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GOOGLE STREET VIEW

Grand Canyon
voor iedereen
bereikbaar
Voortaan kun je ook digitaal
door de Grand Canyon
lopen. Internetgigant Google
heeft de beroemde kloof
toegevoegd aan zijn Street
View-dienst. In oktober trok
een team met speciale ‘Trek-
kers’ door de kloof. Zo’n
Trekker is een speciale rug-
zak waarin vijftien camera’s
werden ingebouwd. Nog niet
de hele Grand Canyon staat
op de gevoelige plaat. Het
team gaat later nog op pad.
(ADB) © RV

STEVEN SAMYN
BRUSSEL

Dechristelijke
arbeidersbewegingkrijgt
maar liefst 110miljoeneuro
voorhaarwinstbewijzen in
het genationaliseerde
Belfius.Viadeoverheids-
bankwordtde
belastingbetalereigenlijk
sponsorvandechristelijke
arbeidersbeweging.

ToenBacob,debankvandechriste-
lijke arbeidersbeweging, in 2001
opginginDexiasleeptehetACWeen
vergoeding uit de brand voor het
aanbrengenvanklanten.Diewinst-
bewijzen waren een compensatie
voor de inspanningen die de ACW-
onderdelenhaddengedaanommas-
saal coöperanten te zoeken en geld
lostewekendatvervolgensgebruikt
werdomdebankuit tebouwen.
Tien jaar later stortte Dexia ech-

ter ineen. De arbeidersbeweging
deedeenberoepopdeoverheidom

de coöperanten te vergoeden. Een
overheid die de Belgische bank-
dochter al moest nationaliseren en
vervolgensherdoopte inBelfius.
Ondanks het feit dat de arbei-

dersbeweging mee verantwoorde-
lijk was voor de val van Dexia en
geen aandeelhoudermeer was van
Belfius behield ze vreemd genoeg
wel winstbewijzen in de bank. Die
gaven nog altijd recht op een deel
vandeopbrengsten.
De nieuwe leiding van Belfius

wilde af van het systeem, maar het
ACWeiste boter bij de vis. De krant
DeTijdbrachtenkelewekengeleden
al de grote lijnen van de deal uit.
Gisteren werd in een persbericht
bekendgemaaktdat er ookeen for-
meel akkoord is.

Forse vergoeding
Het ACW krijgt een totale vergoe-
dingvan110miljoeneuro.38miljoen
wordt over een periode van 10 jaar
uitbetaald. De overige 72 miljoen
wordt onder de vorm van een eeu-
wigdurende lening door de arbei-
dersbeweging aan Belfius geleend.
In ruil ontvangen het ACW en zijn

Franstalige tegenhanger MOC een
jaarlijkse rente van6,25procent.
Vooraldevasterentevoetspringt

in het oog. Rekening houdendmet
de lage interesten enhet feit dat het
risico beperkt is aangezien het om
eenoverheidsbankgaat, is6,25pro-
cent volgens heel wat waarnemers
een forse vergoeding.
Volgens het ACW is de nieuwe

regeling een voorstel van de bank,
waaraanhetzijnakkoordheeftgege-
ven. “De financiële gevolgen die uit
deze nieuwe situatie voortvloeien
zijn zwaar. Het ACW zal zijn wer-
kingvoortaanmetveelmindermid-
delenmoeten verder zetten”, klinkt

het. De arbeidersbeweging wijst er
nogmaareensopdatzemomenteel
al een herstructurering doorvoert.
“DaarbijmoethetACWwellichtnog
anderemaatregelennemen.”
HetACWmerktopdathetvoort-

aanslechts4,5miljoeneuroperjaar
zalkrijgen,terwijlhetviahetbestaan
systeemeigenlijk15miljoeneuroper
jaar zou hebben ontvangen.
Gemakshalve werd bij die bereke-
ningalvastgeenrekeninggehouden
deuitbetalingvande38miljoen.
Minister van Financiën Steven

Vanackere (CD&V) liet vorigeweek
in het parlement al weten dat hij
geen commentaar op de zaak wil
geven. De politiekmoet zich niet te
veel inlatenmet de besluitvorming
van een bank, was zijn redenering.
“Zulke antwoorden zijn geen ant-
woorden het parlement waardig”,
repliceerdeOpenVld-kamerlidLuk
Van Biesen toen. De liberaal bena-
druktdathetombelastinggeldgaat
aangeziendeoverheidvoor100pro-
cent aandeelhouder is vandebank.
Van Besien is wel opgetogen dat er
eindelijk een regeling is waarbij de
winstbewijzen van tafel zijn. “Dat
was een basisvoorwaarde om

Belfius rijp te maken voor een ver-
koop.”
Gisteren vroegVanBiesen inhet

parlement uitleg over de aankoop
doorBelfiusInsurancevaneenpak-
ketElia-aandelendatinhandenwas
vanArco, de financiëleholdingvan
hetACW.Ookhier gaat het omeen
vreemde transactie. Belfius
Insurance verbond zich er immers
toeomdevolgendedrie jaardedivi-
dendenopdeElia-aandelentedelen
methetACW-vehikel.

