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Tot nu toewas deEuropeseCentrale Bankde
vliegende brandweer van de schuldencrisis van
de eurozone. Noodlijdende banken? De ECB
geeft ruimhartig bijna onbeperkte liquiditeit.
Zwakke overheidsfinanciën? De ECB koopt
staatsobligaties. Als er ergens een brand was,
stond de ECB klaar om te blussen. Dit jaar kan
hetvoordeEuropesebrandweernog lastigwor-
den. Er is namelijk vuur in eigen huis.
De inflatie is terug. Indecember steeg ze voor

het eerst in meer dan twee jaar weer boven de
magischegrens van2procent.Enhet zal niet de
laatste keer zijn. Sterk stijgende energie- en
voedselprijzenkunnende inflatie nog een tijdje
boven 2 procent laten zweven. Daarbij komen
stijgende inflatieverwachtingenenhogere loon-
eisen inDuitsland. Het wordtmoeilijk voor de
ECB omhaar onconventionelemaatregelen te
verkopen als deflatiebestrijding.
Natuurlijk volgt de

ECBgeenmechanisch
inflatiebeleid, waarbij
de rente automatisch
stijgt zodra de inflatie
boven 2 procent ligt.
Een inflatie boven 2
procent is ook niets
nieuws. Sinds 1999
stond de inflatie in de
eurozone vaker boven
dan onder 2 procent.
Niets aan de hand,
dus? Niet helemaal,
want ook de inflatie-
verwachtingen lopen
op en de loononder-
handelingen inDuits-
landkunnendeinflatie
verder laten stijgen. Voldoende redenen voor
hoofdpijn bij sommige centrale bankiers.
Een renteverhoging isnuniet aandeorde.De

perifere landenvandeeurozonestaanerecono-
misch nog veel te slecht voor. Een renteverho-
ging zou elk klein herstel in de kiem kunnen
smoren. Voor de kernlanden vande eurozone is
de rente misschien zelfs nu al te laag, maar de
ECBzoueenhogere inflatiekunnentolererenals
het vooral een hogereDuitse inflatie is. Dat zou
deeluitmakenvandezogenaamde ‘rebalancing’
vandeeurozone,metdeflatoire trends indepe-
riferiedie leiden toteconomischeherstructure-
ringen enmeer export en inflatoire trends in de
kernlanden die leiden totmeer consumptie en
een verlies aan internationale concurrentie-
kracht.Maar leg dat eens uit aan eenDuitse be-
volking beheptmet het ‘anti-inflatiegen’.
Als ook inDuitsland de inflatie boven 2 pro-

cent uitkomt (op dit moment staat ze nog op
1,7%), zalhetanti-Europesesentimentweerop-
borrelen.Eenstijgingvande inflatiekande laat-
ste vonk zijn omdeDuitse steun voor het euro-
project definitief te laten keren. Ook al lijkt het
economischnietzinvolderente teverhogen,een
symbolische renteverhoging voor de Duitse
inflatiehaters in de loop van het jaarmoet niet
worden uitgesloten. Als het in het huis van de
brandweer smeult, moet de brandweer eerst
thuis blussen voor ze kan uitrukken omde rest
te helpen.

■ Carsten Brzeski is senior economist bij ING België.
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De lijdensweg van de Belgische
staatshervormingwordt bijna on-
draaglijk.Degewoneburgerbegint
zich te roeren,met boodschappen
op sociaalnetwerksites en oproe-
pen tot protestmarsen.Het aantal

e-mailsdat ikontvangvanbuitenlandsecollega’s
met vragen of links naar artikelen in hunmedia
neemtdrastisch toe.Mendraait in eenkringetje,
met steedsdezelfde spelers.DeBelgischepolitiek
isals eenrazendehonddiealtijdmaarkrampach-
tiger in zijn eigen staart probeert te bijten.

Als onderhandelingen vastzitten,moetmen
meerdanooit ‘outof thebox’denken.Wegvande
gebaande paden en de evidente stellingen die al
zovele jarenweerklinken. ‘Goto thebalcony’, zeg-
gen deAmerikanen. En bekijk de situatie van op
een afstand, vanaf het balkon. Dan zie je de rela-
tiviteit van het verhaal beter in. Het dwingt om
het ondenkbare te denken. Om te proberen echt
creatief te zijn.

Belgiëheeftdringendenoodaanoutof thebox
denken, zowel op het niveau vanwie het proces
leidt als op het vlak van hoewe eindelijk een uit-
weg kunnen vinden.

