
Oud-oligarchChodorkovski
plantgeenpolitieke terugkeer

BRUSSEL

De vroegere oligarch
Michail Chodorkovski zal
geen rol spelen in de
Russische politiek. Hij
kreeg amnestie van
president Vladimir Poetin,
nadat hij tien jaar
gevangen had gezeten.

De Kremlincriticus Michail
Chodorkovski (50) heeft in zijn
amnestievraag aan de Russische
presidentVladimirPoetinbeloofd
nietaanpolitiek tezullendoen.Hij
denkterooknietaanterugtekeren
naar Rusland. Dat zei de voorma-
ligeoligarch inBerlijn, tweedagen
nazijnvrijlatinguitdegevangenis.

“Vanuit juridisch
standpunt ismijn

veroordeling nog niet opgeheven.
Het gaat om een bevel tot de beta-
ling van 550 miljoen dollar.
Volgens de Russische wet maakt
die boete het me onmogelijk nog
eens het land te verlaten.”
Chodorkovski,diebekendstond

alseentegenstandervanpresident
Vladimir Poetin en zelf politieke
ambities had, zat tien jaar vast.

Officieel zat hij achter de tralies
wegens financiële malversaties,
maar kwatongen beweren dat
Poetin achter zijn arrestatie zat
omdat hij een tegenstander uit de
wegwilde hebben.
Nadeinwilligingvanzijngratie-

verzoekreisdeChodorkovskidirect
in een privévliegtuig naar Berlijn.
Hij heeft naar eigen zeggen geen
schuld bekend. Gekleed in pak en
stropdas gaf de vroegere oliemag-
naat gistereneenkortepersconfe-
rentie inBerlijn.Daarbedanktehij
de Duitse bondskanselier Angela
Merkel voorhaarbemoeienismet
zijn vrijlating. “Zij heeft hetmoge-
lijkgemaaktdat ikvandaag invrij-
heid ben.”
Chodorkovski zei dat hij geen

plannen heeft om de oppositie
tegenPoetin financieel te steunen.
Ookzal hij de aandelendiehij had
inhetolieconcernYukosnietopei-
sen. In Berlijn werd de vroegere

oliemagnaat dit week-
end herenigd met zijn
zoon Pavel en zijn vader
en moeder, die uit
Rusland naar Duitsland
waren gevlogen.
Chodorkovski wil voor-
lopig in Berlijn blijven.

Zijn tweede vrouw Inna en hun
drie kinderen verblijven momen-
teelnog inZwitserland,maarzou-
den zich binnenkort bij hem voe-
gen.Waar hij precies gaat wonen,
weet Chodorkovski nog niet. Ook
beweerthij dathij geenzichtheeft
op zijn huidig vermogen. “Ik heb
genoeg geld om ervan te leven,
maar voetbalclubs zal ik niet
kopen.” (RA/BELGA)

Michail Chodorkovski:
‘Angela Merkel
heeft het mogelijk
gemaakt dat ik van-
daag in vrijheid
ben.’
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Massaprotest inTurkije tegenpremierErdogan
BRUSSEL — In de Turkse stad
Istanbul ismassaalbetoogdnaar
aanleidingvaneencorruptie- en
omkopingsschandaal. Gisteren
kwamhettot forsebotsingentus-
sen de betogers en de ordedien-
sten.Depolitiezettehetwaterka-
non inengebruikte traangasom
de betogers uiteen te drijven. De
actievoerders wilden dat de
ministers die in het schandaal
genoemdworden, opstappen.

Verschillendehogefunctiona-
rissendiegelieerdzijnaandeAK-
partij van premierRecepTayyip
Erdogan zouden betrokken zijn
bij hetcorruptie-enomkopings-
schandaal. In totaalwerden vijf-
tig mensen opgepakt, onder wij
de zonen van de ministers van
Binnenlandse Zaken, Economie
en Milieu en een bankdirecteur
van de Turkse overheidsbank
Halkbank.

