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KOEN GEENS (CD&V) SLEUTELT VERDER AAN HERVORMING BANKEN

Kreten&
gefluister

Liberalen staan op
de rem in bankendossier

Loting
Auteur David Van
Reybrouck, een van de
initiatiefnemers van de
G1000, heeft een aparte
oplossing voor wat hij het
‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ noemt. Hij wil
politici niet laten verkiezen,
maar laten aanwijzen door
loting. ‘Tot aan de Franse
Revolutie is dat democratisch
middel vaak aangewend, niet
alleen in Athene maar ook in
bloeiende republieken als die
van Venetië en Florence’, zegt
hij bij de voorstelling van zijn
boek ‘Tegen verkiezingen’.
‘Sinds de Franse Revolutie
leeft het alleen voort in de
rechtspraak van sommige
landen.’

De federale regering staat opnieuw
voor een ideologisch twistpunt nu de
hervorming van de bankensector op
tafel ligt. De socialisten willen veel
verder gaan de liberalen, en zetten
druk op bevoegd minister Koen Geens
(CD&V) om werk te maken van een
duidelijke opsplitsing van spaar- en
zakenbanken.

VAN ONZE REDACTEUR

MAARTEN GOETHALS
BRUSSEL | ‘Hoe sneller, hoe be-

ter.’ Dirk Van der Maelen, de fiscale expert van de Vlaamse socialisten, wordt het wachten stilaan
beu. Hij wil zo snel mogelijk het
fameuze bankenplan van minister
van Financiën Koen Geens
(CD&V) onder ogen krijgen en de
inhoud van het document in het
federaal parlement bediscussiëren. ‘De hervorming van de Belgische bankensector sleept al sinds
2009 aan’, zegt de politicus. ‘Het
mag nu wel eens tot een ontknoping komen.’
Met zijn standpunt onderschrijft
Van der Maelen de oproep van
Laurette Onkelinx. De PS-minister, die vooruit wil in het dossier,
verhoogde gisteren in enkele
kranten de druk op haar
CD&V-collega. ‘Koen Geens zou
deze zomer klaar zijn met zijn
voorstel’, klonk het. ‘Wel, ik
wacht.’
Vóór het politieke reces luidde de
afspraak inderdaad dat Geens tegen het einde van de zomer een
ontwerptekst voorlegt die het
bankenlandschap hervormt – een
ambitie die ook zwart op wit in het
federaal regeerakkoord staat.
Het kabinet-Geens, niet onder de
indruk van de woorden van Onkelinx, wil zelf niet spreken van een
deadline. En prikt zich dan ook
niet vast op een specifieke datum.
Maar in de omgeving van Geens is
te horen dat ‘het dossier hoog op
het lijstje met prioriteiten staat,
dat de voorbereidingen volop lopen en dat hij zich aan de afspraken gaat houden’.
Geens zal ‘te gepasten tijde communiceren en meer uitleg verschaffen’, klinkt het nog.
Appeltje schillen

Maar meer dan de timing kijken
de socialisten reikhalzend uit
naar de inhoud van het voorstel.
Want hun vrees luidt dat het plan
minder ver gaat dan verhoopt. Zeker wat het splitsen van spaar -en
zakenbanken betreft.
De SP.A en de PS, die op dezelfde

Hanen (1)
Jean-Luc Dehaene
(CD&V) gaat een deel van zijn
hanencollectie veilen voor het
goede doel. Niet geheel
onlogisch: de voormalige
premier verhuisde recent van
een huis met grote tuin naar
een appartement. Het is al de
derde keer dat de oudpremier een deel van zijn
verzameling verkoopt. De
opbrengst gaat deze keer naar
Villa Clementina, een
geïntegreerde en inclusieve
dagopvang voor jonge
kinderen met of zonder
beperking.

