voor uw geldzaken is er een Bob
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