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GwendolynRutten is éénvande
acht partijvoorzitters die dezer
dagen in de Comoriwerken aan
de uitvoering van de zesde
staatshervorming. Een zevende
komt er niet meteen, wat haar
betreft,althansnietdevolgende
vijf jaar. Laat staan dat België
volgens haar moet evolueren
naar een confederaal model
zoals Bart De Wever (N-VA) dat
na de verkiezingen van 2014 op
de onderhandelingstafel zal
gooien.
«Ik sta voor duidelijkheid», zegt
Rutten.«OpenVldwilBelgiëniet
splitsen. Evenminwillenwedat
België een land wordt waarin
Vlaanderen,WalloniëenBrussel
om louter politieke redenen
steedsmeerbevoegdhedennaar
zichtoetrekkenzonderzichaf te
vragen of we daar met z’n allen
wel beter van worden. Wij wil-
len een federaal België dat
werkt.Geenpermanenteonder-
handeling tussen taalgroepen.»
Bart DeWever wees er de jong-
ste jaren gretig op dat CD&V en
Open Vld au fond niets anders
willen dan zijn eigen N-VA: een
confederale staat. Op papier
heeft hij gelijk. CD&V adopteer-
de het confederalisme op zijn
congres van Kortrijk in 2001.
Open Vld nam het op in zijn
Novemberverklaring van 2002.
Guy Verhofstadt was toen
premier, Karel De Gucht partij-
voorzitter.
«De VLD wil een beter statuut
voorVlaanderendoordedefini-
tievekeuzevooreenconfederaal
model», zo staat het in die
Novemberverklaring. «Het
zwaartepunt komt bij de
deelstaten te liggen die bepalen
welkebevoegdhedenzeaanhet
federale niveau laten.» Een

Copernicaanse omwenteling,
toenal.

Zet u met de terugkeer naar

hetfederalismeeenhistorische

vergissing recht, mevrouw

Rutten?

«De term confederalisme was
ook in 2002 al fout gekozen.
Confederalisme betekent dat je
het land eerst splitst omdaarna
samentewerkenalsonafhanke-
lijke staten. Zo’n term drukte
ook toen al niet uitwaar de VLD
heenwoumet ons land.Maar je
moet die Novemberverklaring
zien in de politieke context van
toen. Iedereen vond op dat
moment dat er dringend een
grote staatshervorming nodig
was.Wel, die is er nu, elf jaar la-
ter.Devolgendevijf jaarheeftdit
landcommunautairerustnodig.
De uitdagingen voor de volgen-
de jarenzijn sociaaleconomisch
van aard, niet institutioneel.
Daarom moet een volgende re-
gering een sociaaleconomische
meerderheid hebben en zich
niet vastrijden in een nieuwe
communautaire ronde. Open
Vldzaldaarniet aanmeedoen.»

Waaromwil u af van een term

die amper iemand begrijpt? En

zij die hem wél zeggen te

begrijpen, vullen hem elk op

eenanderemanier in.

«Precies daaromdus: omdatwij
als Open Vld duidelijk willen

zijn.Als jehet landnietwil split-
sen,waaromzoujedaneenterm
gebruiken die dat wél inhoudt?
Je kan er niet omheen dat N-VA
het confederalisme heeft ge-
kaapt als een omfloerste vorm
vanwat ze echtwillen: de split-
sing van België. Dat heeft geen
zin. Wij streven niet eerst naar
Vlaamse onafhankelijkheid om
vervolgens met Wallonië en
Brussel samen te werken. Dat
kanmakkelijker in een federaal
België. Je moet het alleen doen
wérken. Laten we daar nu eens
samenovernadenken.»

Was het confederalisme een

blauwetattoowaaruabsoluut

vanafwou,vooralomdatN-VA

udaarcontinuoppakte?