lijn zitten, vorderen een ‘strikte en
volledige scheiding’. Banken met
spaargeld mogen geen speculatieve activiteiten ontplooien, zoals
het beleggen in toxische producten en financiële spitstechnologie.
‘Die praktijk zorgde net voor de
bankencrisis in 2008’, zegt Van der
Maelen. ‘Een zuivere splitsing
moet gelijkaardige risico’s in de
toekomst vermijden’, luidt ook de
positie van vicepremier Johan
Vande Lanotte (SP.A).
Maar naar alle waarschijnlijkheid
volgt Geens de aanbevelingen van
het laatste rapport van de Nationale Bank. Begin juli publiceerde
die een voorbereidend standpunt
en een strikte scheiding hoorde
niet tot de voorkeuren. Niet helemaal onlogisch, zeggen ook de liberalen. ‘Een scheiding werkt
maar als alle andere Europese lan-

Leve België
In de reeks ‘wie wil samen
met de N-VA in een federale
regering zitten?’, liet Ecolo
gisteren van zich horen. ‘Als
het van ons afhangt, zal de
N-VA alleen in de volgende
regering zitten als het echt
niet anders kan’, zei covoorzitter Olivier Deleuze.
Eerder al liet MR-voorzitter
Didier Reynders weten, na
wat initieel getwijfel, dat hij
de voorkeur geeft aan de
voortzetting van de huidige
coalitie met Elio Di Rupo (PS)
als premier. Deleuze vindt
ook dat we ‘het positieve
België-gevoel, dat is
aangewakkerd door de
troonswisseling en het
akkoord over de zesde
staatshervorming, moeten
cultiveren’.

SNEL

Naar alle waarschijnlijkheid volgt
minister Koen Geens de aanbevelingen van de Nationale Bank.
Een strikte scheiding van de banken behoort niet tot de voorkeuren van de Bank. Geens zal ‘te
gepasten tijde’ meer uitleg geven.

Het dossier staat hoog op het lijstje van Koen Geens. © Bart Dewaele

den meedoen’, vindt Luk Van Biesen (Open VLD). ‘Als België eenzijdig een zuivere opdeling doorvoert, verliezen de hier gevestigde
banken internationaal gezien hun
concurrentiële positie.’
Voor de duidelijkheid: Open VLD
pleit voor een splitsing, maar niet
zo rigoureus als de socialisten
wensen. De discussie trekt opnieuw een scherpe lijn tussen
links en rechts in de regering, en
geeft de oppositie bovendien voldoende munitie om te schieten.
Groen en de N-VA, die na de
monddode Dexia-commissie nog
een appeltje te schillen hebben
met de meerderheidspartijen,
kunnen vrij gemakkelijk het
maatschappelijk ongenoegen aanboren door te wijzen naar de restbank van Dexia, waar ons land
voor miljarden borg staat.

Groen noemt de demarche van
Onkelinx dan ook ‘verbazingwekkend’ en vindt dat ‘alle traditionele partijen boter op het hoofd hebben door de fundamentele hervormingen tegen te houden’, zegt kamerlid Meyrem Almaci.
Grof geschut

Wie ook maar weinig vertrouwen
in het plan van Geens heeft, is de
Leuvense econoom Paul De Grauwe. ‘Hoewel ik een groot voorstander ben om de banken te splitsen,
verwacht ik niet veel van de politiek’, zegt hij. ‘De bankiers zijn tot
de tanden gewapend en staan
klaar om te schieten. Ze zullen
schermen met hun concurrentiepositie en aanvoeren dat een zuivere scheiding hun basisactiviteiten in gevaar brengt. Terwijl niets
minder waar is.’

‘De bankiers
staan klaar om
te schieten.
Ze zullen schermen
met hun concurrentiepositie en
aanvoeren dat
een zuivere
scheiding hun
basisactiviteiten
in gevaar brengt.
Terwijl niets
minder waar is’

Hanen (2)
De zowat tachtig hanen
gaan nu zondag onder de
hamer. Het aanbod is ‘zeer
gevarieerd, gaande van
beelden, waaronder een
kerkhaan, over
gebruiksvoorwerpen tot
schilderijen’.
Elk stuk wordt afzonderlijk
geveild. Bij iedere haan hoort
een certificaat ‘uit de
verzameling Dehaene’. Het
aanbod wordt tot zondag
tentoongesteld in de tuin van
Villa Clementina.
Met bijdragen van
Wim Winckelmans en
Sofie Vandenhouwe.
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