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Irrationeleonzin
Ruim19miljoenmensenzijnwerkloos indeeurozone, een
historischhoogtepuntvan 11,9procentvandeberoepsbevol-
king.Bij jongerenonderde25 looptdatop tot24procent.De
hoogstepercentageszijndaar tevinden inde landendieals
gevolgvandeeurocrisisdeergstebesparingenopdeover-
heidsfinanciënhebbenmoetenuitvoeren.Kort samengevat:
wiehetmeestdraconischdebroekriemheeft aangehaald,
draagtdaardezwaarsteeconomischegevolgenvan.Wie,
zoalsBelgië, anderhalf jaarzonder regeringenduszonder
noemenswaardigebesparingsmaatregelenbleef, doorstaat
decrisis relatiefbeter.
Datklinktniet logisch, zekerniet ineen tijdwaarhetheer-

sendeEuropesediscoursereentje iswaarbij alleoverheden
wordtaangemaand tebesparenennogeens tebesparen,
omdatzulksdeenigeweguitdecrisis zouzijn.
OnzeBelgischehoogleraarPaulDeGrauwemaakt inter-

nationaal furoremeteenpaperwaarinhij bewijstdatde
besparingsdrift vandeeurozonewerdgestuurddoor irratio-
nelemarktsentimentenendaaromzowel schuldenalsmen-

selijk lijdengroterheeft gemaakt.
Hetwas irrationeleonzinom

voordeeurocrisisdebegrotingste-
kortenvanGriekenlanden
Duitslandaangelijke leningkosten
teonderwerpen.Misdadig irratio-
neel zelfs.Maarhetwasminstens
even irrationeelomhetverschil in
die leningkost –dezogenaamde
spread–alleenenenkelonderdruk
vandespeculatie vande financiële
markten, vervolgens te latenoplo-
pen tot 10procentofmeer.Hoe
meer rentezemoestenbetalenom
te lenen,hoestrengerdebesparin-
genwerden.Alleenzijnde ‘spreads’
marktgedreven–endusartificieel.
Politici vandeeurozone lietenzich
intuïtief leidendoordemarkt,meer
dandoorbeproefdeeconomische
recepten. “Paniekopde financiële

markten leidde totpaniekbij deEuropesebeleidsmakers”,
schrijft deploegvanDegrauwe.
Degevolgenzijndramatisch.Landendiedestrengste

besparingendoorvoerden, zagenookhunbrutobinnen-
landsproducthet sterksteverminderen.Daardoorkrijg je
eennegatieve spiraal,waardoordeze landennogminder in
staat zijnhunschulden in te lossen.DeGrauweendezijnen
pleitenerniet vooromiederebegrotingsdiscipline los te
laten, alleenomdieniet langerafhankelijk temakenvan
blinde irrationaliteit, speculatie en ideologischescherpslijpe-
rij overminimaleoverheidsschulden.Ermoetbespaard,
alleenniet zo intensenniet zosnel,wantdanwordthetme-
dicijnergerdandekwaal,watvandaagaanhetgebeuren is.
NobelprijswinnaarPaulKrugmangeeftDeGrauwegelijk,

TheEconomistvindtdathij eenpuntheeft,MartinWolf, de
hoofdeconoomvanTheFinancialTimes, vindtdatbeleids-
makersveel eerdernaardeLeuvenseprofhaddenmoeten
luisteren, enookTheHuffingtonPosten talrijkeEuropese
denktanksciterenmet instemmingdegegevensvande
Belgischeprof.NuooknogdeEuropeseRaad.
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ZAKTHIS MUST BE BELGIUM

DeBritse krantTheDailyMail
MarkHughes-Morgan op ver-
kenningnaarGent. “Dankzij
de universiteit en haar 65.000
studenten, isGent drukker en
minderDisneyfieddanbuur
Brugge”, klinkt het. “Langs de
rivieren en kanalen kun je
jezelf verliezen in smalle
steegjes die leidennaar fasci-
nerende pleinenmet prach-
tige kerken,magnifieke kaste-
len enbars die het beste bier
terwereld in huis hebben.De
Sint-Baafskathedraal is overi-
gens de thuishaven vanhet
‘meest gestolen kunstwerk ter
wereld’.”
Verder kondende grote

winkelbuurten de journalist
bekoren, net zoals de excel-

lente restaurants en koffie-
bars. “Endoordat auto’s in
grote delen vande stad verbo-
den zijn, is het aangenaam
rondslenteren”,meent
Hughes-Morgan.Neemde tijd
omGent te ontdekken, advi-
seert de journalist nog. “Liefst
op een zondagochtendmet
eenwandeling langs de
antiek- en boekenmarkt, en
eenbezoek aande bloemen-
markt op deKouter.” (SV)

‘GentminderDisneyfied dan
buurBrugge’

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij vanWest-Europa is.

