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Na de verkiezingen van zondag kan
er geen enkele twijfel meer over
bestaan: het Vlaams-nationalis-
me is in Vlaanderen veruit de
meest succesvolle politieke stro-
ming van de voorbije eeuw. Als je

de resultaten van de Vlaams-nationale partijen
sinds de Eerste Wereldoorlog op een rijtje zet,
dan tekent er zich een gestage,
bijna lineaire groei af, die en-
kel door de Tweede Wereld-
oorlog en de nasleep ervan
wordt onderbroken. De Front-
partij is in 1919 begonnen met
5,3 procent en tegen 1939 was
die score al verdriedubbeld tot
15 procent voor het VNV. Het
heeft geduurd tot 1968 voor-
aleer de Volksunie (met 16,9
procent) die VNV-score heeft
kunnen evenaren. Drie jaar la-
ter bereikte de Volksunie haar
hoogtepunt met 18,8 procent.

Vanaf het einde van de jaren
zeventig vertoont de Vlaams-
nationale groeicurve een dipje,
omdat de terugval van de
Volksunie niet meteen wordt
gecompenseerd door een substantiële stijging van
het Vlaams Blok. Dat is pas het geval vanaf 1991.
In 1999 staat de teller voor de Vlaams-nationalis-
ten al op 24 procent.

RECORD
In 2007 krijgen de Vlaams-nationalisten ver-

sterking van de radicaal-Vlaamse Lijst Dedecker,
waardoor hun percentage verder blijft stijgen tot
25 procent (de stemmen voor de N-VA in kartel
met CD&V niet meegerekend). Na het uiteenval-
len van het kartel piekt het aantal radicaal-Vlaam-
se stemmen in 2009 op 36 procent. Een histo-
risch record dat volgens vele waarnemers nooit
meer zou kunnen worden geëvenaard. Maar zon-
dag klokten de Vlaams-nationalisten af op niet
minder dan 43,8 procent, en voor de Senaat zelfs
47,3 procent.

België mag een zucht van verlichting slaken
dat de Vlaams-nationalisten niet de meerderheid
hebben gehaald in Vlaanderen. Maar die komt nu
toch wel (bekeken vanuit een Belgisch perspec-
tief ) angstwekkend dichtbij.

Wat is de verklaring voor dit succesverhaal
zonder weerga? Om te beginnen is het belangrijk
dat de verschillende Vlaams-nationale partijen
niet op zichzelf staan, maar hun wortels hebben
in het wijdvertakte maatschappelijke netwerk
van de Vlaamse Beweging. Als gevolg van het ta-
nende succes van grote manifestaties als de IJzer-
bedevaart en het Zangfeest is vanaf de jaren ne-
gentig de indruk ontstaan dat die Vlaamse Bewe-
ging een aflopend verhaal is. De werkelijkheid is
echter dat de talloze Vlaamsgezinde verenigingen
nog steeds een niet te onderschatten sociaal ka-
pitaal vertegenwoordigen.

Het gamma van Vlaamsgezinde organisaties is
verbluffend breed, gaande van echte strijdvereni-
gingen zoals de Vlaamse Volksbeweging en TAK,
over jeugd- en studentenverenigingen tot be-
roepsorganisaties, een kruisvereniging, een zie-
kenfonds en sinds kort zelfs een economische
denktank. Je zou bijna kunnen spreken van een
Vlaams-nationale zuil. Dit rijke netwerk van ver-
enigingen vormt voor de Vlaams-nationale par-

tijen een vruchtbare voedingsbodem. Het is niet
enkel een belangrijke rekruteringsbasis voor po-
litiek personeel, maar ook een factor van conti-
nuïteit.

MIDDENVELD
Zonder de steun van dit Vlaams-nationale

middenveld zou het Vlaams Blok nooit de lange
jaren van absolute marginaliteit
hebben overleefd. Zonder dit
middenveld zou de Volksunie al-
licht veel sneller ter ziele gegaan
zijn en zou de N-VA nooit levens-
vatbaar zijn geweest.