«Neen. De N-VA heeft zelf nog
niet eens bepaald hoe ze dat
confederale België zien. Daar
wachtenzemeetothuncongres
van eind januari volgend jaar —
flauw is dat. Voormij is het dui-
delijk: confederalisme is een
hellend vlak. Ik zal in november
aan ons partijcongres voorstel-
len om uit het communautaire
gekrakeel weg te blijven door
duidelijk te zijn. Ik denk dat het
congresmedaarinzal volgen.»

De Vlaamse liberalen willen

terug naarmeer België, zal de

kritiekzijn.

«Onzin. Natuurlijk willen wij
niet terug naar het België van
toen. Veel vanwat er toe doet in
je leven van alledag is Vlaamse
materie: onderwijs, mobiliteit,
welzijn, zorg, eengrootdeel van
de fiscaliteit. Maar er zijn ook
dingen die je nu eenmaal beter
samen doet, federaal: justitie,
politie, defensie, buitenland,
grotedelenvandesocialezeker-
heid. Of je een goede Vlaming
bent, hangt niet af van hoevéél
bevoegdheden jenaarVlaande-
ren overhevelt, maar vanwat je
daarmeedoét.Enwatstel ikdan
vast? Dat wij, liberalen, de
enigen zijn die al iets hebben
gedaan met een eigen Vlaamse
fiscaliteit.WathebbenCD&Ven
N-VA daar de voorbije vier jaar
mee uitgericht in de Vlaamse
regering?Niets.Enheeft iemand
al van N-VA vernomen wat die
partijwildoenmetaldienieuwe
Vlaamse bevoegdheden die wij
inhunplaatshebbenonderhan-
deldbijdestaatshervorming?Ik
niet. Ik ben trots op het Neder-
lands,maar voormij als politica
primeert inhoud op taal. Maakt
dat van mij een minder zelfbe-
wusteVlaming?Absoluutniet.»
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etLaatsteNieuwsviert zijn 125-jarig bestaan.
Wevierenons jubileumsamenmet alwie ons
lief is,maar in deeerste plaatsmetuallemaal,

onzebijna éénmiljoen tweehonderdduizend lezers.
Want als u er niet zou zijn, zoudekrant geenzin
hebben. Iedereenkentwel hetVRT-magazine
‘Iedereenberoemd’. Welnu, bij ons is dat al het
motto sindsdedagdatwebestaan. In zijn leven
moet iedereVlaming,manof vrouw, in HetLaatste
Nieuwstenminsteéénkeer«beroemd»zijngeweest.
De krant, gesticht in 1888,waseen succesverhaal
van in het begin. Zewerdopgericht engroot
gemaakt door eenWest-Vlaamse jongenuit Tielt,

een inwijkeling in het groteBrussel dat einde 19de
eeuwvolop aanhet verfransenwas. Enhetwaseen
Antwerpse jongen, die vandaaruit eenmultimedia-
bedrijf heeft uitgebouwd, tot over degrens in het
heleNederlandstalige taalgebied. De krant heeft
alle stormenenmaatschappelijke veranderingen
overleefd, ze heeft tweeoorlogenmoeten
doorstaan, ze heeft de schrijfmachine zien komen,
de radio, de telefoon, kleurenfoto’s en camera’s,
overal aanwezig. Vandaag staat ze voor eennieuwe
revolutie, die vanFacebookende tablet,maarwe
zijn er niet bangvan. Weomarmende techno-
logischevernieuwingenal het nieuwedat opons

afkomt.Het biedt onsde kans rechtstreeks te
communicerenmetu, beste lezer.
In die 125 jaar is de krant zelf ingrijpendveranderd.
Van tweepagina’s in het eerste nummer zijnwe
gegaannaar somswel 100pagina’s op zaterdag,
een lifestylebladNINAerbovenop, gratis. Vaneen
krant voor«mannenalleen»metpolitiek, processen
en sport, is ze een familiebladgewordenwaarin
ieder gezinslid zich kan terugvinden.
Doorheendezeevolutie is ons rechtvaardigheids-
gevoel altijd het belangrijkst gebleven. Onrecht,
tegenwie ook, zullenweblijven aanklagen, of het nu
in devluchtelingenkampen in Afrika is of in de rust-

huizen in onseigenVlaamse land.De kleinemanen
vrouwverdedigen tegenover vaakongrijpbare
instellingenen instituten, het is het basiselement
vandeze krant. Wetendat overwieweook schrijven
—politicus, koningof gewonemensen—het altijd
gaat overmensenenhungevoelens, die vanhun
familie enhunvrienden.
Voor degelegenheid hebbenwevoor ueen feest-
krant gemaakt, letterlijk degrootste krant vanhet
land.Het is een cadeautje omtebewaren, tot2038.
Levehet 150-jarig bestaan.