Stilzwijgen
Vanackere wilde echter opnieuw
weinigcommentaarkwijt.Dechris-
tendemocraat,meteenACW-etiket,
vindt het niet aan politici om toe-
lichting te geven over commerciële
deals. “U hebt over zowat alles een
standpunt,bijvoorbeeldoverdepen-
sioenen”, verwees Van Biesen naar
een interview van Vanackere in Le
Soirwaarin hij niet uitsloot dat de
wettelijkepensioenleeftijdzouwor-
denopgetrokken. “Blijkbaarheeftu
over de bevoegdheden waarvoor u
zelf verantwoordelijk bent, echter
geen standpunt.”

KORT

‘Geen enkel
verband tussen
games en geweld’
John Riccitiello, hoofd van video-
spellenproducentElectronicArts,
zegt dat er geen enkel verband
bestaat tussenvideogamesenreëel
geweld. Hij geeft toe ‘versteld en
verschrikt’ te zijn door de recente
schietpartijen in Amerikaanse
scholen, maar ontkende in een-
zelfde adem dat games een bepa-
lende invloed gehad zouden heb-
benopdemoordenaars. “Er isgeen
link tussen entertainment en
geweld”, zegt Riccitiello. (LDW)

Ryanair moet
reizigers betalen
na aswolk
Ryanair moet van het Europees
Hof vanJustitie eenpassagier ver-
goedendie in2010 vastzatdoorde
aswolk.DeniseMcDonaghzateen
week vast op Faro door de IJs-
landsevulkaanEyjafjallajökull.Ze
gaf 1.129 euro uit aan verblijf en
maaltijden. Ryanair bood geen
opvang aan, hoewel dat verplicht
is door Europa. “Een luchtvaart-
maatschappijmoetpassagiershel-
pen als hun vlucht geannuleerd is
dooruitzonderlijke omstandighe-
den”,zeggenderechters. (REUTERS)

Europa wil
gevaarlijke drug
4-MA verbieden
De Europese Commissie wil de
gevaarlijke drug 4-MA in de hele
EUverbieden.Dedrugzoualmeer
dantwintigmensenlevenshebben
geëist, ook in België. 4-MA is een
synthetische stof die de effecten
vanecstasyofcocaïne imiteert.Het
wordtgemaakt indevormvanpoe-
der of pasta,maar duikt ook op in
tablettenofvloeibarevorm.Omdat
de drug wordt verkocht als amfe-
tamine,wetengebruikersvaakniet
datzedestof innemen. (BELGA/ADB)

‘Morning-afterpil
na verkrachting
is toegestaan’
Demorning-afterpil na verkrach-
ting is volgens de katholieke leer
tochtoegestaan.JoachimMeisner,
aartsbisschopvanKeulen, is totdie
conclusie gekomen. Hij kwam tot
nieuwe inzichten na het raadple-
gen van experts. In Keulen woedt
alwekeneendebatoverderooms-
katholieke kerk en verkrachting,
nadat twee katholieke ziekenhui-
zenindedomstadindecembereen
verkrachte vrouw zonder behan-
delinghaddenweggestuurd. (ANP)

Grand
Canyon

“Op dagen als vandaag
herinner ik me het woord
flurkenstreek.” Ivan Van
de Cloot, hoofdeconoom
bij het Itinera Institute, ge-
looft zijn oren niet. “In de
praktijk verandert dit he-
lemaal niets aan de winst-
bewijzen. Bedoeling is
een rookgordijn te creë-
ren, zodat de geldstro-
men buiten de politieke
schijnwerpers blijven be-
staan.” Van de Cloot
vraagt zich af een jaar-
lijkse vergoeding aan
ACW te rechtvaardigen is.
“De historische band tus-
sen Dexia en Arco is ver-
broken toen Dexia ten
onder ging.” Er zit een
scherpe angel aan de
zaak, klinkt het. “Stel, hy-
pothetisch, dat Belfius
extra kapitaal zou nodig
hebben. In dat geval moe-
ten achtergestelde reke-
ningen omgezet worden
in aandelen. Dan zou Arco
dus opnieuw aandelen in
bezit krijgen.” (ADB)

