
Moet de financieringswet her-
vormd worden? Geen redelijk
mens die daaraan twijfelt. In België
hebben de gewesten te veel finan-
ciële vrijheid in vergelijking met
hun financiële verantwoordelijk-
heid. Ze zijn verantwoordelijk voor
een relatief groot aandeel van de
uitgaven, gegeven hun relatief be-
perkte aandeel in het verzamelen
van de inkomsten. Dat is een pro-
bleem, omdat we ervan uitgaan dat
de gapende kloof tussen kleine in-
komsten en grote uitgaven de ge-
westen niet op de gepaste manier
stimuleert om een groeigericht be-
leid te voeren.

Het maakt ze in een karikatuur
tot verwende kinderen die steeds
meer zakgeld eisen, zonder zich
ooit de vraag te stellen hoe papa en
mama dat allemaal zullen betalen.
En we weten allemaal wat er komt
van verwende kinderen. Ze zijn lui
maar vinden dat ze hard werken, ze
verdienen minder dan hun ouders,
maar wijten dat aan slechte om-
standigheden. Ze vermoeden dat
hun zus of broer stiekem extra zak-
geld heeft gekregen en zijn bereid

daarvoor een familieruzie te star-
ten, ze vechten openlijk over de er-
fenis nog voor de ouders overleden
zijn, en ze blijven meestal berooid
achter wanneer de geërfde welvaart
door het geruzie finaal is vernietigd.
Hervormen dus, die financierings-
wet, vooraleer het onverantwoor-
delijke beleid onze welvaart aantast
en de kinderen verweesd en be-
rooid achterblijven, verrast door de
welvaartsvernietiging die ze zelf
hebben gecreëerd.

Dacht u bij het beeld van het ver-
wende kind automatisch aan het
Waals of het Brussels Gewest? Dat
is de geweldige verdienste van de
propagandamachine van de N-VA,
die ons brein al jaren van on-
Vlaamse neigingen probeert te be-
vrijden. Wanneer Bart De Wever
spreekt over responsabilisering,
horen we eigenlijk zijn grijsge-
draaide aanklacht tegen de Waalse
en Brusselse onverantwoordelijk-
heid. Wanneer De Wever voor de
duizendste keer de boutade boven-
haalt dat hij geen blanco cheques
schrijft, horen wij allemaal dat het

cheques zijn die Vlaanderen
schrijft aan Wallonië. Een eerste-
klas staaltje indoctrinatie van de
publieke opinie, alleen een schoon-
heidsfoutje misschien dat dat dient
te gebeuren aan de hand van een
aantal Franse leenwoorden als res-
ponsabilisering of cheque, maar
soit.

Met financiële verantwoordelijk-
heid bedoel ik echter de verant-
woordelijkheid van alle gewesten,
ook die van het Vlaamse. Het ge-
west waarvan de laatste regeringen
een pak meer overheidspersoneel
aan het werk hebben gezet, met
dank aan de gulle en stijgende gif-
ten van het verpauperende federale
centrum. Het gewest dat trots wijst
op zijn erg lage schuld, terwijl het

toch de grootste aandeelhouder is
in de federale staat die langzaam
dreigt te bezwijken onder de elke
dag verder aandikkende overheids-
schuld. Het gewest dat vlot loons-
verhogingen heeft toegekend aan
zijn ambtenaren, maar de financie-
ring van de daaruit voortvloeiende
hogere pensioenkosten graag aan
de federale bedelstaf overlaat.

Het verantwoordelijkheidsargu-
ment is dus een goed argument en
het slaat op alle gewesten, zeker
ook op het Vlaamse Gewest, waar-
voor de ontvangen overdrachten
voor pensioenlasten in de nabije
toekomst een pak sneller zullen
stijgen dan die van de andere ge-
westen.

