
	  

PETER GORLÉ

Minister vanFinanciënStevenVanackere (CD&V)
enministervanEconomieenConsumentenzaken
JohanVandeLanotte (sp.a)hebbeneen ristmaat-
regelen uitgewerkt die de controle op de banken
drastisch moet verscherpen en de consument
beter moeten beschermen. Zo moeten alle
personeelsleden die met klanten in contact
komen alle nodige kennis hebben over de finan-
ciële producten die ze aanbieden. Net als banken
mogenverzekeraarsgeenrisicobeleggingenmeer
verkopen aan klanten met een defensief profiel.
Dat zijn spaarders die weinig risico willen of
kunnennemenmethunspaargeld.

Schandpaal
Om na te gaan of de financiële instellingen zich
keurigaanderegelshouden,willenVanackereen
Vande Lanotte anonieme controleurs of zoge-
naamde‘mysteryshoppers’uitsturen.Hetgaatom
een soort spionnen van de FSMA, de toezicht-
houder van de financiële sector, die zich in een
bankkantoor voordoen als gewone klant. De
informatie die de undercover-controleurs ver-
zamelen, mag gebruikt worden tegen de
financiële instellingen.
Banken die tegen de lamp lopen omdat ze spaar-
ders te risicovolle beleggingen aansmeren,
riskeren een dwangsom tot 50.000 euro per dag.
Alshetbij eenbankdespuigatenuitloopt,magde
FSMA ook bekendmaken dat de financiële in-
stellingdwangsommenmoetbetalen—eensoort
publieke schandpaal zeg maar. «Op die manier
krijgtdefinanciëlewaakhondmeerslagkrachtom
de consument te beschermen», zegt minister
JohanVandeLanotte.
Eenandereopvallendemaatregel isdatspaarders
of beleggers nietmeermoeten bewijzen dat hun
verlies veroorzaakt werd door een fout van de
bank om aanspraak te maken op een schadever-
goeding.Deklantmoetdusniet bewijzendat zijn
verliesdeschuld isvandebank,debankmoetwel

aantonen dat zij er geen schuld aan heeft. Dat is
eenomkeringvandebewijslast. «Metdezemaat-
regelen toont de regering dat ze wel degelijk
lessen heeft getrokken uit de financiële crisis»,
zegtministerVanackere.
De federale regering heeft vlak voor de krokus-
vakantie het licht op groen gezet voor de maat-
regelen, almoeten de voorstellen nog besproken
wordenindeKamer.«Endaarzalernogeenhartig
woordjeovergesprokenworden», zegtOpenVld-
KamerlidLukVanBiesen.«Ikvindhet inschakelen
vannepcliënteneneenschandpaalprocedureniet
van deze tijd. Dat doet denken aan de manier
waaropderegeringhetverbodopdeverkoopvan
sigaretten aan minderjarigen wou controleren
metmystery shoppers. Dat is bijna uitlokking. Ik
ben niet tegen meer controles, maar dit gaat erg
ver. Het is alsof de overheid de consument tegen
zichzelfmoetbeschermen.Dat isbetuttelend.»

Extra papierwerk
Ookdebankierszijn—zachtuitgedrukt—nieton-
verdeeldgelukkigmetdeplannenvanVanackere
en Vande Lanotte. «Wij beschouwen dit niet als
eenoorlogsverklaringenwewillenonsconstruc-
tief opstellen», sustMichel Vermaerke van Febel-
fin, de koepel van de financiële sector. «Maar dat
wil niet zeggen dat we ons geen zorgen maken
over bepaalde voorstellen.» Vooral de omkering
van de bewijslast voor klanten die een schade-
vergoedingwillen, is de banken een doorn in het
oog. «Dat is nobel bedoeld, maar ik vrees dat één
en ander gewoon zal leiden tot veel papierwerk
waarmeedebankenzichwillen indekken.»