IVAN VAN DE CLOOT

‘Dit is een

rookgordijn’

‘Houding van
financiënminister
Vanackere is
parlement
onwaardig’
LUK VAN BIESEN
OPEN VLD

Minister StevenVanackerewil
weinig commentaar kwijt. De
christendemocraat,met eenACW-
etiket, vindt het niet aan politici
om toelichting te geven over com-
merciële deals. © DIRK WAEM / BELGA

DealmetBelfius levert
ACW110miljoeneuroop
Overheidsbank koopt omstreden winstbewijzen af
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alf negen, ’s avonds. DeHenry le
Boeuf-zaal vanhet Brusselse
Bozar zit afgeladen vol, 2.300
mensen.Ophetmoment dat
MarioMonti ophet podiumver-
schijnt, breekt een luid applaus

los datmoeilijk te koppelen is aande grijze,
tochwelwat saaie, verschijning vande
Italiaanse ontslagnemende premier. En ook
het onderwerpwaarover hij het tijdens de
avondheeft, is nunietmeteen een adrenaline-
booster te noemen.Hij komt zijn boek voor-
stellen:De la démocratie en Europe, voir plus
loin, eenwerk dat hij samenmet het Franse
Europarlementslid SylvieGoulard schreef. En
tochhangt de zaal aan zijn lippen en zijn er
momenten datMontimet zijn discours
applaus losmaakt. Ook zijn kurkdroge humor
slaat aan.
Datwas ook al gebleken tijdens het vooraf-

gaande interviewdatMonti aanDeMorgen
gaf. “Ce que vous ditesme plaît beaucoup”, had
hij gezegd toenwehemvroegenhoehet komt
dat zo’n kalme, beheersteman zo veel respect
afdwingt in deEuropese hoofdsteden. “Als dat
zo is, ben ik daar fier op.Maar ikmoet ermet-
een bijvertellen dat het niet zeker is ofmijn
zogezegde internationale aanzien inmijn
voordeel zal spelenwanneer ikmij aanhet
oordeel van de Italiaans kiezer onderwerp.
(Na lang aarzelen beslisteMonti omdeel te
nemen aan de nationale verkiezingen die plaats-
vinden op 24 en 25 februari, KoV) Ik zouniet de
eerste politicus zijn die populairder is in het
buitenlanddan inzijn eigen land.”

U trekt naar de Italiaanse kiezer als over-
tuigd pro-Europeaan die de jongste twee
jaar draconische besparingsmaatregelen
heeft doorgevoerd: hogere belastingen en
een onpopulaire pensioenhervorming. Met
de Italiaanse jeugdwerkloosheid op 36,5
procent is het niet uitgesloten dat de
Italiaanse kiezer u afstraft.
MarioMonti: “We zullen datweldraweten.
Maar in geen geval ben ik vanplan om tijdens
de campagne van gedaante te veranderen. Ik
maak er geen geheimvandat een groot deel
vanmijn acties als premier gebaseerdwaren
opde politiek vandeEuropeseUnie. Enhet
klopt dat ik er alles aan gedaanheb omvoor
Italië en de rest vanEuropamechanismen van
economische en financiële stabiliteit te creë-
ren. Verder vond ik het belangrijk dat ik vanaf
dag één vanmijn premierschapduidelijk
maakte dat die besparingenniet opgedrongen
werdendoor boemanEuropa. Ik hebnooit
gezegd dat de Italianenmoesten besparen
‘omdat Brussel het oplegde’. Ik heb altijd
gezegd datwediemaatregelenmoesten
nemen inhet belang vande Italiaanse jonge-
ren ende volgende generaties. DeEuropese
Uniewordt heel vaak voorgesteld als die kille
instelling die pijnlijkemaatregelen opdringt.
Brussel als zondebok voor allemogelijke
onpopulairemaatregelen. Daaraandoe ik niet
mee.”

Dat is lovenswaardig,maarmaakt u zich op
diemanier niet erg kwetsbaar voor het
populisme van uw tegenstander Silvio
Berlusconi? Hij zal niet nalaten om te zeg-
gen dat uwpro-Europese koers verant-
woordelijk was voor onpopulaire besparin-
gen.
“Uiteraard stel ikmekwetsbaarop. Ikmerkook
weldatdepopulistenmeopdiemanierprobe-
ren te raken.Maarwezullenbinnenkort zien
wathet antwoordzal zijn vande Italianen.”