WE ZIJN ER VOOR U, AL 125 JAAR

lvdk@hln.be@

onze OPINIE LUC VAN DER KELEN
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Senatoren stellen
eigen loonsverlaging uit

Het bureau van de Senaat heeft gisteren beslist omde
lonen van de senatoren dit jaar dan toch niet met
5procentteverlagen,zoalseerderbeloofd.Desenato-
ren zien zich daartoe verplicht omdat de parlementen
vandedeelstatennoggeen regeling hebbengetroffen
voor de verlaging van de parlementaire vergoedingen
die werd ingezet door de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. Gezien er in de Senaat Gemeenschaps-
senatoren zitten—die ook lid zijn van een deelstaat-
parlement—dreigde er een ongelijkheid te ontstaan.
Het was premier Di Rupo die de parlementen van het
land en de verkozenen des volks vorig jaar opriep om
meebij te dragen aan de besparingen. Het bureau van
deSenaatgaatnuopzoeknaareenovereenstemming
met de deelstaatparlementen om de loonsverlaging
lateralsnogtekunnen invoeren. (DDW)

Akkoord over overdracht
van bevoegdheden

Er is een akkoord over het omvangrijkste luik van
de zesde staatshervorming.Demeerderheid plus
GroenenEcoloraaktenhetgisteravondeensover
deoverdracht vaneenpakketbevoegdhedenvan
zo’n20miljardeuro.Doorhetakkoordwordtniet
langer de federale maar de Vlaamse regering
bevoegd voor onder andere de kinderbijslag, de
woonbonus, de huurregelgeving, de controle op
werklozen en de kwaliteits- en prijsnormen van
rusthuizen.
Vanafvandaagwordterverdergesprokenoverhet
laatste en meest gevoelige luik van de zesde
staatshervorming: de bijzondere financierings-
wet. Staatssecretaris Servais Verherstraeten
(CD&V) rekent erop dat de gesprekken eind
volgendeweekzijnafgerond. (DDW)

OpenVld-voorzitster Gwendolyn Rutten zweert het confederalisme
af. Ze wil met de Vlaamse liberalen opnieuw voluit opkomen voor een
federaal België, zij hetmet een sterk Vlaanderen,Wallonië en Brussel.
Open Vld stapt dus af van het onduidelijke confederalemodel dat het
in zijn Novemberverklaring van 2002 opnam. Daarmee neemt Rutten
afstand van CD&V en vooral N-VA. «Maar datmaakt ons als Vlamingen
nietminder zelfbewust», zegt ze. «Integendeel.»

Open Vld dumpt
confederalisme

GWENDOLYN RUTTEN NEEMT
AFSTAND VAN N-VA EN CD&V

HET HEEFT
GEEN ZIN OM AAN
EEN NIEUW RONDJE
STAATSHERVORMEN
TE BEGINNEN. LAAT
DAT DUIDELIJK
ZIJN: WIJ ZULLEN
DAAR NIET AAN
MEEDOEN

LIBERALENWILLEN ROL KONING ZWAAR INPERKEN
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«WIE ZIT ALWEER WAAR?»
«Wie zit daar ook alweer?» De samenstelling van de Kamer verandert zo snel dat ook Elio Di Rupo er al
eens het zetelplan moet bijhalen om te kijken bij welke partij iemand hoort. Of hij was op zoek naar
N-VA’ers—die jarenhebbenaangedrongenophet inperkenvandedotaties,maargisteren indeKamer
opvallend stil bleven. Felicitaties voor de aanpassing van het dotatiesysteem kreeg de premier zowaar
wélvanJean-MarieDedecker. (DDW)