Maar tegelijkertijd is er veel
meer aan de hand. De Vlaams-na-
tionalistische partijen zijn de eni-
ge die nog een Groot Verhaal dur-
ven te vertellen aan de kiezer. De
socialistische partijen spiegelen
hun kiezers al lang niet meer het
ideaal voor van de klassenloze sa-
menleving en het einde van het
kapitalisme. Het fameuze Charter
van Quaregnon ligt enkel nog stof
te vergaren in het Archief en Mu-
seum van de Socialistische Arbei-
dersbeweging. Vandaag gaat het

bij de socialisten hoogstens over het behoud van
de sociale verworvenheden en het bijstellen van
de herverdelingsmechanismen.

De tijd is ook al lang voorbij dat ‘da joenk’ Ver-
hofstadt de kiezers kon begeesteren door een
neoliberale revolutie te prediken. De liberalen
zijn vandaag al tevreden als de belastingdruk op
de huidige recordhoogte kan worden gehand-
haafd en als er hier en daar wat lichtblauwe retou-
ches worden aangebracht aan het beleid.

Enkel de Vlaams-nationalisten hebben de kie-
zers in deze onzekere tijden een wenkend toe-
komstperspectief kunnen bie-
den: de volgekrabbelde Belgische
bladzijde omdraaien en herbe-
ginnen met een nieuwe Vlaamse
lei. Natuurlijk is dit Vlaams-na-
tionale ‘I have a dream’ voor een
stuk een utopie. Maar het zijn
precies zulke utopische toe-
komstbeelden (‘Les lendemains
qui chantent’) die in het verleden
altijd een motor waren van poli-
tieke mobilisatie en maatschap-
pelijke emancipatie. En overi-
gens is er met dit Vlaamsgezinde
ideaal tegenwoordig iets heel
vreemds aan de hand: hoe meer
het wordt geridiculiseerd en ge-
marginaliseerd door Vlaamse
kunstenaars en intellectuelen,
hoe meer het door de brede mas-
sa wordt omarmd.

MAGNETEN
Akkoord, er zijn ongetwijfeld heel wat kiezers

die louter uit protest voor de Vlaams-nationalis-
ten stemmen, zonder dat ze zich daarom veel ge-
legen laten aan het institutionele project van die
partijen. Vandaag is Bart De Wever de katalysator
van een diffuus ongenoegen, net zoals Filip De
Winter dat was op zwarte zondag in 1991 en de
Volksunie in de jaren zestig.

Maar het is toch wel zeer opmerkelijk dat het
telkens weer de Vlaams-nationale partijen zijn

die als krachtige magneten die proteststemmen
aantrekken. Blijkbaar voelen steeds meer kiezers
intuïtief aan dat de Vlaams-nationalisten het toch
wel bij het rechte eind hebben als ze de Belgische
structuren aanwijzen als de diepere oorzaak van
veel kwalen.

Daarbij komt dat het Vlaams-nationalisme
steeds opnieuw in staat blijkt te surfen op de gol-
ven van de maatschappelijke verandering. Het is
een ideologische kameleon die zich voortdurend
aanpast aan het dominante opinieklimaat. De
progressieve Frontpartij weerspiegelde aanvan-
kelijk de revolutionaire tijdsgeest na de Eerste
Wereldoorlog. Maar vanaf het einde van de jaren
1920 vervelde het Vlaams-nationalisme snel tot
een nieuwe-ordebeweging en kon het VNV groei-
en door te appelleren aan de rechtse en antide-
mocratische tijdsgeest van de jaren 1930. In de ja-
ren zestig werd een meer progressieve Volksunie
voortgestuwd door de wind van de contestatiebe-
weging.

WAAKHOND
Toen die wind een paar decennia later vanuit

een meer rechtse hoek ging waaien stond het
Vlaams Blok klaar om de Vlaams-nationale fakkel
over te nemen. De partij slaagde erin bressen te
slaan in het socialistische electoraat door het
Vlaams-nationale verhaal te koppelen aan een
anti-vreemdelingendiscours.