et knarst tussende rodevakbondende rode
partij. RudyDeLeeuw (ABVV)waarschuwtdat
zijn achterbande sp.a de rug zal toekerenals

die partij zo fletsroodblijft als vandaag. Veel indruk
heeft dat dreigement niet gemaakt. Tenslotte
stemtbijna dehelft vande ledenvanDeLeeuwook
nual oppartijen alsN-VAofVlaamsBelang.Het
knettert ook tussendeblauwevakbondende
blauwepartij. JanVercamst (ACLVB)waarschuwt
dat zijn achterbandeOpenVld zal verlaten als die
partij zo felblauwblijft als vandaag.Voorzitster
GwendolynRuttennamdat niet als eendreigement
maar als een compliment. Terecht.
AlsDeLeeuwheeft gebruld enVercamst heeft

gepiept, dandenk je:waar blijft hun collegaMarc
LeemansvanhetACV?Gaat die op zijn beurt uit-
halennaar deCD&V?Hoegenaamdniet. Tussende
christelijke vakbondendechristelijke partij botert
het als vanouds. De stilte vanLeemans is danook
geen toeval. Omhet eigenbelangvanhetACWte
dienen, kunnenLeemans&co rekenenopde loyale,
bijwijlen slaafsehulp vande talrijkeACW-ministers:
liefst vijf vandeachtCD&V’ers in de federale ende
Vlaamse regering zijn die obediëntie toegedaan.
VroegerwashetYvesLetermedie zorgdroegvoor
deArco-coöperanten, nu is hetStevenVanackere
die over dewinstbewijzen vanBelfius ophet juiste
moment zijn stemmoet verheffen.Of zedig zwijgt,

zoals gisteren, als het gaat omdeverloreneer van
de christelijkewerknemersbond.Waar blijft ze nu,
de verontwaardigingover de fiscale spitstechno-
logie enhet inciviek gedragvanhetACW?Waar
blijft het nu, het schaamroodopdewangen?
‘t Is nochtansniet datStevenVanackere stilzit.
Samenmet collegaVandeLanotte stuurt hij
zijn financiële pitbulls af opdebankenendevoor-
stellen die zij doenomhunklanten temisleiden.
Consumentenbeschermingnoemenonzevice-
premiers dat. Je kanhet ookgewoonbetutteling
noemenvaneenconsument diewordt afgeschil-
derd als eenweerlozeenwillozeprooi in de klauwen
vangewetenlozebankiers—éénpot natmetde

Electrabellen dezerwereld, redeneert de regering.
Vanackere enVandeLanotte sturen zowaar
‘mystery shoppers’ opdebankenaf. DieEngelse
term is nergens voor nodig,want er bestaat ookeen
gewoonNederlandswoord voor: spionnenvande
overheid. DeStaatsveiligheid, ei zo na.
HadStevenVanackere er niet beter aangedaan
omzijn inspecteurs opde financiële vehikels en
tentakels van zijn eigenACWaf te sturen? En
mogenwevoortaanonbedaarlijk lachenals de top
vandatACW—binnenof buitende regering—nog
begrippenals solidariteit, algemeenbelangof
fiscale rechtvaardigheid in demondneemt?

CD&V-ACW, DE SCHAAMTE VOORBIJ
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De regering stuurt spionnen naar de banken om na te gaan of die hun
cliënten geen te risicovolle beleggingen aansmeren. Klantenmoeten
bovendien ook nietmeer bewijzen dat hun eventuele verlies de schuld
is van de bank om een schadeclaim in te dienen en banken die de regels
met de voeten treden, kunnen aan de schandpaal worden genageld.

Zowel de sector als OpenVld hebben bedenkingen bij demaatregelen.

FINANCIËLE SECTOR NIET TE SPREKEN
OVER VERREGAANDE MAATREGELEN

2 JAAR NA SLUITING OPEL

Slechts kwart

vakbondsleden stemt

nog voor ‘moederpartij’

Ministers laten

spionnen los

op banken

Slechtseenkwartvandevakbondsleden

stemtnogvoorde ‘moederpartij’met

dezelfdepolitiekekleur.Datblijktuit

onderzoekvandeKULeuven.

