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Oud-oligarch Chodorkovski
plant geen politieke terugkeer
Officieel zat hij achter de tralies
wegens financiële malversaties,
maar kwatongen beweren dat
Poetin achter zijn arrestatie zat
De vroegere oligarch
omdat hij een tegenstander uit de
Michail Chodorkovski zal
weg wilde hebben.
geen rol spelen in de
Na de inwilliging van zijn gratieRussische politiek. Hij
verzoek reisde Chodorkovski direct
kreeg amnestie van
in een privévliegtuig naar Berlijn.
president Vladimir Poetin,
Hij heeft naar eigen zeggen geen
nadat hij tien jaar
schuld bekend. Gekleed in pak en
gevangen had gezeten.
stropdas gaf de vroegere oliemagnaat gisteren een korte persconfeDe Kremlincriticus Michail
rentie in Berlijn. Daar bedankte hij
Chodorkovski (50) heeft in zijn
de Duitse bondskanselier Angela
amnestievraag aan de Russische
Merkel voor haar bemoeienis met
president Vladimir Poetin beloofd
zijn vrijlating. “Zij heeft het mogeniet aan politiek te zullen doen. Hij
lijk gemaakt dat ik vandaag in vrijdenkt er ook niet aan terug te keren
heid ben.”
naar Rusland. Dat zei de voormaChodorkovski zei dat hij geen
lige oligarch in Berlijn, twee dagen
plannen heeft om de oppositie
na zijn vrijlating uit de gevangenis.
tegen Poetin financieel te steunen.
“Vanuit juridisch
Ook zal hij de aandelen die hij had
standpunt is mijn
in het olieconcern Yukos niet opeisen. In Berlijn werd de vroegere
oliemagnaat dit weekend
herenigd met zijn
Michail Chodorkovski:
zoon Pavel en zijn vader
‘Angela Merkel
en moeder, die uit
heeft het mogelijk
gemaakt dat ik van- Rusland naar Duitsland
waren
gevlogen.
daag in vrijheid
Chodorkovski
wil voorben.’
lopig in Berlijn blijven.
Zijn tweede vrouw Inna en hun
veroordeling nog niet opgeheven.
drie kinderen verblijven momenHet gaat om een bevel tot de betateel nog in Zwitserland, maar zouling van 550 miljoen dollar.
den zich binnenkort bij hem voeVolgens de Russische wet maakt
gen. Waar hij precies gaat wonen,
die boete het me onmogelijk nog
weet Chodorkovski nog niet. Ook
eens het land te verlaten.”
beweert hij dat hij geen zicht heeft
Chodorkovski, die bekendstond
op zijn huidig vermogen. “Ik heb
als een tegenstander van president
genoeg geld om ervan te leven,
Vladimir Poetin en zelf politieke
maar voetbalclubs zal ik niet
ambities had, zat tien jaar vast.
kopen.” (RA/BELGA)
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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

BRUSSEL

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

Massaprotest in Turkije tegen premier Erdogan
BRUSSEL — In de Turkse stad
Istanbul is massaal betoogd naar
aanleiding van een corruptie- en
omkopingsschandaal. Gisteren
kwam het tot forse botsingen tussen de betogers en de ordediensten. De politie zette het waterkanon in en gebruikte traangas om
de betogers uiteen te drijven. De
actievoerders wilden dat de
ministers die in het schandaal
genoemd worden, opstappen.

Verschillende hoge functionarissen die gelieerd zijn aan de AKpartij van premier Recep Tayyip
Erdogan zouden betrokken zijn
bij het corruptie- en omkopingsschandaal. In totaal werden vijftig mensen opgepakt, onder wij
de zonen van de ministers van
Binnenlandse Zaken, Economie
en Milieu en een bankdirecteur
van de Turkse overheidsbank
Halkbank.

Erdogan maakt gewag van een
samenzwering. Volgens de
Turkse media is het onderzoek
het gevolg van een politieke vete
tussen de premier en zijn vroegere bondgenoot Fethullah
Gülen. Die leidt ook de invloedrijke Gülenbeweging. Erdogan
verwijt de politieleiding dat ze de
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 onderzoek zijn al zeventig politieofficieren op straat gezet, omdat ze
volgens de regering schuldig zijn
aan machtsmisbruik en het stilhouden van het corruptieonderzoek voor hun superieuren. Dit
alles komt ongelegen voor
Erdogan, want over vier maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. (RA)

Bijdrage voor
bescherming
spaargeld
rechtstreeks
naar begroting

vragen over de
nieuwe bankenwet
1. Wordt de
spaarder beter
beschermd?