Vandaag zou je het Vlaams-nationalisme ook
kunnen beschouwen als een performant bedrijf
dat winst maakt door verschillende elkaar becon-
currerende merken op de markt te brengen.
Mocht dat bedrijf zich tot één groot merk beper-
ken (de Forza Flandria bijvoorbeeld) dan zou het
totale marktaandeel ongetwijfeld veel kleiner
zijn. Nu boekt de N-VA winst door zich af te zetten
tegen het ‘xenofobe’ en ‘extremistische’ Vlaams
Belang. Omgekeerd zal het Vlaams Belang zich
wellicht nog een tijdje kunnen handhaven door
zich te profileren als de radicale waakhond voor
een ‘softe’ en ‘compromisgeile’ De Wever. Het
enige verschil met een echt bedrijf is natuurlijk
dat er geen topmanager is die alle touwtjes in
handen houdt en beslist welke merken worden
gelanceerd en hoe die worden gepositioneerd.

POSITIONERING
Maar wat is dan eigenlijk de ideologische po-

sitionering van het Vlaams-nationale merk ‘N-
VA’? Je krijgt soms de indruk dat het kartel met

de CD&V ook in ideologisch op-
zicht een perfecte springplank
is geweest voor de N-VA. De
Vlaams-nationale partij kan
zich nu bedienen van een perso-
nalistisch getint discours dat is
ontwikkeld tijdens de kartelpe-
riode.

Om te citeren uit het geza-
menlijke opiniestuk dat CD&V-
ondervoorzitter Wouter Beke
en
Bart De Wever op 24 februari
2004 in deze krant publiceer-
den: ‘Beide partijen hebben ten
gronde dezelfde mensvisie. Te-
genover de liberale ik-maat-
schappij en de socialistische
overheidsbetutteling plaatsen
wij de mens die vrij én verant-
woordelijk is.’ Wie weet komen

de toekomstige historici ooit tot de conclusie dat
het Vlaams-nationalisme in 2010 zo dominant is
kunnen worden door zich, in een ultieme ideolo-
gische metamorfose, tot een christendemocrati-
sche stroming te ontpoppen.

Bij de échte christendemocraten die met dit
verpletterende succes van het Vlaams-nationa-
lisme worden geconfronteerd, en vooral dan bij
het Vlaamsgezinde deel ervan, moet de verleiding
nu wel heel groot worden om zich voortaan te la-
ten leiden door het verlossende devies: ‘If you
can’t beat them, join them.

De kracht van
het Vlaams-
nationalisme
Het Vlaams-nationalisme is op een dipje na gestaag gegroeid en mag terecht een suc-

cesverhaal zonder weerga worden genoemd. Vanwaar die wervende kracht? Er is de

fundering door wat je bijna een Vlaams-nationale zuil zou kunnen noemen, en de

Vlaams-nationalistische partijen komen nog als enige met een Groot Verhaal.

Vandaag zou je het
Vlaams-nationalisme
ook kunnen
beschouwen als
een performant
bedrijf dat winst
maakt door
verschillende elkaar
beconcurrerende
merken op de markt
te brengen.

Wie weet besluiten
historici ooit dat het
Vlaams-nationalisme
in 2010 zo dominant is
kunnen worden door
zich, in een ultieme
ideologische
metamorfose,
te ontpoppen tot een
christendemocratische
stroming.

COLUMN

JOHAN ALBRECHT

Nederland heeft enkele bijzondere tradities,
zoals het aanvallende voetbal, de export van
voetbalcoaches en de pragmatische koopmans-
geest. Een ware koopman beschermt graag zijn
vermogen en anticipeert tijdig op wat komen
zal. In deze onzekere tijden bespaart Nederland
dan ook in het belang van de toekomstige gene-
raties. Besparen is een warm maatschappelijk
project, waarbij de toekomstkansen gevrijwaard
blijven en tegelijkertijd de algemene zelfred-
zaamheid bevorderd wordt. Zelfredzaamheid is
een basisvoorwaarde voor zelfrespect, creativi-
teit en dadendrang. Zelfredzaamheid bevordert
op termijn dus ook het aanvallend vermogen
van voetbalteams. Of hebben al de Nederlandse
spitsen leren scoren tijdens een activeringscur-
sus voor werkloze hangjongeren?