Misschien moeten we dus eens

aan iedereen duidelijk maken dat
een nieuwe financieringswet geen
sluikse poging is om Vlaanderen te
verrijken ten koste van Wallonië.
Een nieuwe financieringswet kan
wel degelijk voor iedereen een ver-
betering zijn, zowel voor de gewes-
ten als voor het federale centrum.
Eminente collega’s hebben zich
hier al over gebogen en zijn met een
aantal degelijke en concrete voor-
stellen op de proppen gekomen, die
elkaar niet zo ver ontlopen. U kunt
die voorstellen vinden onder de be-
namingen Vives, Cerpe en Lova-
nium. Ook anderen hebben zich op
dit gladde ijs gewaagd, zoals bij-
voorbeeld onlangs bleek uit het
door het VBO geformuleerde voor-
stel. Even googelen en u vindt de

meeste voorstellen, inclusief for-
mules, tabellen en simulaties.

Als u een beetje handig bent met
elektronische rekenbladen kunt u
ook zelf een degelijke nieuwe finan-
cieringswet uitdokteren. Dat is he-
lemaal niet zo moeilijk als iedereen
altijd lijkt te suggereren. Elke goede
student economie moet het eigen-
lijk kunnen.

De moeilijkheid schuilt in het feit
dat moet worden gekozen voor een
bepaald voorstel, en dat dat een af-
weging vereist tussen het relatieve
belang van verantwoordelijkheid
en solidariteit.

Misschien moet Vlaanderen zich
in dit kader goed realiseren dat zijn
huidige gunstige economische si-
tuatie niet vanzelfsprekend verze-
kerd is in de nabije toekomst. Wel-
vaart is geen Vlaams natuurrecht.
Wie de economische toekomst van
de Belgische gewesten correct kan
voorspellen, mag het mij natuurlijk
altijd komen melden, maar ik weet
eerlijk gezegd niet wat de toekomst
brengt. Daarom lijkt het mij niet
onverstandig ons wat te verzekeren

tegen mogelijke economische
schokken door voldoende solidari-
teit in de nieuwe financieringswet
in te bouwen. Veronderstel bijvoor-
beeld eens dat de automobielnij-
verheid en haar toeleveranciers
abrupt Vlaanderen verlaten in de
komende vijf jaar. Het is een
rampscenario dat niemand wenst,
onwaarschijnlijk is, maar ook verre
van onmogelijk. Even doorrekenen
en je ziet al snel dat een beetje soli-
dariteit in de financieringswet ook
voor Vlaanderen nuttig kan zijn.

Laten we dus even ophouden
met de oorlogsretoriek (dat eeuwi-
ge Vlaamse front) en de eindeloze
wederzijdse dreigementen over de
opzegging van de Belgische staat en
de toekomst van Brussel, en eens
echt debatteren over de fundamen-
tele keuze hoeveel verantwoorde-
lijkheid en solidariteit wenselijk
zijn. Zonder de fout te maken de
huidige economische situatie ge-
woon te extrapoleren naar de toe-
komst. Misschien dat de andere ge-
westen daar wel oor naar hebben?

■ Koen Schoors is professor economie aan
de Universiteit Gent.
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Uit de gedetailleerde opsomming
van Elio Di Rupo’s ultieme voor-
stellen in Le Soir van 30 augustus
blijkt wat de preformateur voor
ogen had: niet minder dan een
grondige hertekening van de Brus-

selse instellingen, ten nadele van Vlaanderen. Het
verbod op taalgemengde lijsten in Brussel zou
worden afgeschaft. De rol van de gemeenschap-
pen in Brussel zou verder worden uitgehold, on-
der meer via de overheveling van de bevoegd-
heden voor toerisme en sportinfrastructuur naar
het Brussels Gewest. En natuurlijk zouden ook de
taalwetten in Brussel worden ‘vereenvoudigd’,
lees: versoepeld. Geen wonder dat CD&V en de
N-VA feestelijk hebben bedankt voor dit ultieme
‘compromis’.

Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer:
Brussel is het alfa en omega van het communau-
taire conflict in België. Als de staatshervorming in
het verleden zo lang heeft aangesleept, dan was
dat hoofdzakelijk het gevolg van de onenigheid
over het statuut van Brussel. In 1970 werd enkel
het principe van een driedelige gewestvorming in-
geschreven in de grondwet, maar het heeft ge-
duurd tot 1988-89 vooraleer er een akkoord was
over de bevoegdheden, de grenzen en de instellin-
gen van het Brussels Gewest. Het probleem Brus-
sel werd bijna twintig jaar lang vergiftigd door de
mislukte verkiezingen van de Brusselse agglome-
ratieraad in 1971. De bescherming van de Vlaamse
minderheid in Brussel werd toen gesaboteerd

door het FDF, dat een aantal ‘nep’-Vlamingen liet
verkiezen op zijn lijsten.

VERANKERD
In 1988 wilden de Vlamingen waterdichte ga-

ranties dat de Franstaligen die perfide truc niet
opnieuw zouden kunnen gebruiken. Eén daarvan
was het verbod op taalgemengde lijsten: de Brus-
selse politici moeten kiezen tussen hetzij een ho-
mogeen Nederlandstalige hetzij een homogeen
Franstalige lijst. Nadien kunnen ze die keuze niet
meer veranderen. Dat systeem heeft ertoe geleid
dat de leden van de Nederlandse taalgroep in het
Brussels Parlement stevig verankerd zitten in de
Vlaamse partijen. Zij vormen als het ware het ka-
naal waarlangs de Vlaamse partijen het beleid in
het Brussels Gewest mee kunnen sturen.

Door een afschaffing van dat verbod op taalge-
mengde lijsten door de strot van de Vlamingen te
duwen, zou Di Rupo een van de belangrijkste
hoekstenen van het compromis van 1989 onderuit
hebben gehaald. Wanneer je de schotten tussen de
Nederlandstalige en de Franstalige lijsten weg-
haalt, ontstaat een electorale dynamiek waarbij
uiteindelijk de Franstalige partijen zullen beslis-
sen welke Vlaamse politici worden verkozen en
minister mogen worden. De Vlaamse partijen zul-
len dan hun politieke hefboom in Brussel kwijt
zijn, en Brussel zal meer dan ooit een vreemde
mogendheid worden waar de Vlaamse politici am-
per vat op hebben. En als je het Brussels Gewest
daarbovenop nog eens versterkt met extra midde-

len en bevoegdheden, dan is het Vlaamse ramp-
scenario compleet.

Het vervelende is dat de Vlamingen in het dos-
sier van de taalgemengde lijsten heel zwak staan.
Ook bij de Vlaamse Brusselaars gaan immers
steeds meer stemmen op om af te stappen van de
institutionele tweedeling tussen
Frans- en Nederlandstaligen. De
jongere generaties Vlaamse Brus-
selaars identificeren zich steeds
meer met Brussel en steeds min-
der met Vlaanderen, wat overigens
- laat dat duidelijk zijn - hun goed
recht is. In de ogen van die nieuwe
generatie Brusselaars staat de in-
stitutionele tweedeling haaks op
het pluriforme en multiculturele
karakter van de Brusselse metro-
pool. Zelfs de huidige Vlaamse mi-
nister voor Brusselse Aangelegen-
heden, Pascal Smet (sp.a), is een
vurig voorstander van taalge-
mengde lijsten in Brussel. In die
omstandigheden dreigt de verde-
diging van het institutionele sta-
tus-quo van 1989 een moeilijk
houdbare positie te worden voor de Vlamingen.

GREEP
Het is een waarheid als een koe, maar toch: het

Brussels Gewest vormt een eiland in het Vlaams
Gewest, en het (wan)beleid in Brussel heeft op tal

van vlakken een grote en onmiddellijke impact op
de rest van Vlaanderen. Het is voor Vlaanderen
dan ook van vitaal belang greep te blijven hebben
op dat beleid. Als we de weg op gaan van taalge-
mengde lijsten en een verdere vervreemding tus-
sen de Nederlandstalige Brusselaars en de andere
Vlamingen, dan is het des te belangrijker dat de
Vlaamse partijen via een vorm van cobestuur
rechtstreeks inspraak krijgen in Brussel. In een
echt confederaal scenario houdt dat medebeheer
in dat de Vlaamse en de Franstalige deelstaat sa-
men beslissen over Brussel. In een doorgedreven
federaal scenario kan dat ook betekenen dat be-
paalde bevoegdheden worden overgeheveld naar
het Vlaams en het Waals Gewest, maar dat de ba-
siswetgeving federaal blijft voor wat Brussel be-
treft.