Bij de parlementsverkiezingen van 2010
koosamper23procentvandesocialistische
vakbondABVV voor sp.a. 27 procent van de
christelijke vakbond ACV stemde voor de
CD&Ven29procentvandeliberalevakbond
ACLVB stemde voor de Open Vld. Het
relativeert meteen het dreigement van de
vakbondsleiders RudyDe Leeuw (ABVV) en
Jan Vercamst (ACLVB) dat hun achterban
zich zal afkeren van de bevriende partij
indiendiepartijzichnietsocialeropsteltdan
nu. Driekwart van hun leden stemt nu al
voor een andere partij. Vooral de N-VA kent
een grote aanhang bij elk van de drie
bonden. 24 procent van de ACLVB’ers,
26 procent van de ABVV’ers en 30 procent
vandeACV’ersstemdein2010voordepartij
van Bart De Wever. Opmerkelijk: Vlaams
Belang scoorde toen 20 procent bij de
socialistischevakbond,tegenover10procent
bij de christelijkeende liberalevakbond.
De voorbije dagen waarschuwde Jan
Vercamst (ACLVB) dat Open Vld te blauw is
gewordenenzeiRudyDeLeeuw(ABVV)dat
sp.a teweinig rood is gebleven. Het valt dus
te betwijfelen of ze in naam van eenmeer-
derheid van hun eigen achterban hebben
gesproken. (JS)

DUCHÂTELET: «JONGEREN,
VERLAAT DIT LAND»

Het koor van ondernemers dat roept hoe hard het
de verkeerde kant uitgaat met dit land, heeft er
weer een lid bij. Roland Duchâtelet, topman
van projectontwikkelaar Melexis, eersteklasser
Standard Luik en gewezen politicus, richt in een
interview met ‘ActuaTV’ zijn pijlen vooral op de
Vlaamse regering. De ondernemer, die 5.000
mensen tewerkstelt (van wie 500 in België) heeft
één goeie raad voor jonge mensen: «Verlaat het
land, als het hier zo blijft verder gaan. Het is
aberrant hoe slecht het land geleid wordt.
Vlaanderen is een ongelofelijke geldverslindende
machinegeworden.Vlaanderenverslindt28miljard
europer jaar enwat doet het daarmee?Onderwijs,
een beetje wegen onderhouden... En wat doen ze
nog? Ze zitten daar ongelofelijk veel zichzelf bezig
te houden.»

Na een bezoek aan oorlogsland Mali, kon Didier
Reynders (MR) gisteren wat verpozen op een
bloemenplantage in Ivoorkust. Onzeminister van
BuitenlandseZakenreisdedezeweekdoordeSahel
voor een diplomatiekemissie van vier dagen. Niet
dat hij in havenstadAbidjan dehele tijd tussen het

groenheeft liggenluieren:Reyndershaderookeen
reeks officiële ontmoetingen, onder meer met
presidentAlassaneOuattara.Belgiëisvanplanom
zijn aanwezigheid in Ivoorkust te versterken. Ons
landisdevierdebelangrijksteinvesteerdervoorhet
straatarmeAfrikaanse land. (KST) Foto Belga

VAN DE OORLOG NAAR DE BLOEMEN

DIT IS NIET VAN DEZE TIJD
EN BETUTTELEND. ALSOF
DE OVERHEID DE CONSUMENT
ALTIJD TEGEN ZICHZELF
MOET BESCHERMEN
Luk Van Biesen (Open Vld)

Kwart zit nog zonder job

TweejaarnadesluitingvanOpelAntwerpenheeft
een kwart van de 2.600 ontslagen werknemers
nog steedsgeennieuwe job.Datblijkt uit het ant-
woordvanministervanWerkPhilippeMuytersop
een vraag van Ivan Sabbe. De LDD’er roept de
Vlaamseregeringoplessentetrekkenmethetoog
op de sluiting van FordGenk. Daardoor belanden
4.700mensenopstraaten staannogeens 10.000
jobs op de helling bij de toeleveranciers. De
regeringmoetvolgensSabbewerkmakenvaneen
betere activering van 50-plussers en jongeren
meer inderichtingvanknelpuntberoepensturen.