Ook bij verkiezingen duikt de koopmansgeest
op. De Nederlandse kiezer koopt niet graag een
kat in een zak en wordt bijgestaan door advies-
organen en academici die partijprogramma’s
narekenen en beleidsvoorstellen inhoudelijk
analyseren. Bepaalde analyses zijn zeer relevant
voor België. Want ook in Nederland zijn er po-
litieke partijen die ‘het geld willen halen waar
het zit’. Zo ijveren SP en PvdA voor een belas-
tingtarief voor de hoogste inkomens. Bas Jacobs
en Floris Zoutman
van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam
becijferden echter op
basis van onderzoek
van 2002 en 2006 dat
deze maatregel zou
leiden tot lagere
belastingontvangsten.
Net daardoor moeten
andere belastingen -
op de lagere en mid-
deninkomens - ter
compensatie ver-
hoogd worden. Het
geld mag dan bij de
hoge inkomens zitten,
het laat zich niet zo-
maar halen. Centraal in de analyse van Jacobs
en Zoutman staat de elasticiteit van de belast-
bare basis bij een fiscale druk die al hoog is. Nog
hogere belastingen remmen het aanbod van ar-
beid af, alsook de bereidheid tot het presteren
van veel uren, en promoten belastingontwijking
via migratie van menselijk en financieel kapi-
taal, de omzetting van loon in pensioenrechten,
en de oprichting van vennootschappen.

Hoe hardnekkiger de jacht op het grote geld,
hoe meer welvaart wordt vernietigd en hoe ho-
ger de fiscale druk op lage en middeninkomens.
Misschien vinden we hier een verklaring voor
de zeer nare praktijk om in ons land de laagste
arbeidsinkomens gemiddeld te belasten aan
50,3 procent. In Nederland dragen de hoogste
arbeidsinkomens gemiddeld 46 procent af. Het
goede nieuws is wel dat ons land een groot
groeipotentieel kan aanboren door de belastin-
gen op arbeid te fatsoeneren. Er zit dus mooi po-
tentieel op de Belgische reservebank.

Overigens, het Nederlands elftal begint altijd
sterk aan een EK of WK, om dan in de kwartfi-
nale futloos te verliezen van een outsider.

■ Johan Albrecht is senior fellow aan het Itinera Institute en
hoogleraar economie aan de Universiteit Gent.

Potentieel op
de reservebank

Het geld mag
dan bij de hoge
inkomens
zitten, het laat
zich niet
zomaar halen.

HOOFDREDACTEUR
Pierre Huylenbroeck
(hoofdredacteur@tijd.be)
ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR
Stephan Verheyden
MULTIMEDIAMANAGER
Tom Peeters
MANAGER NIEUWE MEDIA
Roland Legrand
NIEUWSMANAGEMENT
Piet Boncquet, Gwen Declerck, Henk Dheedene,
Serge Mampaey, Stephan Verheyden

SENIOR WRITERS
Stefaan Michielsen, Jean Vanempten
CENTRAL NEWS DESK
Kurt Vansteeland (chef),
Koen Dedobbeleer, Stijn Demeester, Jan De Schamphelaere,
Kim Evenepoel, Koen Lambrecht, Sebastien Rousseau,
Ben Serrure, Pieter Suy, Roel Verrycken,
POLITIEK & ECONOMIE
Lieve Dierckx (chef),
Ivan Broeckmeyer, Dirk De Wilde, Bart Haeck, Pieter Blomme,
Lars Bové, Wim Van de Velden, Kris Van Haver,
Jan Van Hessche, Katrien Verstraete, Erik Ziarczyk,

