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Journalisten nemen gemakke-
lijk woorden in de mond als ‘histo-
rische match’, ‘uitvinding van de
eeuw’ en ‘cruciale dagen’. Aan die
clichés moeten we nu ook ‘coper-
nicaanse revolutie’ toevoegen.

Sommigen menen dat de voor-
stellen tot institutionele hervor-
ming het Belgische landschap vol-
ledig zullen veranderen. Maar
neen! Of hij nu in Oostende, Brus-
sel of Aarlen woont, de Belg zal
morgen niet fundamenteel anders
leven dan vandaag. De details van
het communautaire slotakkoord
zullen dat niet beïnvloeden. Essen-
tiële zaken zoals gezondheid, so-
ciale netwerken en werk zullen
niet veranderen.

Ook het overheidsoptreden in
ons dagelijks leven zal niet zo sterk

verschillend zijn. De maximum-
snelheid op de snelwegen zou in
het ene gewest wat hoger kunnen
liggen dan in het andere, de perso-
nenbelasting en de kinderbijslag
misschien ook, maar echt groot
zullen de verschillen heel waar-
schijnlijk niet zijn, en sociaal-
economisch zullen ze niet echt
doorwegen.

Hoe komt het dat Duitsland van
de zieke man van Europa in tien
jaar tijd uitgegroeid is tot het te vol-
gen voorbeeld? Sommige politici
zullen vinden dat het van slechte
smaak getuigt om te zeggen dat het
niet dankzij de overheveling van de
kinderbijslagen naar de Länder is.

Een waarheid die stoort? De ge-
daanteverandering van Duitsland
is deels te danken aan toeval, zoals

de natuurlijke nabijheid van Cen-
traal- en Oost-Europa, een gebied
dat aan een economische inhaalbe-
weging bezig is. Deels is het ook te
danken aan de fouten van andere
landen. Zo voerden sommige lan-
den van de monetaire unie een ver-
soepeling in van de loon- en begro-
tingsdiscipline.

De verklaring beperkt zich ech-
ter niet tot die externe toevals-
factoren. Duitsland heeft de herop-
leving eerst en vooral te danken

aan de omvangrijke hervormingen
die het doorvoerde. Zij overstegen
de politieke tegenstellingen en

werden niet geblokkeerd door een
sociaal model - dat tamelijk verge-
lijkbaar is met dat van België.

Die hervormingen hadden be-
trekking op de verlenging van de
arbeidsduur, de verhoging van de
persoonlijke bijdragen tot de ge-
zondheidszorg, de versoepeling
van de arbeidsmarkt, het stijgende
aantal afwijkingen op sectorover-
eenkomsten en de herziening van
het begrip passend werk (zodat
werkweigering zo goed als gelijk

staat met uitsluiting van werkloos-
heidssteun).

Dat leidde allemaal tot de spec-
taculaire ontwikkelingen die we
vandaag kunnen vaststellen: stabi-
lisering van de loonkosten per een-
heid product, verbetering van het
internationale concurrentiever-
mogen, daling van de werkloos-
heid, stijging van de vertrouwens-
barometers.

We zouden kunnen denken dat
sommige politieke partijen het
ontbreken van hervormingen in
België voor die belangrijke gebie-
den aan de blokkering op commu-
nautair vlak zouden toeschrijven,
en dat de debatten over de aan de
gewesten over te dragen bevoegd-
heden dus daarover zouden gaan.
Maar neen!

De copernicaanse revolutie ging
niet over een bepaalde gebeurtenis.
Dat geldt ook voor de hervormin-
gen die we nodig hebben. Op so-
ciaaleconomisch vlak doet de term
‘structurele hervormingen’ denken
aan bruuske veranderingen. Her-
vormingen kunnen echter ook ge-
leidelijk verlopen, zoals voor het
ombuigen van de toename van de
gezondheidsuitgaven, of ook voor
de verlenging van de arbeidsduur.
Op institutioneel vlak zullen we
niet spreken van de periode voor of
na de hervormingen, maar wel van
een zesde hervorming, en dan een
zevende. Labor omnia vincit impro-
bus, leerde Vergilius ons: noeste ar-
beid overwint alles!
■ Etienne de Callataÿ is hoofdeconoom

bij Bank Degroof.
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Nóg een copernicaanse revolutie?