MUZIEK
Dit concept van medebeheer zou ook de Bel-

gischgezinden als muziek in de oren moeten klin-
ken. Want in zo’n scenario zou Brussel echt een
gemeenschappelijk project kunnen worden waar
Vlamingen en Franstaligen samen aan werken, en

waarin ze met enthousiasme sa-
men investeren. Maar we mogen
ons natuurlijk geen illusies maken.
De Franstalige Brusselaars zullen
zich met hand en tand verzetten
tegen een dergelijk systeem van
cobestuur. Omdat dat voor hun
onvermijdelijk een zeker machts-
verlies zou impliceren, maar ook
en vooral omdat ze dromen van
een Brussel waar de Vlaamse in-
vloed tot nul wordt gereduceerd.

De Vlamingen zullen dat rabia-
te en onredelijke verzet tegen co-
bestuur enkel kunnen breken door
de herfinanciering van Brussel te
gebruiken als onderhandelings-
hefboom. Anders gezegd: de Brus-
selse vraag naar meer en véél meer
middelen is voor de Vlamingen

een kostbaar wapen dat ze niet lichtzinnig of over-
haast uit handen mogen geven.

In Israël en Palestina streeft men van oudsher
naar een vredesakkoord volgens het basisprincipe
‘land for peace’. In Brussel moet dat worden: ‘geld
in ruil voor cobestuur’.

Naar een Vlaams
rampscenario
voor Brussel?
Deze week is de indruk ontstaan dat het eindspel in de mislukte preformatiepoging van Elio Di Rupo enkel draaide om het al dan

niet gefaseerd herfinancieren van Brussel en de koppeling daarvan aan Brussel-Halle-Vilvoorde en de financieringswet. In werke-

lijkheid is de inzet veel groter, en staan vitale Vlaamse belangen op het spel, die beduidend verder reiken dan het louter budgettaire.

COLUMN

KOEN SCHOORS

Omdat welvaart
geen Vlaams natuurrecht is

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Benadrukt dat Elio Di Rupo ook

belangrijke hervormingen van de
Brusselse instellingen had willen
doorvoeren, in het nadeel van
Vlaanderen.

■ Vindt dat Vlaanderen de herfinan-
ciering van Brussel moet gebruiken
als hefboom om aan te sturen op
een cobestuur van Brussel samen
met de Franstalige deelstaat.

In Israël en Palestina
streeft men van
oudsher naar een
vredesakkoord
volgens het basis-
principe ‘land for
peace’. In Brussel
moet dat worden:
‘geld in ruil voor
cobestuur’.
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Ter plaatse trappelende beurzen
biedt belegger kansen
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‘M ijn beste
investe-
ring deed
ik op de
Openbare
Veiling’,

zei Marc Corluy, de voormalige eigenaar
van de Antwerpse effectenbank Corluy,
in een gesprek met De Tijd. Hij kocht er
aandelen Vieille Montagne - vandaag een
onderdeel van de zinkgroep Nyrstar -
‘fors onder de waarde’. De veilingen van
niet-genoteerde aandelen zorgen voor de
meest sappige verhalen. Doodnormale
kasbons en obligaties lokken echter het
meeste volk. Het handelsvolume op de
Openbare Veiling bestaat voor driekwart
uit kasbons en obligaties.

In 2010 verwisselden op de Brusselse
Openbare Veiling per maand gemiddeld
voor 5 à 6 miljoen euro aan effecten van
eigenaar. Dat is zowat de helft van de ge-
middelde maandelijkse omzet in 2009 en
slechts een vijfde van de maandelijkse
omzet tien jaar geleden. De verklaring ligt
volgens experts in de dematerialisatie
van papieren effecten.