‘DMMagazine’
sterkste stijger
magazineland

BRUSSEL—Geenenkelandermaga-
zine steeg vorig jaar zo fors alsDM
Magazine,datzijnoplagemet5pro-
centvooruitzaggaaninvergelijking
met 2011. Die vooruitgang loopt
parallelmetdeverkoopscijfersvan
de zaterdagkrant. Dat blijkt uit de
nieuweCIM-cijfers.
Belgischetijdschriftendieafzon-

derlijkverkochtwordenhebbeneen
moeilijk jaar achter de jaar de rug.
Degrootsteverliezer isP-magazine
(-19,2%). Ook de grote bladen krij-
genklappen:DagAllemaalverkocht
in2012wekelijksruim44.000num-
mersminderdanin2011(-10,7%),al
blijfthetdegrootste.OokbijHumo
(-15,4%), Knack (-6,5%) en Story (-
10,6%) hetzelfde verhaal. Joepie (-
12,4%)kontotvoorkortnogalsenig-
ste aan de negatieve trend
ontsnappen, maar deelt nu ook in
deklappen.Trends(+1,8%)ontsnapt
aan de kaalslag. Bij de maandbla-
den ishetbeeldniet anders.
Bij de krantenmagazines varië-

ren de cijfers. Behalve De Morgen
Magazine stijgt ook De Standaard
Magazine,met2,6%.Demagazines
van de andere kranten gaan allen
lichtachteruit.AlleenNettovanDe
Tijd (-9,6%) verliest zwaar. (JDB)

Parkethadvanbijhetbegin
DNAvanserieverkrachter
DOUGLAS DE CONINCK
BRUSSEL

Alnadeeerste
verkrachtinghadhet
BrusselseparkethetDNA
vanmetroverkrachter
TaufikAhaddouch, toch
konhij nogveertienandere
slachtoffersmaken.

Taufik Ahaddouch (23) pleegde
tussen april 2008 en november
2009minstens veertien verkrach-
tingen, vrijwel altijd op tiener-
meisjes. Zijn jongste slachtoffers
waren 12 jaar oud, hij viel ze bijna
altijd lastig in metrostations. Niet
alleenzijneersteslachtofferMalika
O.konjustitiehelpenaaneenDNA-
spoor, ook het vierde slachtoffer
van 16 jaar deed dat. De DNA-sta-
lendeden ermaandenover omde
databanken van het Nationaal

Instituut voor voor Criminologie
en Criminalistiek (NICC) te berei-
ken.
Halfweg de reeks verkrachtin-

gen werd Ahaddouch in januari
2009gearresteerdeninzesvoudige

staat van beschuldiging gesteld.
Twee weken later liet de onder-
zoeksrechter Ahaddouch echter
vrij onder voorwaarden, waar hij
zich niet aan hield. Er volgden zes
nieuwe verkrachtingen, met als
eerste slachtoffer de Vilvoordse

Céline Camps (28). Zij besluit van-
daag: “Ik ben verkracht door een
kerel die even daarvoor was aan-
gehoudenvoorzevenverkrachtin-
genenweervrijgelaten.Envanwie
het DNA in tweevoud in de data-
bank zat.”
Hoewel de metroverkrachter

wasgearresteerd, liethetBrusselse
parket volgensdirecteur-generaal
JanDeKindervanhetNICCnaver-
gelijkend DNA-onderzoek uit te
voeren.
Pas op 13 augustus 2010, nadat

hijdoordecorrectionelerechtbank
in Brussel al op basis van bewa-
kingsbeelden was veroordeeld
voornegenverkrachtingen,kwam
hetNICCmeteenrapportdatmel-
ding maakte van een ‘match’ tus-
sen de eerste slachtoffers en
Camps.