Franstaligen eisen 500 euro

voor Vlaamse oproepingsbrief

Vier Franstalige inwoners van Wezembeek-Oppem hebben de
Vlaamse regeringgedagvaard. Zebetwistende rechtsgeldigheid
vandeoproepingsbrievendieVlaamsminister vanBinnenlands
Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) in de zes faciliteitengemeenten
liet versturen voor de gemeenteraadsverkiezingen en eisen elk
een schadevergoeding van 500 euro. Om in de zes faciliteiten-
gemeenten rond Brussel een nieuwe rel met (tweetalige)
oproepingsbrieven te vermijden, gaf minister Bourgeois aan de
gouverneurdeopdrachtomzelfNederlandstaligebrieventever-
zenden. Kiezers die dat wilden, konden daarna een Franstalig
exemplaar aanvragen. Vier inwoners vechten de wettelijkheid
vandieaanpakaan,omdatondermeerdegemeentendebrieven
horen teversturen.
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Hetuiteenspattenvaneenmeteoriet endedaar-
opvolgende brokstukkenregen boven het Rus-
sische Oeral-gebied hebben gisterochtend een
duizendtal gewonden gemaakt. Het gezagheb-
bende Britse wetenschapsmagazine ‘Nature’
schat dat het object uit de ruimte een massa
van 40 ton had toen het de dampkring binnen-

drong met 54.000 km/u. Daarmee was dit de
grootste sinds 1908, toeneenmeteoriet insloeg
in Siberië. De impact was vergelijkbaar met die
van een kernontploffing. Wetenschappers zijn
het niet eens of er een verband bestaat met de
rakelingsepassagevandeveel grotereasteroïde
2012DA14 langs de aarde, twaalf uur later.

ERWIN VERHOEVEN

Terwijl de aardedeademinhield voorde
passage vrijdagavond van de 50 meter
diameter grote asteroïde 2012 DA14,
vloog gisterochtend out of the blue een
veel kleinere meteoriet de dampkring
binnen. Het object had een massa van
40 tonendesintegreerdeopzowat30 tot
50 kilometer hoogte boven de Oeral. De
brokstukkenverbranddengedeeltelijk in
de lagere luchtlagen van de atmosfeer.
Enkelemeteorietfragmentenvielenneer
indevrij dunbevolkte regioTsjeljabinsk.

Gierend lawaai
Inwoners van een tiental steden daar
hoordeneenluidgierendlawaaienzagen
ookeenvreemd, flitsendlicht indelucht,
gevolgddoor een explosie. Enkelen kon-
den het fenomeen vastleggen op beeld.
Bij de explosie gingen de ramen van
gebouwen aan het trillen en knalde het
glas op vele plaatsen uit elkaar. Zo’n
300 flatgebouwen werden beschadigd
door de schokgolf en de brokstukken en
hetdakvaneenzinkfabriekraaktezwaar
beschadigd. Een duizendtal mensen
raaktegewond.Vooralsnijwonden,maar
vier personen zouden er erger aan toe
zijn. 110 mensen belandden in het
ziekenhuis, vooral kinderen.
HetRussischeministerievanNoodsitua-
ties zond onmiddellijk manschappen,

vliegtuigenenhelikopters.Evenginghet
gerucht dat de Russen demeteoriet met
raketten uit elkaar hadden geschoten,
maar dat werd snel ontkend. Plaatsen
waarbrokstukkenneerkwamen,werden
wel door soldatenmet speciale bescher-
mendekledingafgezet.Denoodtoestand
in de regio werd afgekondigd en alle
scholenblevendeheledagdicht.Logisch,
wantindestreekishetnuamperwarmer
dan -15°C en dan is het weinig aange-
naam toeven in een leslokaal zonder
ramen. De gouverneur van Tsjeljabinsk
raadde iedereen aan de schade thuis zo
goedenzokwaadalsmogelijk teherstel-
len, «desnoodsmetplakband».
Vanzelfsprekend rees meteen ook de

vraag of de meteorietinslag boven de
Oeralverbandhieldmetdeaanvliegende
asteroïde2012DA14. Iserbij eeneerdere
botsingeenstukafgebrokendatdeaarde
sneller bereikt heeft? De meningen
daarover lopenuiteen.DanielHestroffer
van de Sterrenwacht van Parijs sluit die
mogelijkheidnietuit.«Hetkanzijndatde
asteroïde 2012 DA14 in een ‘zwerm’
brokstukken zit.» Jan Cuypers van de
Koninklijke Belgische Sterrenwacht
denktdatditzeeronwaarschijnlijk is.Zijn
BritsecollegaRobertMasseysluithetuit.
«Demeteorietenkwamenvanuithetoos-
ten, terwijl de asteroïde vanuit het noor-
den komt. En vooral, er zit ook een tijds-
verschilvantwaalfuurtussen.Dusbeide
objectenbevondenzichopminstenseen
half miljoen kilometer van elkaar. Ze
hebbennietsmetelkaar temaken.»