De nieuwe bankenwet van
minister van Financiën Koen
Geens (CD&V) claimt een
betere bescherming van de
spaarders. Zo komt er een verbod voor de banken om te speculeren met de centen van de
spaarders. Toch wordt niet alle speculatieve handel verboden. Belgische banken mogen voor rekening van derden bepaalde tradingactiviteiten blijven doen. Wat als
het fout loopt met die activiteiten? Blijven de centen van
de spaarders dan buiten schot? De Belgische banken
zijn er gerust op. “Brussel is Wall Street niet. Wij speculeren niet”, klinkt het bij sectorfederatie Febelfin.
Critici vinden dat de nieuwe bankenwet de spaarder
nog te veel in de kou laat staan. De wet voorziet geen
strikte scheiding tussen tradingactiviteiten en depositobankieren. “Bij ernstige problemen zullen spaargelden
worden meegesleurd”, waarschuwt Meyrem Almaci
(Groen). “Het is veel beter om alle tradingactiviteiten af
te splitsen, alleen op die manier worden echte garanties
geboden”, zegt Evert Peeters van financiële watchdog
FairFin.

2. Is de nieuwe
wet een goede
zaak voor de
economie?

De bankensector klaagt dat de
nieuwe wetgeving de banken
op extra kosten jaagt.
Daardoor wordt het moeilijker voor banken om de econo-

mie voldoende krediet te verlenen, wat een negatieve
impact kan hebben.
“De nieuwe wetgeving gaat enkel over maatregelen
die politiek haalbaar zijn. Een visie over welke banken
we willen hebben en welke rol ze voor de economie
moeten spelen, ontbreekt”, zegt bankenspecialist en
vermogensbeheerder Geert Noels. “Er zijn kansen verkeken om het spaargeld in te zetten als hefboom voor de
lokale economie. Het voorstel van Geens voor een
modernere spaarfiscaliteit had daar werk van kunnen
maken.”

3. Pakken de
banken straks
hun biezen?

De verplichting om hogere
kapitaalbuffers aan te leggen
en de hoge bankenheffingen in
ons land zetten de winstgevendheid van de banken onder
zware druk. De nieuwe bankenwet maakt die last niet

lichter, integendeel.
Noels vreest dat sommige banken activiteiten in ons
land zullen afbouwen en overplaatsen naar het buitenland. “Misschien volgen ze het voorbeeld van Deutsche
Bank, dat enkel nog een branche in ons land heeft die
als stofzuiger van Belgisch spaargeld dient.” Het voordeel van deze formule? Zulke banken betalen niet mee
aan de bankentaksen, die Belgische banken wel moeten
betalen.

‘Er zijn kansen verkeken om het
spaargeld in te zetten als hefboom
voor de lokale economie’
GEERT NOELS
BANKENSPECIALIST

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

De werkgelegenheid in de bankensector staat onder
druk. Sinds de financiële crisis zijn er al heel wat herstructureringen met personeelsverlies geweest.
Mogelijk worden banken gedwongen om verder te
besparen op personeelskosten door de invoering van de
nieuwe bankenwet.
Er dreigt ook een uitvlagging van kaderpersoneel
naar het buitenland. De nieuwe bonuswetgeving in ons
land is strenger dan in andere Europese landen. “Goede
mensen moet je goed betalen en dat kan makkelijker in
het buitenland”, zegt Bob De Leersnyder, woordvoerder
van Febelfin. “We hebben geen indicatie dat de verhuiswagen klaarstaat. Maar die deur staat wel open.”

5. Betaalt de
klant straks
meer voor
dienstverlening?

“Goede dossiers komen nog altijd
in aanmerking voor kredietverlening”, zegt De Leersnyder. De
klanten zullen voorlopig geen
negatieve financiële gevolgen ondervinden van de
nieuwe bankenwet. Maar Febelfin sluit niet uit dat de
klanten een stuk van de factuur van de nieuwe wetgeving gepresenteerd zullen krijgen.

BRUSSEL — De federale overheid zal volgens minister van Financiën Koen
Geens (CD&V) ook in de toekomst de
bijdragen van de bankensector voor het
beschermen van spaargeld aanwenden
voor de begroting. De bankensector
heeft de voorbije jaren 3,2 miljard euro
betaald om spaargeld tot 100.000 euro
te garanderen en probleembanken op
te doeken. Wie denkt dat het geld veilig
in de daartoe voorziene fondsen zit, vergist zich. De overheid steekt de centen
simpelweg in haar begroting. Volgens
Geens is er daar niks mis mee. “Het geld
is niet verloren voor de financiële instellingen”, 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
beschikking worden gesteld voor eventuele interventie door twee nieuwe
begrotingsfondsen.
De manier van werken van de overheid is omstreden. “Als de overheid zegt
reservefondsen op te bouwen, is het
geen goed signaal om het geld in de
begroting te storten”, zegt Econopoliseconoom Geert Noels.
Minister van Economie Johan Vande
Lanotte (sp.a) vindt dat echter niet meer
dan logisch. “Er bestond destijds een
depositofonds van om en bij een miljard
euro, maar toen kwam de bankencrisis.
De staat moest miljarden betalen voor
de redding van de banken, het is toch de
logica zelve dat de regering dat fonds
daarvoor gebruikt heeft”, zegt hij.
“Het belangrijkste is dat de spaarder
weet dat de overheid klaarstaat om hem
te beschermen”, stelt woordvoerder Bob
De Leersnyder van Febelfin, de spreekbuis van de bankensector. “Of dat geld
nu in een apart potje steekt, dan wel in
debegrotingisopgenomen,doetminder
ter zake.” (JCS/AVB)