‘Wanneer beleggers vandaag kasbons
kopen, blijven die gewoon op een effec-
tenrekening bij de uitgevende bank
staan’, verklaart Vincent Van Dessel, de
topman van de Brusselse beurs die in zijn
jonge jaren zelf naar de Openbare Veiling
trok als wisselagent. ‘Vroeger beschikten
de beleggers over papieren stukken, die
ze vaak verkochten aan een andere bank
dan diegene waar ze de stukken kochten.
En die banken trokken er dan mee naar
de veiling.’

De grootbanken zetten bovendien en-
kele jaren geleden zelf een handel op in
kasbons. ‘Om de kasbons te verhandelen
werd in het kader van de wet op de dema-
terialisatie een nieuwe interne markt op-
gezet: de kasbonmarkt’, luidt het bij KBC.
‘Dat betekent dat KBC de kasbons van
bepaalde banken rechtstreeks aan de be-
trokken instelling aanbiedt, in plaats van

op de Openbare Veiling.’ Ook BNP Pari-
bas Fortis koopt de kasbons van de ande-
re grootbanken (KBC, ING, Dexia) om ze
door te verkopen aan de emittent. BNP
Paribas Fortis: ‘De berekening van de
prijs hangt af van verschillende factoren,
zoals de looptijd, de coupons, de markt-
rente,...’ Dexia en ING kopen enkel de ei-
gen kasbons terug en trekken met de kas-
bons van andere banken naar de veiling.

Door het gebrek aan liquiditeit op de
Openbare Veiling eisen de kopers meest-
al een fikse korting op de faire waarde van
de aandelen. De kopers van grote pakket-
ten aandelen dreigen er voorgoed mee
opgescheept te zitten. Zo blijven de
70.500 aandelen Fortis Bank in de tra-
dingportefeuille van Bois Sauvage, de
holding die afgelopen dinsdag halfjaarre-
sultaten bekendmaakte, daar wellicht tot
het einde der dagen. Of tot BNP Paribas,
de Franse bank die Fortis Bank overnam,
een uitrookbod (squeeze out) lanceert op
de resterende aandelen in onbekende
handen (zie kaderstuk).

VERGEELDE PAPIEREN
Kleine pakketten aandelen verhande-

len iets makkelijker op de Openbare Vei-
ling. Dat is goed nieuws voor iedereen die
een stapel vergeelde waardepapieren te-
rugvindt tijdens de lenteschoonmaak of
bij een overlijden in de familie. Het kan
geen kwaad om een poging te wagen,
want de banken rekenen geen kosten aan
wanneer er geen koper wordt gevonden.

Beleggers kunnen met de meeste niet-
genoteerde aandelen terecht op de Open-
bare Veiling van Euronext Brussel. Enkel
deelnemingen van bedrijven die bank-
roet gingen, zijn waardeloos. Na een uit-
rookbod kunnen beleggers nog 30 jaar
lang hun aandelen bij de Deposito- en
Consignatiekas aanbieden. Beleggers die
kasbons of obligaties voor de vervaldag
willen inruilen voor cash kunnen bij hun
huisbankier terecht.

De vier grootbanken rekenen mini-
mum 1 procent van het bedrag dat de ef-
fecten opbrengen aan als kosten (zie ta-
bel). Daarbij komt een beurstaks van 0,17
procent. Wanneer de aandelen bij de eer-
ste veiling niet verkocht zijn, moeten
klanten het order opnieuw doorgeven.

MYSTERIE
Hoeveel de effecten zullen opbrengen

op de Openbare Veiling is vooraf een
mysterie. ‘De prijs die beleggers krijgen,
komt niet noodzakelijk overeen met de
waarde van de effecten’, verklaart de
woordvoerster van BNP Paribas Fortis.
Dexia en KBC raden daarom klanten ‘ten
sterkste’ aan om limietorders te geven
voor de Openbare Veiling en zich vooraf
te informeren over een mogelijke koers.

De Tijd publiceert elke dinsdag de
prijzen van de laatst verhandelde aande-
len en bij de daaropvolgende handelsses-
sie kan de koers daar maximaal 10 pro-
cent van afwijken. ‘Dit biedt slechts een
indicatieve koers’, voegt KBC toe. ‘De
kopers zijn verzamelaars of beleggers
die speculeren op een eventuele op-
brengst.’