ONDERNEMINGEN
Bas Kurstjens (chef),
David Adriaen, Bert Broens, Marc De Roo, Stephanie De Smedt,
Jelle Henneman, Jim Lannoo, Patrick Luysterman,
Guido Meeussen, Michaël Sephiha, Saar Sinnaeve,
Dieter Snoeck, Guy Van Den Broek, Jozef Vangelder
WEEKEND & REPORTAGE
Tom Michielsen (chef),
Dries Bervoet, Ellen Cleeren, Erika Racquet (Rapporten),
Ine Renson, Wouter Van Driessche
OPINIE
Franky Van Hamme (coördinatie)

GELD & BELEGGEN
Kurt Vansteeland (chef),
Daan Ballegeer, Christophe De Rijcke, Ilse De Witte,
Peter De Groote, Wouter Vervenne
CODA
Koen van Boxem (chef),
Tom Peeters
EINDREDACTIE
Peter Rasking (chef),
Veerle Janssens, Robert Messiaen, Tamara Mestdagh,
Wouter Kongs, Carl Pansaerts, Hilde Vandenbussche,
Kaat Van Overwalle, Ann Welter

SABATO
Gerda Ackaert (chef), Anjah De Wachter
LAY-OUT
Jan Nelis (chef),
Arnaud Camerlinckx, Dries Houben,
Peter Notteboom, Sue Yuen
INFOGRAFIE
Filip Ysenbaert (chef beeld),
Fabrizio Colucci, Patrick D’Haeyere,
Benoit Haesen, Livio Marcolli, Frank Schulpé
FOTO
Alexia Mangelinckx (chef), Nima Ferdowsi,

Tim Ricour, Sofie Van Hoof
TIJD-TV & NIEUWE MEDIA
Raphaël Cockx, Dirk Selleslagh, Jan Rombouts
REDACTIESECRETARIAAT
Ann Leemans, Nicole Hofkens
NETTO
François Mathieu (chef), Nadine Bollen, Caroline Declerck, Petra
De Rouck, Ilse Janssens, , Willem Ravoet, Peter Van Maldegem,
Sven Vonck
KOERSINFORMATIE
VWD Group VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

DIRK VELGHE, HAVENLAAN 86C, BUS 309, 1000 BRUSSEL

COLOFON DE TIJD

ADRES
Mediafin,
Havenlaan 86c, bus 309 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 423.16.11 ;
op werkdagen van 8u30 tot 18u
ABONNEMENTEN & DISTRIBUTIE
Tel. 0800/55.150
Fax +32 (0)2 454.28.32,
abo@tijd.be
REDACTIE
Tel. : +32 (0)2 423.18.40,
Fax: +32 (0)2 423.18.15

Lezers: reacties@tijd.be,
Persberichten: persberichten@tijd.be,
Opinie: opinie@tijd.be
REKENING
Mediafin: 412-7058051-21
BTW-NUMMER
404.800.301
ADVERTENTIES
Trustmedia
Tel. (02) 422 05 11,
Fax (02) 422 05 10,
info@trustmedia.be

ALGEMEEN DIRECTEUR
Dirk Velghe
OPERATIONEEL DIRECTEUR
Dieter Haerens
REDACTIEDIRECTEUR
Frederik Delaplace
FINANCIEEL DIRECTEUR
Arnaud Delmarcelle
PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE
Olivier Ditroia

DE TIJD is een uitgave van Mediafin

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.

Hij schreef 'Omfloerst separatis-
me? Van de vijf resoluties tot de
Maddens-strategie’ (Pelckmans,
2009).

■ Stelt vast dat het Vlaams-natio-
nalisme bijna zonder onderbre-
king een groeicurve heeft ver-
toond.

■ Wijst op de wervende kracht bij
de kiezer van een wenkend toe-
komstperspectief in onzekere tij-
den.
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BEN SERRURE
EN PETER DE GROOTE

H et vertrouwen van
Duitse professionele
beleggers en analisten

in de economie is in juni fors ge-
daald. De ZEW-index, die het ver-
trouwen meet, zakte van 45,8 pun-
ten in mei naar 28,7 punten in juni.
Dat is het laagste peil in meer dan

een jaar. De daling op zich mag
geen verrassing heten. Ook vorige
maand liep het vertrouwen al te-
rug. Beleggers maken zich zorgen
over de invloed die de alomtegen-
woordige schuldencrisis zal heb-
ben op de Europese economie. ‘Be-
leggers vrezen dat het positieve ef-
fect van de dalende euro op de
export maar deels het effect van
besparende overheden in Europa
op de vraag kan compenseren’,
meent BNP Paribas-econome Ca-
therin Stephan. De sterkte van de
terugval verrast economen wel. De

consensus lag op een veel minder
forse daling tot 42 punten. Daar-
mee noteert de ZEW-index op het
laagste peil sinds april vorig jaar.