M >4-5
GesprekmetHumo-
hoofdredacteur VanDriessche

Reporter >6-7
Alle bewijs was er, toch
kon hij blijven verkrachten

‘Ik ben verkracht
door iemand die
net was vrijgelaten
voor zeven
verkrachtingen’
CÉLINE CAMPS
SLACHTOFFER

lRosa Parks, deAmerikaanse zwarte burgerrechtenactiviste die in 1955weigerde haar plaats af
te staan op de bus voor een blanke, is vereeuwigd in brons. Haar verzet leidde totmeer protesten
voor gelijke rechten voor zwarten. De vrouwdie in 2005 op 92-jarige leeftijd overleed, ‘zit’ nu in de
beeldenzaal van het Capitool naast een reeks andere beroemdeAmerikanen. (SV) © EPA

Nu vrijdag
op internationale
vrouwendag valt
De Morgen in de handen
van verzetsvrouwen
Meryame Kitir en Marleen
Temmerman. Als
voorsmaakje geven ze
hun ongezouten mening
via VERZET of AKKOORD
over een aantal heikele
topics in uw krant.

AKKOORD!
‘Rosa Parks is het toon-
beeld van strijdvaardig-
heid en doorzetting. Een
verzetsvrouw die ons kan
inspireren tot grootse
zaken.’ — Meryame Kitir

P-Magazine
48.765
39.391 -19,2

CIM-cijfers
aantal exemplaren

%

2011
2012

De Markt /GvA Magazine
109.434
105.802 -3,3

DS Magazine
111.365
114.290 +2,6

DM Magazine
77.318
81.192 +5,0

Het Nieuwsblad Magazine
270.747
268.892 -0,7

Netto
52.135
47.119 -9,6

Nina
321.299
318.768 -0,8

WEEKBLADEN
Dag Allemaal

412.809
368.543 -10,7

Humo
197.105
166.732 -15,4

Knack
110.423
103.298 -6,5

Flair
113.970
100.578 -11,8

KRANTENMAGAZINES

RosaParks ‘zit’ eeuwig inCapitool
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“It wasn’t me.”Met die song
scoorde Shaggy in 2001 een
wereldhit. De Jamaicaans-
Amerikaanse zanger had het in
het nummer over zijn vriendin
die hemop heterdaad betrapte,
terwijl hij met de buurvrouw op
de badkamervloer lag. Shaggy
maakt blijkbaar opgang in de
Wetstraat.Minister van
Financiën Steven Vanackere
(CD&V) namhetmotto ‘It wasn’t
me’ de voorbije dagen alvast over
als het over de omstreden deals
tussenACWenBelfius gaat. Als
minister van Financiën is
Vanackere voogdijminister over
de overheidsbank. Als speerpunt
van het ACW in de regering heeft
hij ook een bandmet de andere
partij in dit dossier.Maar tussen

die twee partijen heeft hij nooit
moeten schipperen. De vicepre-
mier stond immers volledig bui-
ten dit dossier. Ik ben nooit geïn-
formeerd enmoest dat ook niet
zijn, klonk het niet alleen deze
week. “Ik sta recht inmijn schoe-
nen. Nooit enig contact.” In de
hoorzitting benadrukten zowel
Belfius-CEO Jos Clijsters als
voorzitter Alfred Bouckaert
expliciet dat deminister van
Financiën op geen enkel
moment is tussengekomen. Zelfs
nog voor een parlementslid hier
ookmaar een vraag over had
gesteld. En dat allemaal onder
het oog van Eric Kirsch, de kabi-
netschef van Vanackere, die
vanop de publiekstribune de
hoorzitting aandachtig volgde.

HetACWkrijgt 110miljoen euro
in ruil voor dewinstbewijzendie
ze inBelfius had. 72miljoendaar-
van leent ze opnieuwuit aande
bank.Opdie eeuwigdurende
lening zouhetACWeenvergoe-
ding van7,75procent krijgen.Het
gingom6,25procent vast en 1,5
procent variabel. Die 7,75
procentwerd echter als
overdrevenbeschouwd.
Niet alleendoor som-
mige ledenvande raad
vanbestuur vanBelfius.
OokOpenVld zaghier
graten in.De vergoeding
werdofficieel danook
teruggebracht tot 6,25pro-
cent. CEOClijsters
merkte opdat
dit veel

lijkt in deperceptie,maar in reali-
teit niet zo is. Zelfs een vergoeding
van7,75procentwas volgenshem
gunstig geweest voor debank en
marktcomform.KBCenBarclays
betalen immers opgelijkaardige
leningen tot 8procent.Niet alleen
indepolitiek is deperceptie blijk-

baar belangrijker dande rea-
liteit.Maar ook in financi-
ële deals.