Erdoganmaaktgewagvaneen
samenzwering. Volgens de
Turkse media is het onderzoek
het gevolg van een politieke vete
tussen de premier en zijn vroe-
gere bondgenoot Fethullah
Gülen. Die leidt ook de invloed-
rijke Gülenbeweging. Erdogan
verwijtdepolitieleidingdatzede
politiek niet heeft ingelicht over
het onderzoek dat hem viseert.
Hij zei dat hij strijdt tegen “een

staat in de staat”.
In de nasleep van het onder-

zoek zijn al zeventig politieoffi-
cieren op straat gezet, omdat ze
volgensderegeringschuldigzijn
aanmachtsmisbruik en het stil-
houdenvanhet corruptieonder-
zoek voor hun superieuren. Dit
alles komt ongelegen voor
Erdogan, want over vier maan-
denzijnergemeenteraadsverkie-
zingen. (RA)

l De Turkse oproerpolitie zette in Istanbul traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven. © EPA/ULAS YUNUS TONUS
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vragenoverde
nieuwebankenwet

De federale regering bereikte vorige week een compromis over een nieuwe bankenwet.
Vijf jaar na de bankencrisis worden de regels voor banken eindelijk aangescherpt, maar wat
betekenen de strengere afspraken in de praktijk? Johan Corthouts

1. Wordt de
spaarder beter
beschermd?
Denieuwebankenwet van
minister vanFinanciënKoen
Geens (CD&V) claimt een
betere bescherming vande
spaarders. Zo komt er een ver-
bod voor de banken om te spe-
culerenmet de centen vande

spaarders. Tochwordt niet alle speculatieve handel ver-
boden. Belgische bankenmogen voor rekening vander-
den bepaalde tradingactiviteiten blijven doen.Wat als
het fout looptmet die activiteiten? Blijven de centen van
de spaarders danbuiten schot?DeBelgische banken
zijn er gerust op. “Brussel isWall Street niet.Wij specu-
lerenniet”, klinkt het bij sectorfederatie Febelfin.
Critici vindendat de nieuwebankenwet de spaarder

nog te veel in de kou laat staan. Dewet voorziet geen
strikte scheiding tussen tradingactiviteiten endeposito-
bankieren. “Bij ernstige problemen zullen spaargelden
wordenmeegesleurd”,waarschuwtMeyremAlmaci
(Groen). “Het is veel beter omalle tradingactiviteiten af
te splitsen, alleen opdiemanierworden echte garanties
geboden”, zegt Evert Peeters van financiëlewatchdog
FairFin.

2. Is de nieuwe
wet een goede
zaak voor de
economie?
Debankensector klaagt dat de
nieuwewetgeving de banken
op extra kosten jaagt.
Daardoorwordt hetmoeilij-
ker voor banken omde econo-

mie voldoende krediet te verlenen,wat eennegatieve
impact kanhebben.
“Denieuwewetgeving gaat enkel overmaatregelen

die politiek haalbaar zijn. Een visie overwelke banken
wewillen hebben enwelke rol ze voor de economie
moeten spelen, ontbreekt”, zegt bankenspecialist en
vermogensbeheerderGeertNoels. “Er zijn kansen ver-
keken omhet spaargeld in te zetten als hefboomvoor de
lokale economie.Het voorstel vanGeens voor een
modernere spaarfiscaliteit had daarwerk van kunnen
maken.”

3. Pakken de
banken straks
hun biezen?
De verplichting omhogere
kapitaalbuffers aan te leggen
endehoge bankenheffingen in
ons land zetten dewinstge-
vendheid vande banken onder
zware druk. Denieuweban-
kenwetmaakt die last niet

lichter, integendeel.
Noels vreest dat sommige banken activiteiten in ons

land zullen afbouwen enoverplaatsennaar het buiten-
land. “Misschien volgen ze het voorbeeld vanDeutsche
Bank, dat enkel nog eenbranche in ons landheeft die
als stofzuiger vanBelgisch spaargeld dient.”Het voor-
deel van deze formule? Zulke bankenbetalennietmee
aande bankentaksen, die Belgische bankenwelmoeten
betalen.