REDDINGSPLAN
‘De ZEW-index illustreert de

onzekerheid die de schuldcrisis en
de onrust op de financiële markten
teweeggebracht hebben’, zegt Car-
sten Brzeski, econoom bij ING Bel-
gië. ‘Het reddingsplan voor de eu-
rozone en de ingrepen van de ECB
volstaan vooralsnog niet om het
vertrouwen te stabiliseren.’

Toch is er geen re-
den tot paniek, gelo-
ven economen. Beleg-
gers geloven nog
steeds dat het econo-
misch herstel kan
doorzetten, zij het in
een trager tempo. De
subindex die de in-
schatting van de hui-
dige economische si-
tuatie meet, klom
naar zijn hoogste peil
sinds september 2008.

‘Indrukwekkend hoe de Duitse

industrie het winter-
dipje achter zich gela-
ten heeft’, vindt Brzes-
ki. ‘Het ondernemers-
vertrouwen is sterk, de
bestellingen blijven
binnenstromen en de
zwakke euro moet dat
allemaal ondersteu-
nen in de komende
maanden. Desalniet-
temin, de ZEW-index
bewijst dat de goede

tijden niet eeuwig zullen blijven
duren.’

Het teleurstellende beleggers-
vertrouwen kon de beurzen niet
verstoren in hun nu al vijfdaagse
winstreeks, de langste reeks in drie
maanden. Dat Spanje, een van de
landen die een forse schuldenberg
meetorsen, zijn staatspapier ge-
plaatst kreeg, wekte vertrouwen.
De Europese sterindex Euro-
Stoxx50 sloot 1,2 procent hoger op
2.716,3 punten. De brede Stoxx600
telde er 0,7 procent bij tot 254,28
punten. De pan-Europese index
won de voorbije dagen net geen
6 procent.

De ZEW-index
bewijst dat de
goede tijden
niet eeuwig
zullen duren.

CARSTEN BRZESKI,
econoom ING België

Duits beleggersvertrouwen incasseert tik
l ZEW naar laagste peil sinds april 2009 l Economen zien voorlopig geen reden tot paniek

Bron: BNP Paribas
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Japan pompt
27 miljard euro
in economie
De gouverneur van de Japanse
centrale bank, Masaaki Shirakawa,
verlaat de perszaal waar hij aan-
kondigde dat de centrale bank
vanaf augustus tot 3.000 miljard
yen (of 26,8 miljard euro) leent aan
commerciële banken. Dat geld kun-
nen die op hun beurt ter beschik-
king stellen van bedrijven met
groeipotentieel. De maatregel
moet de economie extra zuurstof
geven. Banken kunnen tot maart
2012 eens per kwartaal een aan-
vraag indienen. Zij kunnen het geld
voor een jaar lenen tegen een ren-
tevoet van 0,1 procent. De maatre-
gel moet 18 sectoren ondersteunen
waaronder milieu, energie, genees-
kunde en landbouw. De centrale
bank hield voorts haar basisrente
onveranderd op 0,1 procent, zoals
verwacht. Shirakawa klonk vrij
optimistisch: ‘We zien dat de toe-
name van de uitvoer en van de pro-
ductie een positief effect heeft op
de privéconsumptie.’

Industriële
waarden vinden
vlotjes kopers

ROEL VERRYCKEN

Wall Street ondervond
gisteren geen last meer

van de degradatie van Grieks
staatspapier tot rommelstatus
door Moody’s, een ingreep die de
indexen maandag nog aan de
grond hield. Gunstig macro-eco-
nomisch nieuws, zoals de toege-
nomen economische activiteit in
de regio rond New York en een
daling van de importprijzen, lok-
te de kopers uit hun tent. Die
stuurden de Dow Jones 2,1 pro-
cent hoger tot 10.404,77 punten.
De brede S&P500 steeg met 2,4
procent tot 1.115,23 punten.