Niks aan te doen
Om de bevolking gerust te stellen,
verkondigde de lokale overheid ook dat
er geen tweede meteorietenregen zou
volgen.Veelkansdatzegelijkkrijgen,ge-
ziende zeldzaamheid vandit fenomeen.
Maardeuitspraakwektookdeindrukdat
dit fenomeen te voorspellen is, en dat is
hetniet.De ruimte is tegrootendit soort
‘voorwerpen’ te klein om ze allemaal te
zien aankomen. Eens binnen de damp-
kringgaandemeteorietentesnelomnog
in te grijpen. In uitzonderlijke gevallen
worden ze wel ‘tijdig’ opgemerkt. De
meteoriet die in 2008 insloeg in Zuid-
Soedan was 2 meter groot en werd een
dagopvoorhandwaargenomen.Dankan
bijbenaderinguitgerekendwordenwaar
hetdingzal vallen.

1.000 GEWONDEN

Met 54.000 km/u
en de kracht van

een kernbom

METEORIETINSLAG BOVEN RUSLAND IS GROOTSTE IN MEER DAN EEUW
3weekend16en17februari2013

Moskou

CHELYABINSK

R u s l a n d

DAMPKRING

METEOOR

Planetoïde 2012 DA14

scheert rakelings

langs Aarde

Na de asteroïde in Rusland, scheerde
gisteravond ook nog de planetoïde
2012DA14langsdeAarde.Dienaderde
onze planeet met een snelheid van
28.000 kilometer per uur. De reusach-
tige steenklomp was zichtbaar vanuit
België,maar enkelmet een verrekijker
of een telescoop. De planetoïde nader-
dehetdichtst om20.26uur.

MASSA: 40 ton

MASSA: 10 tonDIAMETER
minstens 2meter KRACHT EXPLOSIE

meer dan 7 kiloton
(gelijk aan een
kernontploffing)

30 à 50km
hoogte

Demeteoriet liet een langwit spoor na aan de hemel. K

o
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Eenvan de grote brokstukken vernielde een zinkfabriek. Foto AFP

Minstens 110mensen belandden in
het ziekenhuis, voornamelijkmet
snijwonden. Vier van hen zouden
er erg aan toe zijn. Foto’s Reuters/Kos

In het luchtledige heet het stuk
ruimteafval nog een ‘meteoor’,
eens voorbij de dampkringwordt
dat ‘meteoriet’.

METEORIET

In België al
geleden van 1896
De laatste meteorietinslag van deze
grootte vond plaats op 7 oktober 2008
indewoestijnvanZuid-Soedan. Inonze
contreien was de laatste op 13 oktober
2009. Een brokstuk verplaatste zich in
een lijn vanAntwerpennaarGroningen
en ontplofte boven het noorden van
Nederland in verschillende delen. Een
meteoriet ter grootte van een voetbal
sloegin.Delaatstegrotereinslaginonze
regio dateert van 1990, toen een
meteoriet neerkwam op een huis in
Glanerbrug bij Twente, ook in Neder-
land. Inons landzijneral ruimeeneeuw
geen inslagen meer geweest. De drie
Belgische gevallen die door de weten-
schaperkendworden,vondenplaatsop
7 juni 1855 in Sint-Denijs-Westrem, op
7december1863inTourinnes-la-Grosse
(Bevekom) en op 13 april 1896 in Lesve
(bij Profondville). Bij die laatste inslag
viel ei zo na een dode. Het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappenbeschiktoverbrokstukkenvan
de drie gevallen. Een vierde viel op
26 november 1936 in het Franse dorpje
Bettrechies, op nauwelijks honderd
metervandeBelgischegrens.Degroot-
sterecentemeteorietinslagvondplaats
op12februari1947inSikhote-Alineinde
toenmaligeSovjet-Unie. Erwerd20 ton
brokstukkengevonden. (EV)

Demeteoriet sloegeengatvan8meter breed inhet bevrorenChebarkul-meer.