Open Vld treedt N-VA bij over de
beperkingvanderolvandekoning.
Bij monde van Kamerlid Luc Van
Biesen toont de meerderheids-
partij er zich voor gewonnen om
het staatshoofd vooral nog een
zeerprotocollairefunctietegeven.
Gedaan dus met wetten onder-
tekenen, genade verlenen en mi-
nistersbenoemenenmogelijkook
minder inmenging bij de vorming
vaneenregering.PremierDiRupo

antwoordde in de Kamer dat er
alleszins deze legislatuur geen
stappen meer worden genomen.
«Omdat het niet in het regeer-
akkoord staat», zei hij. Omdat de
Franstalige partijen dat niet zien
zitten, is een meer accurate be-
schrijving.DiRupolietweleenklei-
ne opening: «Het staat het parle-
ment vrij initiatieven te nemen.»
Waarop Van Biesen gretig ant-
woorddedatOpenVlddatookzal

doen.InCD&VvindtVanBiesenal-
vasteengematigdemedestander.
VoorzitterWouter Beke vindt dat
een stopzetting van het onderte-
kenen van wetten en toekennen
vangenadebespreekbaaris,maar
wil derolvandekoningnietterug-
schroeven inzake regeringsvor-
ming.CD&Visernietvoorgewon-
nenomdietaakinhandentegeven
vandeKamervoorzitteromdatdie
aaneenpartijgebondenis. (DDW)
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Uitstaand bedrag
per spaarrekeningSONJA VERSCHUEREN

Hoogleraar Nancy Huyghebaert on-
derzocht in een 171 pagina’s tellend
rapport het belang van de spaardepo-
sito’s voor de Belgische banksector.
Eind vorig jaar stond er bij de banken
bijna 417 miljard euro geparkeerd op
spaarboekjes, kasbons en termijn-
rekeningen. Dat komt overeen met
110% van ons bruto binnenlands
product (bbp). Anders gezegd: we
sparen met z’n allen méér dan wat
onzeeconomieinéénjaarproduceert.
Zowat drie kwart van dat bedrag is
afkomstig van gezinnen, de rest voor-
namelijk vanbedrijven.

Watdoendebankenmetdatgeld?Het
uitlenen, zo blijkt. De banken ver-
strekteneindvorig jaarvoor477,6mil-
jard euro aan kredieten, goed voor
126% van ons bbp. «Het klopt dus niet
dat banken in deze crisistijden geen
kredieten meer verstrekken», aldus
Huyghebaert.
Hetgrosvanonsspaargeldstaatopeen
spaarboekje. Eind 2012 ging het om
maarliefst217,5miljardeuro. Intussen
is dat bedrag nog verder gestegen, tot
243miljard euro, zo blijkt uit de jong-
stecijfersvandeNationaleBank.Daar-
mee maakt geld op spaarboekjes
21,34%vandefinanciëlemiddelenvan
de Belg uit, tegenover 10,67% in 1992.
En terwijl andere deposito’s zoals
kasbonsentermijnrekeningen20jaar
geleden nog goed waren voor 12,06%
vande financiële activa van gezinnen,
ishunbelangnugekrompentot1,74%.

Vals veiligheidsgevoel
De recente financiële crisis heeft ons
spaargedrag aangetast,weetHuyghe-
baert. «Zo zijn we ons spaargeldmeer
gaan spreiden om ons in te dekken
tegen de onzekerheid van het finan-
cieel systeem. Zodat als één bank
failliet zou gaan, we niet al ons spaar-
geldkwijt zijn.»Daardoor ishet aantal
spaarrekeningen van een dieptepunt
van 17,4 miljoen in 2002 gestegen
tot 19,3 miljoen eind vorig jaar. Dat
komt overeen met bijna twee spaar-