De klim van de Dow was voor-
namelijk te danken aan de indus-
triële aandelen. Beleggers sloe-

gen met het gunstige nieuws over
de voortgang van het herstel van
de Amerikaanse economie in het
achterhoofd massaal conjunc-
tuurgevoelige aandelen in. De
vliegtuigbouwer Boeing steeg
met 4,1 procent tot 67,48 dollar
nadat het bedrijf had vooropge-
steld de productie van zijn suc-
cesnummer, de 737, met 3 pro-
cent op te trekken. Caterpillar,
een producent van graafmachi-
nes, volgde Boeing met een winst
van 4 procent tot 63,46 dollar.

Microsoft was de sterkste
klimmer in de sterindex met een
winst van 4,2 procent tot 26,58
dollar. Het marketingbureau In-
ternational Data voorspelt dat de
pc-verkoop dit jaar wereldwijd
met 20 procent stijgt. Ook de
desktopverkopen zitten in de lift.
Buiten de Dow Jones vertaalde
zich dat in 7 procent winst tot 14
dollar voor sectorgenoot Dell.

Minder goed verging het de
elektronicaketen Best Buy. Het
aandeel zakte met 6,1 procent
naar 38,56 dollar na tegenvallen-
de eerstekwartaalcijfers.

WALL STREET

Source: Thomson Financial Datastream
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Grote Griekse beleggers
rekenen erop dat de

Griekse overheid haar verplich-
tingen niet zal kunnen nako-
men. Tot die ontluisterende
conclusie kwam Rob Carnell,
econoom bij ING, na een zaken-
reis naar Griekenland.

Carnell hield onlangs een
presentatie voor een groep
Griekse klanten van ING in
Athene. Bij wijze van opwar-
mertje vroeg hij zijn publiek
wie Griekenland in de komende
drie jaar een ‘default’ zag ontlo-
pen. ‘Er gingen vrijwel geen
handen de lucht in’, schrijft de
ietwat verbouwereerde Carnell
in een rapport. ‘Een deel van
mijn publiek reageerde zelfs
dat ze niet enkel verwachten
dat Griekenland in gebreke zal
blijven, maar ook uit de eurozo-
ne zal stappen.’ Griekse beleg-
gers lijken er maar weinig ver-
trouwen in te hebben dat de
Griekse overheid haar enorme
besparingsplan zal kunnen
doordrukken.

Ook buiten Griekenland zien
heel wat specialisten Grieken-
land afstevenen op een default,
of erger. ‘Ik zie Griekenland uit
de eurozone stappen’, zei Johan
Van Overtveldt, directeur van
denktank VKW Metena, giste-
ren. PPDDGG//DDAABB

Beleggende
Griek rekent
op ‘default’

BEN SERRURE

D e Bel20 sloot gisteren
voor de vijfde dag op rij
in de plus. Het was van

februari geleden dat de Brusselse
sterindex nog eens zo’n indruk-
wekkend parcours kon afleggen.

Even leek het erop dat de Bel20
een rustpauze zou inlassen. Door
de kredietratingverlaging waar-
mee het ratingbureau Moody’s
Griekenland bedacht, opende
Brussel in het rood. Uiteindelijk
ondervond enkel de verzekeraar
Ageas last van de rommelstatus
die Moody’s op de schulden van
Athene plakt. De Bel20 sloot 0,4
procent hoger, wat de index mooi
boven 2.500 punten parkeerde.