4. Moeten
werknemers
in de
bankensector
vrezen voor
hun job?

Dewerkgelegenheid in de bankensector staat onder
druk. Sinds de financiële crisis zijn er al heelwat her-
structureringenmet personeelsverlies geweest.
Mogelijkwordenbanken gedwongen omverder te
besparen oppersoneelskosten door de invoering vande
nieuwebankenwet.
Er dreigt ook eenuitvlagging van kaderpersoneel

naar het buitenland.Denieuwebonuswetgeving in ons
land is strenger dan in andere Europese landen. “Goede
mensenmoet je goed betalen endat kanmakkelijker in
het buitenland”, zegt BobDeLeersnyder,woordvoerder
vanFebelfin. “Wehebben geen indicatie dat de verhuis-
wagen klaarstaat.Maar die deur staatwel open.”

5. Betaalt de
klant straks
meer voor
dienstverlening?
“Goede dossiers komennog altijd
in aanmerking voor kredietverle-
ning”, zegtDeLeersnyder. De
klanten zullen voorlopig geen

negatieve financiële gevolgen ondervinden vande
nieuwebankenwet.Maar Febelfin sluit niet uit dat de
klanten een stuk vande factuur vandenieuwewetge-
ving gepresenteerd zullen krijgen.

Bijdragevoor
bescherming
spaargeld
rechtstreeks
naarbegroting
BRUSSEL—Defederaleoverheidzalvol-
gens minister van Financiën Koen
Geens (CD&V) ook in de toekomst de
bijdragenvandebankensectorvoorhet
beschermenvanspaargeldaanwenden
voor de begroting. De bankensector
heeft de voorbije jaren3,2miljard euro
betaald om spaargeld tot 100.000 euro
te garanderen en probleembanken op
tedoeken.Wiedenktdathet geldveilig
indedaartoevoorzienefondsenzit,ver-
gist zich. De overheid steekt de centen
simpelweg in haar begroting. Volgens
Geensiserdaarniksmismee.“Hetgeld
isnietverlorenvoordefinanciëleinstel-
lingen”, zegt hij. Geens belooft wel om
één en ander beter te regelen in het
tweede deel van de bankenwet, dat in
voorbereiding is.
Het geld dat de banken stortten , zal

in de toekomst via de begroting ter
beschikkingwordengesteldvooreven-
tuele interventie door twee nieuwe
begrotingsfondsen.
Demanier vanwerken van de over-

heidisomstreden.“Alsdeoverheidzegt
reservefondsen op te bouwen, is het
geen goed signaal om het geld in de
begroting te storten”, zegt Econopolis-
econoomGeertNoels.
MinistervanEconomieJohanVande

Lanotte(sp.a)vindtdatechternietmeer
dan logisch. “Er bestond destijds een
depositofondsvanomenbijeenmiljard
euro,maartoenkwamdebankencrisis.
De staat moest miljarden betalen voor
dereddingvandebanken,het istochde
logica zelve dat de regering dat fonds
daarvoorgebruiktheeft”, zegthij.
“Hetbelangrijkste isdatdespaarder

weetdatdeoverheidklaarstaatomhem
tebeschermen”,steltwoordvoerderBob
DeLeersnyder vanFebelfin, de spreek-
buis van de bankensector. “Of dat geld
nu in een apart potje steekt, danwel in
debegrotingisopgenomen,doetminder
ter zake.” (JCS/AVB)

‘Er zijn kansen verkeken om het

spaargeld in te zetten als hefboom

voor de lokale economie’

GEERT NOELS
BANKENSPECIALIST