boekjes per Belg. Gemiddeld staat er
ruim 11.000 euro op zo’n boekje,
terwijl dat begin jaren 90 amper
2.500eurowas.
Daarnaast hebben we ons spaargeld
ook weggehaald uit kasbons en ter-

mijnrekeningen, omdat die door de
lagerentenauwelijksmééropbrengen
en we ons geld daarbij toch voor een
bepaalde termijn moeten vastzetten,
terwijl het bij het spaarboekje direct
opvraagbaar is. Ook de turbulentie op
deaandelenmarktenheefthetbedrag
opdespaarboekjesdoen‘boomen’.«In
afwachting van betere beurstijden
parkeren veel beleggers hun geld
immers op een spaarrekening. Als de
beurzen weer aantrekken, wordt het
opnieuwinaandelengestopt.»

VolgensNancyHuyghebaert zorgthet
gigantischespaarvarkenvandeBelgen
ervoor dat onze banken ook voldoen
aan de nieuwe kapitaalvereisten, veel
meer dan andere banken in Europa.
Tochwaarschuwtzeookvoor«eenvals
gevoel van veiligheid», net omdat het
gros van dat spaargeld onmiddellijk
opvraagbaar is. Huyghebaert pleit
daarom voor een opzegtermijn bij
spaarboekjes, waarbij je bijvoorbeeld
pas na eenmaandgrote bedragen zou
kunnenafhalen (zie kaderstuk rechts).
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GEMIDDELD BEDRAG OP REKENING BEDRAAGT 11.248 EURO
De Belg is de voorbije jaren niet significant méér gaan sparen,
maar is anders omgesprongen met zijn centen. Om zich in te
dekken tegen een mogelijk faillissement van zijn bank, is hij
zijn spaargeld meer gaan spreiden én heeft hij het weggesluisd
van kasbons en termijnrekeningen naar spaarboekjes, waar hij

er onmiddellijk aankan. Zo komt het dat we met z’n allen bijna
20 miljoen (gereglementeerde) spaarrekeningen hebben, of
bijna twee per Belg. Daar staat gemiddeld 11.248 euro op, zo
blijkt uit een studie van de KU Leuven die deze krant exclusief
kon inkijken.

EUROPA NEEMT VRIJSTELLING
SPAARBOEKJES ONDER VUUR

«VOORDEEL
AFSCHAFFEN

ZOU RAMP ZIJN»
Defiscalevrijstellingvande intrestenopde
Belgischespaarboekjes isdiscriminerend,
zoheeftEuropagisterengeoordeeld.Dit
voordeeldanmaarafschaffen, is géén
goed idee,waarschuwthoogleraarNancy
Huyghebaert (KULeuven). «Dandreigt
16miljardeurowegtevloeienvandespaar-
boekjes. Eenbedragdatovereenkomtmet
deuitstroomdiezouontstaanalsonze
economiezoukrimpenmet13,34%.»

Wie geld op een boekje heeft staan, betaalt
geen roerendevoorheffingopdeopbrengst
daarvan, zolang dat rendement niet meer
dan 1.880 euro bedraagt. Volgens het Euro-
peesHofvanJustitie isdie fiscalevrijstelling
evenwel discriminerend, omdat ze enkel
geldt voor banken die een zetel hebben in
België en niet voor buitenlandse banken.
Metdiebeslissingishetdebatoverdefiscale
vrijstellingweergeopend.Eenheikeldebat,
want toen minister van Financiën Koen
Geens vorigemaand een ballonnetje opliet
over de mogelijk afschaffing van het voor-
deel, kreeghijmeteendewindvanvoren.
Voor de overheid zou de afschaffing een
goeiezaakzijn,wantdankanzedeintresten
op onze spaarboekjes —waarop volgens de
jongste cijfers van de Nationale Bank liefst
243miljardeurogeparkeerdstaat—alvanaf
de eerste euro belasten. Geld waarmee ze
hetgat indebegrotingkanhelpendichten.