ING België aanvaardt enkel verkoop-
orders, bij BNP Paribas Fortis, Dexia en
KBC kunnen klanten ook terecht voor
kooporders op de Openbare Veiling. Het
is ook mogelijk via de veiling in het kapi-
taal te stappen van bedrijven als Aliaxis
(plastiek afvoermateriaal) en Etex
(bouwmaterialen), die nooit de moeite
namen een beursnotering aan te vragen.

ILSE DE WITTE

Euronext Brussel krijgt door
de automatisering geen han-
delaars meer over de vloer, be-
halve voor evenementen én de
wekelijkse Openbare Veilin-
gen van niet-genoteerde effec-
ten. Dit laatste restant van de
Brusselse vloerhandel zag de
handelsvolumes het voorbije
decennium echter 80 procent
afkalven tot 5 à 6 miljoen euro
per maand.

Dobbelstenen en speelkaarten beslissen op de Openbare Veiling welke handelaar de kasbons of obligaties mee naar huis neemt.

De holding Bois Sauvage kocht
tussen 1 januari 2003 en de zomer
van 2008 70.447 aandelen van For-
tis Bank op de Openbare Veiling.
‘Fortis Bank betaalde elk jaar een
mooi dividend aan de moederhol-
ding Fortis en de andere aandeel-
houders’, verklaart een medewerker
van de backoffice van Bois Sauvage.
‘Op de Openbare Veiling noteerde
Fortis Bank tegen een stevige korting
door de illiquiditeit van het aandeel.
Wisselagenten boden slechts af en
toe een pakket aandelen aan dat een
klant had teruggevonden. We zagen
daar een buitenkans in.’
Eind 2007 stond het pakket Fortis
Bank-aandelen in de boeken tegen
145 euro per aandeel, na de Belgi-
sche bankencrisis bleef daar nog
een tiende van over (14,60 euro per
aandeel). Vandaag zijn de aandelen
goed voor 1,8 miljoen euro (25 euro
per aandeel), ofwel 2,1 procent van
de tradingportefeuille van de hol-
ding. Tenminste, in theorie, want
Bois Sauvage zal zijn aandelen nooit
kunnen verkopen. Bois Sauvage
heeft bijna een kwart van de
321.000 vrij verhandelbare aande-
len in handen. ‘Een deel van de Fortis
Bank-aandelen bij het publiek zitten
in vergeten kluizen of zijn voorgoed
verloren’, klinkt het bij Bois Sauvage.
Fortis, dat 99,8 procent van de Fortis
Bank-aandelen in handen had, ver-
kocht op 10 oktober 2008 zijn be-
lang aan de Belgische staat, die op
haar beurt 75 procent aan BNP Pari-
bas doorverkocht. De holding kan
hopen op een squeeze out door de
Franse bank, waarbij die alle uit-
staande aandelen opkoopt.

ONBEKENDE
‘Omdat er nog een klein percentage
van de aandelen bij ‘onbekende’
aandeelhouders zit, moet BNP Pari-
bas meer publiciteit maken rond de
cijfers. Die last wordt de bank mis-
schien wel eens beu’, legt de mede-
werker van de holding uit. ‘Ook een
dividend is mogelijk. Al rekenen we
daar niet op.’ Voor alle duidelijkheid,
een gokje wagen op de Openbare
Veiling is geen dagelijkse kost voor
Bois Sauvage. Het gebeurde maar
een paar keer in de geschiedenis van
de holding.

Slechte gok
Bois Sauvage
op veiling

D e veiling vormt het laatste
restje van de vloerhandel
op de Brusselse beurs. Op

de beurs genoteerde effecten wisselen
vandaag op elektronische wijze van ei-
genaar, waardoor de handelaars niet
meer van achter hun tradingscherm
moeten komen. Een handvol handelaars
zakt wel nog elke dinsdag en vrijdag naar
het Brusselse beurspaleis af in de hoop er
voor een prikje effecten te kopen op de
Openbare Veiling.