D
e verkiezingsoverwinning van de
N-VA doet België daveren op zijn
grondvesten, zoveel is duidelijk.
Maar bekeken vanuit een Belgisch
oogpunt had het op 13 juni nog er-
ger gekund. De radicaal-Vlaamse

partijen (N-VA, Vlaams Belang en LDD), ook wel
V-partijen genoemd, zijn immers gestrand op een
zucht van de volstrekte meerderheid in de Neder-
landse taalgroep van Kamer en Senaat.

Zeker in de Senaat scheelde het geen haar: de
V-partijen halen daar samen 19 van de 41 Vlaamse
zetels, twee zetels te kort voor een absolute meer-
derheid. Als LDD de kiesdrempel had gehaald, dan
was het zover geweest. In de Kamer zijn de V-par-
tijen iets verder verwijderd van de absolute meer-
derheid: ze bezetten daar 40 van de 88 Vlaamse ze-
tels.

Zowel in de Kamer als in de Senaat is er slechts
een kleine stemmenverschuiving nodig om de
V-partijen de meerderheid te bezorgen. Uit simu-
laties blijkt dat 2 à 3 procentpunten extra voor de

N-VA zouden volstaan om het V-Blok over de ma-
gische drempel te tillen in beide kamers - uitgaand
van een constant percentage voor Vlaams belang
en LDD. Zoals gezegd zitten de V-partijen er al
dicht bij in de Senaat. Dat een kleine sprong voor-
waarts ook voor de Kamerverkiezingen zou vol-
staan, komt omdat de kieskringen hier kleiner
zijn.

Een grote partij als de N-VA kan dan ook maxi-
maal profiteren van het systeem D’Hondt, waar-
door stemmenwinst zich snel in zetelwinst ver-
taalt. Dit betekent ook dat het V-Blok zetels zou
kunnen winnen door een interne verschuiving ten
voordele van de N-VA. Dat geldt vooral voor de
Lijst Dedecker. De LDD-stemmen hebben voor
het V-Blok enkel gerendeerd in West-Vlaanderen,
waar Jean-Marie Dedecker een Kamerzetel haal-
de. De overige stemmen gingen verloren. Als we
de LDD-stemmen van juni gewoon optellen bij die
van de N-VA, dan zou het V-Blok 43 zetels halen in
de plaats van 40 nu. Met het oog op het maximali-
seren van het aantal V-zetels zouden N-VA en

LDD dus best een kartel vormen. Maar dat is wel-
licht theorie.

ONVOORSPELBAAR
Tot zover de mathematische kant van het ver-

haal. Interessanter is de vraag of het politiek veel
zou uitmaken als het V-Blok die meerderheid ver-
werft. Zou het kunnen dat de N-VA daar heimelijk
op hoopt, en daarom aanstuurt op nieuwe verkie-
zingen? Natuurlijk is het verre van zeker dat de
N-VA die nieuwe verkiezingen wint. De enige ze-
kerheid is dat het de meest onvoorspelbare verkie-
zingen worden sinds 1946. Het zouden in zekere
zin verkiezingen zijn zonder voorwerp, want er is
geen uittredende regering die door de kiezers kan
worden beoordeeld. Voor opiniepeilers en polito-
logen wordt het meer dan ooit vissen in troebel
water.

Maar de kans dat het V-Blok de meerderheid
haalt in de Kamer of de Senaat is wel niet denk-
beeldig. En wat dan? De belangrijkste consequen-
tie zou zijn dat er geen wijziging van de bijzondere
wetten meer mogelijk is zonder instemming van
de N-VA. Vandaag zou men in theorie een regering
van nationale eenheid kunnen vormen die in de
twee landsdelen een meerder-
heid heeft en zelfs een staatsher-
vorming kan doorvoeren. Dit
lijkt pure waanzin vanuit Vlaams
oogpunt, maar het is wel al gerui-
me tijd de natte droom van heel
wat Franstalige politici. Die illu-
sie zouden ze definitief kunnen
opbergen in het geval van een V-
meerderheid. Voor een staats-
hervorming zou men dan onmo-
gelijk voorbij de N-VA kunnen.
Maar een niet-communautaire
(nood)regering zou nog steeds
mogelijk zijn, want daarvoor is
geen meerderheid nodig langs
Vlaamse kant.