Berlusconi’s club ACMilan heeft net de
Italiaanse voetbalster Mario Balotelli voor
22miljoen euro overgekocht vanMan-
chester City. Sommige Italiaansewaarne-
mers zien hierin een electorale stunt van
Berlusconi.Wat denkt u?
“Ach, ikhebhet voordeel omgééneigenaar te
zijn vaneengrote voetbalcluben ikhebookhet
geldniet omeensuperster alsBalotelli te kopen.
Ikweetnietwatdebedoelingenzijn vanmeneer
Berlusconi,maar ikbetwijfel of de Italiaanse
kiezer zichhierdoor zal latenbeïnvloeden.
(lachje)Verderwil ik ernogaan toevoegendat
Balotelli niet de enige is die ze in Italië ‘super
Mario’ noemen. (AlsEuropees commissaris ging
Monti als ‘SuperMario’ doorhet leven, eenbij-
naamdiehij onder andere te dankenhadaanhet
feit dat hij softwaregigantMicrosoft eenmega-
boete van497miljoen eurooplegdewegens oneer-
lijke concurrentie,KoV)”

Ubent altijd een figuur geweest die zich
boven het politieke gewoel stelde. Maar nu
bent u verplicht omuzelf in een verkie-
zingscampagne te smijten. Boezemt u dat
angst in?
“Ik zalniet ontkennendat ikdaarover langhebt
nagedacht. Ikneeminderdaadwel een risico. Ik
hadevengoedkunnenkiezenvoor eenandere
prestigieuze functie.Maar ik vondhetmijn
plicht omdehervormingendie ikmee ingang
hebgezet te consoliderenenverder te zetten.
Alsumij vraagt ofmijnprofessionele toekomst
zichvooral opEuropeesof op Italiaansniveau
zal afspelen, kan ikdaaropniet antwoorden.Op
ditmomentheb ikmeheel erg voor Italië geën-
gageerd.Het is eenbeslissingdie ik aanvoel als
eenplichtwaaraan iknietmagverzaken. Ikheb
deafgelopen jarenmeede fundamentenhelpen
leggenvoor iets belangrijks. In een recent rap-
port vanhet InternationaalMonetair Fonds
staat dat Italië opnieuweensterke financiële
situatieheeft. Ikwil diehervormingenverder-
zettenzodatmijn landop termijnopnieuween
mooie economischegroei kan realiseren.Weet
u: het Italiaansevolkheeft de jongste jarenblijk
gegevenvaneenopmerkelijkbegrip voorde
moeilijke situatie. Endepolitiekepartijenheb-
bengoedbegrepenwelke enormeuitdagingop
onsafkwam.”

Campagne voeren, de boer op gaan: is dat
iets dat u goed ligt?
“Aandecampagnezijn interessante aspecten
verbonden, laat ikhet zo zeggen. Ishet voormij
contrenature?Misschienword ikwel eenbeetje
gedwongenommijnnatuuraan tepassen. In
ieder geval: alsmonotonie eenvandeoorzaken
is voor eenongelukkig leven, danben ikdaar
mooi aanontsnapt.”

Tijdens de campagne zullenmisnoegde kie-
zers u vragen of de EUwel in staat is omde
Europese burgers uit de economische crisis
te redden.Wat zal uw antwoord zijn?
“Mijnantwoord luidt datdeEUbeter geschikt is
omons te reddendandenatiestaten.De jongste
twaalfmaandenhebbendatbewezen:wezijn
eringeslaagdomdebankencrisis opeenorden-
telijkemanierop te lossen.Dat is echtwel een
realisatie.”