Nadatde7,75procent rentewas
teruggebracht tot 6,25procent
beslistedebankdat er eengebaar
nodigwasom“eenbelangrijke
cliënt temotiverenookeen
belangrijke cliënt teblijven”, aldus
CEOClijsters. “Wijwillenalsbank
ookaanklantenbindingdoen.”Als
oplossingwerdgekozenvoor een
vergoedingvan 1,5procentopde
72miljoeneurodieACWuitleent.

DeBelfius-topomschreef dat
soort vergoedingvrijdagals een
erg courantepraktijk. “Bovendien
zal eenanderepartij die eenzelfde
leninguitschrijft aanBelfius
dezelfde voorwaardenkunnen
genieten.”Al zijn er geengelijkaar-
dige leningen.De 1,5procent staat
voordeverzekeringsportefeuille
bijvoorbeeldgelijk aaneencom-
missievergoedingvan2procent,
terwijl gemiddelde commissies in
de sector volgensClijsters tussen
de21 en25procentbedragen.Het
gaatmet anderewoordenomeen
koopje. Enhet feit dat de 1,5pro-
cent commerciële vergoedinghet-
zelfdepercentage is als de 1,5pro-
centdie eerderwegviel?Wel, dat
kanniet andersdan toeval zijn.
(STS)

Shaggymaakt opgang

EenweekACW-geweld:wat hebbenwegeleerd?

Na lange ondervraging in kamercommissie over ACW-dossier is niemand iets wijzer geworden

Vieruurvragenstellen,niksnieuws

MARTIN BUXANT
BRUSSEL

MinistervanFinanciën
StevenVanackere (CD&V)
werdvrijdag indeKamer
uitdewindgezetdoorde
Belfius-top.Maarwatnude
preciezevoorwaardenzijn
waardoorhetACWjaar-
lijks eenextrapremievan
eenmiljoeneurokrijgt van
deoverheidsbank,bleef
onduidelijk.

Belfius-voorzitterAlfredBouckaert
enCEOJosClijstersschaardenzich
in de kamercommissie Financiën
expliciet achter CD&V-minister
Steven Vanackere. “Hij heeft de
onderhandelingentussenhetACW
enBelfiusaltijdalseencommerci-
ële zaakbeschouwden is hij nooit
tussenbeide gekomen”, bena-
drukteClijsters.Bouckaertmerkte
op dat “de minister niet over de
commerciële relatie op de hoogte
werdgebrachtenhijnooit sugges-
ties heeft gedaan.”
De Belfius-top werd vier uur

lang op de rooster gelegd door de
parlementsleden, maar kwam
nooit in de problemen. Clijsters
stelde onomwonden dat de
omstreden deal tussen zijn bank
enhetACW“eengoededeal isvoor
het ACWmaar ook voor Belfius”.
De CEO was een van de drie
Belfius-onderhandelaars in het
dossier.
Hij gaf omstandig tekst en uit-

leg over de manier waarop het
akkoordtotstandwasgekomenen
dat de verhoudingen tussenACW
enBelfiuseennormalecommerci-
ële relatie inhouden tussen een
bank en een grote klant. Tegelijk
merkte hij ook op dat vertrouwe-
lijkheidbelangrijk isvooreenbank.
Het achterste van zijn tong liet de
CEOdanookniet zien.
Op de vraag van Jean-Marie

Dedecker (LDD) wat de precieze
voorwaardenwarenwaardoorhet
ACWuiteindelijk 1,5procentextra
rentekrijgtophaarlening–ietswat
eerst verborgen was gehouden –
werd geen antwoord gegeven.
Zowel de bank als ACW-topman
Patrick Develtere verklaren de
riante premie door de lange
gemeenschappelijkegeschiedenis
die beide partijen samen hebben.
Zelfsal zoueentariefvan7,75pro-
cent zijn toegekend, dan nog was
dat marktconform én gunstig
geweestvoordebank,verwezende