DISTANTIËREN
Zo te zien hoeft die V-meer-

derheid nog niet meteen het ein-
de van België te betekenen. Of
misschien toch? Want stel je voor dat de V-partij-
en op het idee zouden komen om de Vlaamse soe-
vereiniteit uit te roepen in de Kamer of de Senaat.
Politiek gezien zou het voor de N-VA natuurlijk al-
les behalve evident zijn om een revolutionair blok
te vormen met het Vlaams Belang. De N-VA is juist
groot geworden door zich te distantiëren van haar
Vlaams-nationale zusterpartij.

Bovendien heeft de N-VA altijd gezegd dat ze

niets moet weten van revolutionaire scenario’s, en
kiest voor de weg van de geleidelijkheid. Vandaag
is het natuurlijk twijfelachtiger dan ooit of die weg
ergens heen leidt. Toch zal de N-VA de ‘anti-revo-
lutionaire’ verhaallijn allicht aanhouden tijdens
de campagne, al was het maar om de gematigde
kiezers niet af te schrikken. Dus is het de vraag of
de partij machiavellistisch genoeg is om de revo-
lutie vóór de verkiezingen af te zweren en na de
verkiezingen door te voeren.

Alleen, wat zou het praktische effect zijn van zo
een soevereiniteitsverklaring? Gerolf Annemans
en Steven Utsi argumenteren (in hun boek ‘De or-
delijke opdeling van België’) dat zo’n verklaring
een noodzakelijke eerste stap is naar onderhan-
delingen over de onafhankelijkheid. Maar ze be-
nadrukken wel - steunend op constitutionalist Ro-
bert Senelle - dat enkel het Vlaams Parlement op
een legitieme wijze de Vlaamse soevereiniteit kan
uitroepen.

MOMENTUM
Terecht lijkt mij, want in principe vertegen-

woordigt een federaal parlementslid de hele natie
en niet enkel de eigen kieskring of taalgroep. Het

zijn enkel de leden van het
Vlaams Parlement die Vlaande-
ren als dusdanig vertegenwoor-
digen en het dus ook, bij resolu-
tie, soeverein kunnen verklaren.
Daarvoor zouden we dus moeten
wachten tot 2014, maar dan is
het Vlaams-nationale momen-
tum misschien al voorbij.

Anderzijds doen dit soort van
juridische akkefietjes er mis-
schien niet meer toe als een
meerderheid van Vlaamse parle-
mentsleden beslist om het pad
van de Belgische grondwettelijk-
heid te verlaten en resoluut de
weg in te slaan naar Vlaamse soe-
vereiniteit.

Of is dit alles niets meer dan
wereldvreemde luchtfietserij?
Want officieel pijnigen de politici
vandaag nog steeds hun herse-

nen over het verschil tussen het belastingkrediet
en de ‘split rate’, het gesplitst tarief in de perso-
nenbelasting.

Het zou mij echter niet verbazen mochten ze
veel meer in hun hoofd zitten met speculaties over
de V-meerderheid en de Vlaamse soevereiniteit.
Want hoe je het ook draait of keert, als het effectief
tot verkiezingen komt, dan zal dat wel degelijk de
inzet zijn.

Naar een
Vlaamse
soevereiniteits-
verklaring?
Officieel gaat het nog altijd over het verschil tussen belastingkrediet en ‘split rate’, maar in de politieke psyche schemeren wellicht

al de V-meerderheid en de Vlaamse souvereiniteit door. Want dat zal de inzet zijn als het snel tot verkiezingen komt.

De vraag is of de N-VA
zo machiavellistisch is
om de revolutie vóór
de verkiezingen af te
zweren en ze na de
verkiezingen door te
voeren.

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Stelt vast dat indien het op ver-

kiezingen uitdraait, het de meest
onvoorspelbare verkiezingen zul-
len zijn sinds 1946.

■ Acht de kans niet denkbeeldig
dat een V-blok van N-VA, Vlaams
Belang en LDD dan de meerder-
heid haalt in de Nederlandse taal-
groep van Kamer of Senaat.

Duitsland is in Europa
heus niet uitgegroeid
tot het te volgen
voorbeeld door de
kinderbijslag over te
hevelen naar de Länder.
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ADVERTENTIE

E en bloemlezing uit
de academische pu-
blicaties over het on-
derwerp liegt er niet
om: Van ‘The Equity
Premium: Why Is It

a Puzzle?’ tot ‘The Equity Premium
Puzzle: A Solution?’. Sinds de economen
Rajnish Mehra en Edward Prescott in
1985 het vraagstuk in het licht brachten,
woedt het debat over de risicopremie he-
vig. Het belang van de graadmeter kan
dan ook niet onderschat worden.