Ageas stond dus tussen de ver-
liezers (-1% tot 2,03 euro). De ver-
zekeraar heeft nog steeds een
blootstelling van meer dan 2 mil-
jard euro aan Athene, wat het aan-
deel gevoelig maakt voor de Zuid-
Europese perikelen. Dat Ageas
slechts 1 procent achteruit moest,
toont evenwel aan dat de ingreep
om de blootstelling aan Zuid-Eu-
ropa af te bouwen vruchten af-
werpt. Beleggers reageren nog wel
op de link, maar zien het aandeel
niet meer louter als een zak vol
Griekse staatspapier. KBC (+2,8%
tot 33,20 euro) en Dexia (-0,25%

tot 3,21 euro) hadden minder last
van Moody’s.

De grootste daler in de Bel20
was Cofinimmo (-1,6% tot 92,23
euro). De vastgoedbevak onder-
vond nog wat hinder van een ne-
gatief rapport dat Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch maandag al pu-
bliceerde. Daaruit bleek dat de
analisten Cofinimmo niet langer
zien als een defensief aandeel.

RECORD
Bekaert deed het met 0,8 pro-

cent winst een pak beter. De staal-
draadproducent sloot op een re-
cord van 143,10 euro.

Op de brede markt steeg Tige-
nix 2,7 procent tot 1,93 euro. Het
beursblad Inside Beleggen noem-

de het biotechaandeel ‘koopwaar-
dig’, met de kanttekening dat het
‘enkel voor de (zeer) risicobewus-
te belegger’ bestemd is.

Op de fixingmarkt ging de op-
mars van Picanol voort. Maandag
won het aandeel al bijna 6 pro-
cent, nadat vrijdagavond ander-
maal was gebleken dat CEO Luc
Tack aandelen had bijgekocht.
Waarnemers denken dat de top-
man van de weefgetouwenprodu-
cent een delisting voorbereidt,
wat hij zelf ontkent.

Maar maandag- en gisteravond
bleek dat Tack opnieuw mondjes-
maat aandelen had bijkocht, meer
voer voor het delistingscenario.
Beleggers hopen stilletjes dat er
een uitkoopbod met een premie
aan zit te komen. Het aandeel won
4,2 procent tot 5,95 euro, het
hoogste peil sinds juli 2008.

Langste winstreeks sinds februari
l Bekaert sluit op nieuw record l Picanol stoomt door na nieuwe aandeleninkoop CEO

Bron: Thomson Financial Datastream
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5,95 EUR (+4,20%)
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De telecomspeler Belgacom
(+1,3% tot 25,49 euro) kreeg
gisteren een goed rapport van
het beurshuis Nomura. De ana-
listen James Britton en Roshan
Ranjit prijzen het aandeel aan
als een ‘veilige haven in een vei-
lige sector’. Wat maakt Belga-
com zo defensief? Onder andere
het gebrek aan concurrentie op
de Belgische markt en het feit
dat het waarschijnlijk nog even
duurt voor er een regering is die
de broeksriem kan aanhalen.
Dat eerste argument is niet
nieuw als het over Belgacom
gaat. Het tweede argument is
wel opvallend. Volgens Nomura
volgt op de Belgische verkiezin-
gen een ‘langdurige periode van
politieke onzekerheid en geruzie
over de vorming van een rege-
ring’. ‘De regering vormen duurt
waarschijnlijk niet alleen lang, ze
zal wellicht ook moeilijk een ak-

koord vinden over de strenge
besparingsmaatregelen die no-
dig zijn om het begrotingstekort
terug te dringen’, gaan de analis-
ten voort.
Als de regering daarover een ak-
koord bereikt, denken Britton en
Ranjit bovendien dat de tele-
comspelers gespaard zullen blij-
ven van zware ingrepen. ‘De
mobiele operatoren moeten al
jaarlijks 15 miljoen euro betalen
voor de vernieuwing van hun
2G-licenties. Ze zijn daarover in
beroep gegaan, maar wij denken
dat ze dit uiteindelijk zullen aan-
vaarden, en daarna met rust ge-
laten zullen worden.’
Ook operationele argumenten
ondersteunen het koopadvies
voor Belgacom. Zo moeten de
convergentieaanbiedingen van
Belgacom de klanten binden,
wat de inkomsten nog defensie-
ver maakt.

‘Impasse goed voor Belgacom’

©
BL

OO
M

BE
RG