Dinsdag verhandelen obligaties en
kasbons en vrijdag zijn aandelen en vast-
goedcertificaten aan de beurt. De parti-
culiere belegger is niet welkom, maar kan
waardepapieren via zijn huisbankier
aanbieden op de veiling. Voor een aande-

lenveiling dagen op een ‘goede’ vrijdag
drie handelaars op, daarnaast geven er
nog een paar orders door via de telefoon.
De wekelijkse veiling van obligaties en
kasbons trekt een zestal gespecialiseerde
kopers aan: Dexia, Bank Degroof, Leleux
Associated Brokers, Lawaisse (beursven-
nootschap in Kortrijk), Van Glabbeek &
Co (Antwerpen) en Delande & Cie (Brus-
sel). ‘Wij zijn een uitstervend fenomeen’,
schokschoudert Michel Lawaisse, die
voor de gelijknamige beursvennootschap
de veiling van obligaties bijwoont.

DOBBELSTEEN
De handelaars kopen de effecten op

de Openbare Veiling met een ‘illiquidi-
teits’-korting om het rendement van

fondsen of de portefeuilles van private-
bankingklanten ermee op te krikken. In
het geval van aandelen kunnen de kopers
hopen op dividenden of een uitrookbod.
In het geval van een kasbon of een obli-
gatie zorgt de lagere aankoopprijs ervoor
dat de coupon meer rendeert.

Alle veilingen gebeuren in het Frans.
‘Het is gemakkelijker om getallen met
twee cijfers te noteren’, verklaart een af-
gevaardigde van Van Glabbeek. ‘In het
Frans komt het eerste cijfer altijd eerst,
in het Nederlands niet. Wanneer de prij-
zen snel worden afgerammeld, dan kan
je het eerste cijfer meteen noteren.’ Een
Kortrijkse handelaar voegt eraan toe dat
de Vlaamse dialecten ook voor spraak-
verwarring zorgen.

Wanneer de veiling van start gaat,
vliegen de bedragen om de oren. De deel-
nemers bieden razendsnel tegen elkaar
op. Voor heel wat effecten heeft de verko-
per vooraf een minimum- en/of maxi-
mumprijs bepaald. Het is dan aan de lei-
der van de veiling, Marc Devos, om de
bieder erop te wijzen dat zijn bod te laag
ligt. ‘Beaucoup plus cher. Plus cher’,
klinkt het meermaals. Tot het bod boven
de limiet zit, of de bieder afhaakt.

De deelnemers kennen elkaar en zijn
op mekaar ingespeeld. Wanneer zes ver-
schillende beursvennootschappen tegen
dezelfde prijs op stukken azen, dan rolt
Devos met een dobbelsteen om te bepa-
len wie de prijs binnenhaalt. Elk beurs-
huis kreeg vooraf een aantal ogen toege-
kend. Bij vier bieders bepalen vier speel-
kaarten het lot: een koeken, harten,
schoppen of ruiten kaart. Af en toe klopt
er iemand op tafel, omdat het lot hem
niet gunstig gezind is. ‘Presque. Ik had
het bijna gehaald’, lacht een handelaar.
‘Het geluk zit vandaag niet mee.’

‘Beaucoup plus cher’
Brusselse Openbare Veiling van kasbons en obligaties lokt handvol handelaars

Laatste restje Brusselse
vloerhandel dooft uit
Volumes kelderen met 80 procent in tien jaar

* exclusief beurstaks van 0,17% (maximum 500 euro)
** voor kasbons, certificaten, warranten, rechten en strips 0,70% met minimum van 5 euro

Kosten voor transacties op Openbare Veiling bij…*

BNP Paribas Fortis

Dexia

ING België

KBC

1,0%

1,5%

1,0%

1,5%

-

-

0,2%

-

-

-

0,3%

0,8% (min. 1.000 ¤)

(min. 25 ¤**)

(min. 20 ¤)

(min. 50 ¤)

(max. 1.000 ¤)

Makelaars-
loon

Administratie-
kosten

Veilingkosten
(bij verkoop)

Bron: Euronext Brussel
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Gemiddeld maandelijks
handelsvolume op Openbare Veiling
(in miljoen euro)
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