Risicopremie valt eenvoudig te om-
schrijven als het rendement dat beleg-
gers verwachten van aandelen boven op
de risicovrije rente. Intuïtief voelt dat
juist aan. Een basisregel uit de beleg-
gingsleer zegt dat wie meer risico neemt,
daarvoor een hogere vergoeding moet
krijgen. Omdat aandelen meer risico in
zich dragen dan staatsobligaties, ver-
wachten beleggers een hoger rendement.
Ook de geschiedenis leert dat aandelen
hogere rendementen opleveren dan obli-
gaties. Risicopremies vertellen je dus of
een beurs duur of goedkoop is. Wie de
huidige risicopremie correct kan inschat-
ten, weet meteen of het een moment om
in aandelen te stappen is of niet.

‘Het raadsel is inmiddels opgelost
hoor’, zegt professor financiën Stefan Du-
chateau. ‘Waar die economen toen mee
worstelden, was het feit dat de gereali-
seerde risicopremie zodanig groot was dat
er geen logische verklaring kon aan wor-
den gegeven. De econoom Jeremy Siegel
( lees inzet) ondernam een eerste poging
om dat verschil te verklaren. Hij kwam
erop uit dat de in beschouwing genomen
tijdsperiode in de eerste studies veel te
kort was. Een andere theorie was dat de
Amerikaanse economie de grote overwin-
naar was van de voorbije eeuw en dat
daardoor ‘survivorship bias’ optrad. Maar
dat is uiteindelijk niet waar gebleken.’

‘Recentere studies hebben de paradox
helemaal opgelost’, vervolgt Duchateau.
‘Vroeger hield men louter rekening met
het systematische risico van de beurs, de
schommelingen van de koersen. Intus-
sen is het duidelijk geworden dat ook het
systeemrisico, het risico op een ont-
wrichtende systeemcrisis, een grote rol
van betekenis speelt. Zeker nu bepaalde
overheden risicovoller blijken dan som-
mige bedrijven. Dat uit zich natuurlijk in
hogere risicopremies, want aandelen
staan altijd eerst in de rij bij elke crisis.’

NATTEVINGERWERK
‘Het probleem met de risicopremie is

dat ze niet waarneembaar is’, stelt Lionel
Martinelli, professor financiën aan het
Franse EDHEC Risk Institute. ‘Een gege-
ven als volatiliteit kan je observeren, je
kijkt gewoon naar de VIX-angstbarome-
ter. Maar risicopremies, dat ligt moeilij-
ker. Daar komt heel wat nattevingerwerk
bij kijken.’

‘Veel hangt af van de veronderstellin-
gen die je in je model hanteert’, erkent
Philippe Artois, researchcoördinator bij
KBC Asset Management. ‘Kleine wijzi-

gingen in basisassumpties zoals verwach-
te economische groei hebben een aan-
zienlijk effect op het uiteindelijke cijfer.’

Ook de berekeningswijze kan danig
verschillen. Waar men bij KBC AM de
markt in zijn geheel be-
nadert, berekenen ana-
listen van Bank De-
groof een verwacht ren-
dement per aandeel.
Vervolgens wordt de
risicopremie voor de
markt berekend op ba-
sis van een gewogen ge-
middelde (zie grafiek).

Artois relativeert
het belang van de maat-
staf. ‘De risicopremie is
een graadmeter, maar
hij is zeker niet zalig-
makend. Wij bij KBC
maken vaker gebruik
van ratio’s zoals de koers-winstverhou-
ding en het dividendrendement. Die zijn
aanzienlijk makkelijker te berekenen en
de foutenmarge is minder groot.’

‘Maar het mooie is dat niemand in de
risicopremie geïnteresseerd is als abso-

luut getal’, vervolgt Martinelli. ‘Je wil we-
ten of de beurs nu duur is in vergelijking
met een jaar eerder, of tien jaar eerder, of
ten opzichte van de waarderingen ten tij-
de van de dotcomzeepbel.’

Dan wordt het een heel ander verhaal,
meent Martinelli. ‘We gaan dan kijken
naar proxy’s of benaderingen van de risi-
copremie. We kijken bijvoorbeeld naar
dividendrendement, of koers-winstver-
houdingen. Zo kunnen we met vrij groot

succes bepalen of de beurs nu duur is of
goedkoop ten opzichte van de historische
koers-winstverhouding. En dat helpt,
tenminste als je gelooft dat de beurzen op
termijn steeds naar het gemiddelde te-
rugkeren.’