Opzegtermijn
De spaarders zouden hun centen allicht
metéén elders in de economie pompen —
denken wemaar aan aandelen of vastgoed
—maarvoordebanksectorzouditeenramp
zijn, aldus Nancy Huyghebaert, hoogleraar
corporate finance. Banken gebruiken dat
spaargeld immers om kredieten te geven.
Bovendien eisen de nieuwe kapitaalregels
datbankenveelmeer eigenmiddelenmoe-
ten aanhouden en zetten ze er hen ook toe
aanommindergeldtelenenopdefinanciële
markten. Als de fiscale vrijstelling zou
verdwijnen, dreigt er 16,293 miljard euro
(op basis van cijfers van eind 2012) weg te
vloeien van de spaarboekjes, zo berekende
Huyghebaert.«Datcijferzegtmisschienniet
zoveel, maar dat bedrag komt overeenmet
de uitstroomdie zou ontstaan als onze eco-
nomiemetmaar liefst13,34%zoukrimpen.»
Niet afschaffen dus? «Nee, al is het huidige
systeem wél voor verbetering vatbaar.»
Om de stabiliteit van het banksysteem te
waarborgen, en zo het fiscaal voordeel
te koppelen aan een maatschappelijk doel,
pleit Huyghebaert voor een soort opzeg-
termijn,waarbijgelddatopeenspaarboekje
staat niet langer onmiddellijk opvraagbaar
zouzijn.
«Het arrest vanhetHof van Justitie zegtniet
dat het fiscaal voordeel moet verdwijnen»,
benadrukt Michel Vermaerke van sector-
federatie Febelfin, «maar bepaalt enkel dat
ook buitenlandse banken de kans moeten
krijgenomhetaan tebieden.» (VES)

WE ZIJN ONS GELD MEER
GAAN SPREIDEN, ZODAT WE
NIET ALLES KWIJT ZIJN ALS
ÉÉN BANK FAILLIET GAAT
Nancy Huyghebaert (KU Leuven)

DE BANKEN BLIJVEN
WEL DEGELIJK
VEEL KREDIETEN
VERSTREKKEN. VORIG
JAAR GING HET OM
477,6 MILJARD EURO

Uitstaand bedrag
per spaarrekening

Twee spaarboekjes

per Belg

KOUDWATER IN NAWEDDENSCHAP
Beloftemaakt schuld. NadatOmegaPharma-baasMarc
Couckebeginmeihadaangekondigddathij ineenvijver
zouspringenals zijnbedrijf binnendeweek1.000Twitter-
volgerswist te sprokkelen, voegdehij gisterendedaadbij
hetwoord. Inwielertenuedookhijhet12°koudewater in.

De flamboyante zakenman
organiseerde een heel eve-
nement rond zijn duik: de
#MarcPoolParty,metoptre-
dens van Laura Lynn, Lind-
say en dj Sven Ornelis. Die
laatste was trouwens één
van de ‘rotkarakters’ die
ervoor gezorgd hadden dat
Coucke het water in moest,
door iedereen op te roepen
Omega Pharma te volgen
op Twitter. Ook Kortrijks
burgemeester Vincent Van
Quickenborne lanceerde
zo’n oproep, maar kampte
hoegenaamd niet met een
schuldgevoel. «Als je een
uitdaging aangaat, moet je
weten waar je aan begint»,

grijnsde hij. Aangemoedigd
door 450 supporters — on-
der wie heel wat Twitter-
volgers énMiss België-kan-
didates — draafde Coucke
gisteravond op in een
wieleroutfitvanzijnbedrijf.
Eerstpeildehijnogevenmet
zijn voet naar de water-
temperatuur—amper12°—
maar daarna dook hij zon-
der aarzelen het koude sop
in. «Als je in het zand bijt,
moet jehet instijl doen», zei
Coucke,dieintussengebeten
isdoorTwitter. «Fantastisch
toch als je ziet wat dat hier
teweegbrengt? Om het in
Twitter-taaltezeggen:‘Yolo!’
(youonly liveonce, red.)»

MARC COUCKE HOUDT BELOFTE

Eerst even peilenmet de voet — bar koud! —maar daarna zonder nadenken spríngen. Foto’s PN