Kan u dat ook vertellen aan dewerknemers
van een staalfabriek als ArcelorMittal? Zij
verliezen hun job, terwijl de EUmachteloos
toekijkt.
“Europa ishierweldegelijk aanwezig. Zonder
deEuropese regels opdeconcurrentie zouden
de lidstatenmetmiljoenennaarbedrijven smij-

Over driewekenneemt de ontslagnemende
Italiaanse premierMarioMonti voor het eerst
deel aan verkiezingen.Het oordeel van de kiezer
boezemt de ‘redder van Italië’ tochwat angst in.
‘Ik besef dat ik een groot risico neem.’ KoenVidal

‘België is niet
langermotor
vanEuropa’

H

tenopdat zeniet zoudenvertrekken.Dat zou
eensituatie van totale chaos creëren.Maarwat
natuurlijkwel ontbreekt is eenechte gemeen-
schappelijke industriëlepolitiek.DeVerenigde
Statenhebbenzo’npolitiekwel endat schept
enormevoordelen.Het zalniet eenvoudig zijn
ommet27 lidstatenzo’n industriëlepolitiekuit
tewerkenwanthetbetekentdatweonzecon-
currentiereflexenmoetenaflerenenelkaars
industrieënmoeten steunen.Maar eending is
zeker: eengemeenschappelijk industrieel beleid
kanalleenopEuropeesniveauuitgewerktwor-
den.”

Wat niet eenvoudig zal zijn in een Europa
waar de centrifugale krachten groter lijken
dan ook. Kijkmaar naar de Britse premier
David Cameron die een referendumover
het Britse lidmaatschap in het vooruitzicht
stelt.Wat vindt u van die beslissing?
“Ik apprecieerhetdatdeBrittenmogelijknaara
realmoment of truthgaanwaarbij ze voor eens
envooraltijdbepalenof zenu ‘in’ of ‘uit’ de
EuropeseUniewillen.Het iswelbelangrijkdat
deBrittenhunoordeel vellenmetkennis over
het integraleEuropesedossier. Zemoetenopde
hoogte zijn vanalle voor- ennadelenvanhet
EU-lidmaatschap.Hetwordt eenbelangrijk
momentwaarbij deBrittengedwongenworden
omna tedenkenoverdeEuropeseUnie: niet
alleenoverde zakenwaaraanzezichdooderge-
ren,maarookoverdekostprijs vaneen ‘neen-
stem’. Ikbener zeker vandatdebankenen
bedrijvenvanhetVerenigdKoninkrijkheel
hardvoor een ‘ja-stem’ zullen ijveren.”

David Cameron is nietmeteen een grote
pro-Europeaan, to say the least. U hebt dui-
delijkmeer affiniteit met deDuitse
Bondskanselier AngelaMerkel.
“Laatmehet zozeggen:Merkel gebruikthaar
leiderschapomEuropabij haarpubliekeopinie
opeenpositievemanieruit te leggen.Dat appre-
cieer ik.”

Enwat vindt u van België, het centraal gele-
gen landje dat overhoop ligtmet zichzelf?
“DeBelgischeverdeeldheidbaartmezorgenom
twee redenen.Teneerste vrees ikdat andere
landendeBelgische toestandenzullen imiteren
waardoor er inEuropanogmeerverdeeldheid
dreigt te ontstaan.Ten tweede stel ik totmijn
spijt vast datBelgië –heel ergmet zichzelfwor-
stelend–nietmeerdezelfdekrachtheeft als
vroeger.Uw landwas traditioneel eenkleine
maar erg sterkemotor voordeEuropese inte-
gratie.Dat isnunietmeerhet geval, helaas.”

Interview Ontslagnemend Italiaans premier ‘Super Mario’ Monti blijft pro-Europeaan

WIE IS MARIO MONTI?

l Geboren in 1943 in Varese, Italië
l Studeerde economie in Milaan
en Yale University
l Europees commissaris van 1995
tot 2004
l Bijnaam: Super Mario, onder meer omdat
hij als EU-commissaris voor
Concurrentie een superboete van
497 miljoen euro oplegde aan
softwaregigant Microsoft
l 16 november 2011: na het ontslag van
Silvio Berlusconi wordt technocraat Monti
tot premier benoemd, hij moet het land uit
een zware financiële en economische crisis
trekken. Hij verhoogt de belastingen en
hervormt de pensioenenen en de arbeids-
markt. Krijgt kritiek omdat hij niet voldoende
doortastend tewerk zou gaan.
l Monti zal op 24 en 25 februari deelnemen
aan de verkiezingen, volgens de peilingen
haalt zijn lijst 15 procent van de stemmen.
Mogelijk vormt hij een coalitie met de
centrum linkse partij van Pier Luigi Bersani.

‘Misschien

word ik

door de

ver-

kiezingen

verplicht

om mijn

natuur

aan te

passen’

MARIO MONTI

MarioMonti voerde de afgelopen
twee jaar draconische besparings-
maatregelen door. ‘We zullen
binnenkort zien hoe de Italianen
er over denken.’ © ERIC DE MILDT