HAMVRAAG
De hamvraag is of aandelen nu duur of

goedkoop zijn ten opzichte van het his-
torische gemiddelde. Bij Degroof bere-
kent Bernard Hanssens een risicopremie
voor de Belgische markt van 6,5 procent.
‘Onze berekeningswijze is geen wonder-
middel, maar ze is sinds jaren 90 een vrij
accurate graadmeter gebleken om te on-
derscheiden of de markt of bepaalde aan-
delen nu duur dan wel goedkoop gewaar-
deerd zijn.’

Stefan Duchateau schat de risico-
premie nu rond 6 procent. ‘Dat die zo
hoog is, heeft alles te maken met die
vrees voor een systeemcrisis. Op zichzelf
zal de risicopremie niet terug evolueren
naar het historisch gemiddelde. Maar de
premie zal wel afnemen wanneer blijkt
dat een systeemcrisis zich niet zal reali-
seren.’

STIJN DEMEESTER

Weinig onderwerpen uit de
beleggingsleer wekken zoveel
controverse als de risicopre-
mie, de vergoeding die je als
belegger ontvangt om in aan-
delen te stappen. Het leger
academici die zich over het
onderwerp buigen, groeit nog
steeds. Wie de risicopremie
correct kan inschatten, heeft
dan ook meteen de heilige
graal van beleggen beet.

We kunnen bepalen of
de beurs goedkoop of
duur is. Tenminste, als
je gelooft dat beurzen
naar het gemiddelde
terugkeren.
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AANDELEN GOEDKOOP
ten opzichte van historische risicopremie

AANDELEN DUUR
ten opzichte van historische risicopremie

Technologiezeepbel en
Brusselse IPO-gekte

Bron: verwachtingen Bank Degroof

The wizard of Wharton wordt hij
genoemd. Jeremy Siegel (foto) heeft
de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt, maar de Amerikaan heeft nog
niets van zijn optimisme verloren.
Siegel verwierf naam en faam begin

jaren 90. Toen
schreef hij ‘Stocks
for the Long Run’,
een bestseller die
later bekend zou
staan als de ‘buy &
hold-bijbel’.
In het boek argu-
menteert Siegel dat
je met aandelen op
de lange termijn al-
tijd beter af bent

dan met eender welke andere beleg-
ging. Hij beriep zich op historische
data van de S&P500-index. Op basis
daarvan berekende Siegel dat de his-
torische risicopremie van aandelen
rond 7 procent lag. Later had hij het
over ‘de krimpende risicopremie’.
Wanneer we hem aan de lijn krijgen,
heeft Siegel het opnieuw over een ri-
sicopremie die richting 6 procent
gaat. ‘We bereiken misschien wel de
hoogste risicopremie ooit’, zegt hij
vanuit Pennsylvania. ‘Niet omdat
aandelen ineens zo goedkoop ge-
waardeerd zijn, wel omdat over-
heidsobligaties nog nooit zo’n lage
rente hebben gegenereerd.’
‘Stocks for the Long Run’ kon niet
beter samenvallen met het tijdsge-
wricht, want het werd gepubliceerd
in het begin van de stierenmarkt van
de jaren 90. Sommigen ‘beschuldi-
gen’ Siegel ervan die stierenmarkt
nog aangepookt te hebben.
‘Stocks for the long run betekent niet
dat er geen periodes van teleurstel-
lende returns kunnen zijn’, verdedigt
Siegel zijn stelling. ‘En ik geef toe, de
jongste tien jaar waren zeker teleur-
stellend. Maar de geschiedenis leert
ons dat na een slechte periode, de
volgende beter dan gemiddeld zal
zijn. Een ding moet je onthouden:
aandelenbeleggers zullen nooit goe-
de rendementen behalen als ze niet
voor langere tijd in de aandelen-
markten blijven. Voor mijn part mag
je zelfs instappen op de piek van de
markt. Op een termijn van 20 tot
30 jaar doe je nog je voordeel. Dat
bewijst de geschiedenis.’

‘Lage rente
pookt risico-
premie op’

Risicopremie, de heilige
graal van aandelenbeleggen
Hoeksteen van beleggingsleer omgeven door FLOU ARTISTIQUE
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