Belfius-toplui naar een eerder
voorgestelde deal. Dat de 1,5 pro-
cent daar uiteindelijk van werd
afgesplitst, is volgensClijsters niet
abnormaal. Gelijkaardige klanten
krijgen voor een gelijkaardige
lening dezelfde voorwaarden. “Ik
denk dat beide partijen met zo’n

eendealkondenleven”,merkteook
KoenVanLooop,deCEOvanover-
heidsholding FPIM, die eveneens
werd gehoord.
“Als andere klantenmet ons in

zee willen gaan en tegen dezelfde

voorwaardencommerciëlerelaties
aangaan,dan isdat goedvoorons.
Alleenbetreur ikdat er totnog toe
geenanderenzijnopgedaagd”, liet
nog een sarcastische Clijsters val-
len. Momenteel geniet Belfius-
bank van 600.000 klanten “van
ACW-origine”.
Eerderdezeweekdreigdenlibe-

ralen met een parlementaire
onderzoekscommissie als er geen
antwoorden zouden komen in dit
gevoelige dossier. Kamerlid Luk
Van Biesen (Open Vld) liet na
afloop weten “over geen nieuwe
elementen te beschikken die aan-
leidingkondengevenvooreenpar-
lementaire onderzoekscommis-
sie”. Peter Dedecker (N-VA) kreeg
naar eigen zeggen in plaats van
antwoorden, enkel meer vragen.
“En als het warm werd, verwees
men naar het verleden.” De MR
stelde vrijdag dan weer niet een
vraag. Net zoals PS en cdH. Ook
sp.a kwamniet tussen.

‘Het is een
goede deal voor
het ACW maar
ook voor Belfius’
JOS CLIJSTERS
BELFIUS-TOPMAN

MedewerkerVanackere isBelfius-bestuurder
BRUSSEL — Een
vandeledenvan
de raad van be-
stuurvanBelfius
is Wouter De-
vriendt. Niet het
gelijknamige
kamerlid van

Groen, maar een gewezen Fortis-
bankier. Devriendt is echter niet
alleen onafhankelijk bestuurder
vandeoverheidsbank.Opzijnpro-
fiel op de sociaalnetwerksite
LinkedInstaatdathijvandaagtwee
functiesheeft. ‘Non-executivedirec-
tor bij Belfius’ en ‘Expert, office of
the deputy prime minister and
minister of finance’.
Toeninjanuari2012denaamvan

Devriendt op een lijst vandehead-
hundter Egon Zehnder verscheen,
kwamenonmiddellijkvragenrond
mogelijkebelangenvermenging. Op

de website van Belfius wordt dan
weer met geen woord gerept over
zijnactiviteitenbijVanackere.Daar
staat dat hij sinds 2011 adviseur
financiëlesectorisvoordeFederale
Participatie- en Investerings-
maatschappij (FPIM). Bij de over-
heidsholding – die onder meer de
participatieinBelfiusbeheert–luidt
het dat het om een tijdelijke
opdracht gaat.
Het kabinet-Vanackere bena-

druktdatDevriendtniet langeraan
de slag is op het kabinet. “Al over-
legthijregelmatigmetdeminister”,
klinkt het. De laatste dagen waren
de contacten tussen beide volgens
sommigenzelfs “erg intensief”.
Op de vraag sinds wanneer hij

niet meer op het kabinet werkt,
komt geen antwoord. “Daarvoor
moet u bij de FPIM zijn.” Het kabi-
net laat alleen nog weten dat

Devriendt in het verleden ook als
expert gedetacheerd was naar het
kabinet vanDidier Reynders (MR)
toen die laatste minister van
Financiënwas.
“Hij isopdehoogtevanallesbin-

nenBelfiusenisdebandtussenhet
management van de bank en het
kabinet”, benadrukt een collega-
bestuurder van Devriendt. Of dat
ook het geval was voor de deal die
Belfius en ACW afsloten is niet
bekend.DeBelfius-topenminister
Vanackerezelfontkennendatalvast
inalle toonaarden.
Tijdens de bijeenkomst van de

kamercommissie Financiën vroe-
genzowelGeorgesGilkinet (Ecolo)
als Meryem Almaci (Groen) ant-
woorden over de preciese verhou-
dingen tussen de top van de bank,
de FPIM en het ACW. Die ant-
woordenkwamenerniet. (BUX/STS)

Alles is perceptie Toeval bestaat

Nog voordat een parlementslid er

een vraag over stelde benadrukte

Belfius-CEO Jos Clijsters dat

Vanackere niet tussenkwam
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