SPELERS
Vooreerst ishetnodig te sleutelenaande spe-

lers inhet proces. Totnuhebbenweeen rijke va-
riatie gehad aan onderhandelaars, verkenners,
verduidelijkers enbemiddelaars.Maar alle deel-
nemersaanhetproces, inwelke rolook, zijn stee-
vast betrokken partij: politicus énBelg.

Eenechtebemiddelaardaarentegen iseenon-
afhankelijke en neutrale derde die boven de ver-
hittegemoederenkanuitstijgen.Hij ismeerzijdig
partijdig: empathisch betrokken bij élk van de
partijen.Zo leerthij departijen constructiefmet
elkaar te communiceren.Hij begeleidt en facili-
teert hun communicatie en onderhandelingen.

Al sinds juni 2007 zijn wij getuige van een
dovemansgesprekeneenstellingenoorlog.Tegen
beter weten in onderhandelen voortdurend de-
zelfde spelers, die elkedagopnieuwbewijzendat
zij niet in staat zijn omnaar elkaar te luisteren,
laat staan elkaar te begrijpen. Het wordt stilaan
duidelijk dat dat nergens toe leidt. Ofmisschien
toch: naar de afgrond.

Wij hebben nood aan een professionele be-
middelaar die van buitenaf komt. Iemand die op
geenenkelewijze bij het conflict betrokken is, er
geen belangen in heeft. Zeker geen Belg dus.

Iemanddiede zaken in een ruimperspectief kan
plaatsen,metoogvoorde lange termijn.Wellicht
dus beter geenpoliticus ook. Internationaal is er
eenaantal topbemiddelaarsmeteensterke repu-
tatie. Het lijktmij een goed idee een college van
drie van dergelijke internationale experts aan te
stellenalsbemiddelaarsomdehondte tonenhoe
hij zijn staartmet rust kan laten.

MIDDELEN
Een van de grote uitdagingen voor onzemo-

derne verwende samenleving is het herontdek-
ken van een faire balans tussen vrijheid en ver-
antwoordelijkheid, tussen rechten en plichten.
Responsabilisering begint bij elk van ons. In alle
lagen van de bevolking en allemogelijke contex-
ten.Wie eerlijk de hand in eigen boezem steekt,
zal moeten toegeven dat hij of zij nog veel werk
heeft op de weg naar
verantwoordelijkheids-
zin die het pure eigen-
belang overstijgt.

Maar de burger
vraagt terecht dat de
overheid het voorbeeld
geeft. Responsabilise-
ring van de overheids-
organisatie is daarom
eennoodzakelijkevoor-
waarde voor meer ver-
antwoord burgerschap,
voor een nieuwe civil
society. Een overheid
die haar verantwoorde-
lijkheid neemt, handelt
efficiëntentransparant.
Dat is het behoorlijk bestuur dat broodnodig is
om de sociale en economische uitdagingen te
pakken,methoopenmetperspectievenvoorver-
andering en verbetering.

Hetdoel kanenmagdusniet zijnomBrussel-
Halle-Vilvoorde te splitsen, om bevoegdheden
over te dragen naar gemeenschappen en gewes-
ten, om Brussel geld te geven, om de financie-
ringswet te hervormen. Evenmin kan het de be-
doeling zijn België tot elke prijs in stand te hou-
den.Datalles zijnmiddelen, aldanniet adequaat,
omeendoel tebereiken.Datdoel is verantwoord
bestuur. Stilaanwordthet doel echter er gewoon
voor te zorgen dat we economisch niet over de
kopgaanenonswelvaartspeilnogeenbeetjekun-
nen redden.

De jongste jaren,misschienweldecennia, zijn
de middelen het doel gaan domineren. BHV
splitsen, bevoegdheidsdevolutie, een confede-
raalmodel enVlaamse onafhankelijkheid ener-
zijds, België en het status-quo behouden ander-
zijds: hetwordenallemaaldoelenopzich.Terwijl
het slechtsmogelijkemiddelen (zoudenmogen)
zijn omeenverantwoordelijke overheid te reali-
seren.

Natuurlijk weet ikwel dat verantwoordelijk-
heid en politiek met mekaar een eigenzinnige
spanningsverhouding hebben. Een toppoliticus
zeimijooitdatalmijnprincipesuitdenegotiatie-
theorie goed zijn voor contractnegotiaties of on-
derhandelingen van erfenisconflicten, maar
waardeloos in de politiek. Ook al omdat ik als
naïeve academicus niets begrijp van demachts-
dynamiek waar politici zo subtiel mee kunnen
omgaan.Hijheeft gelijk.Maardaaromhoef ikdat
nog niet te accepteren.

Een klassieke spanning die een onderhande-
laarmoetmanagen, isdie tussenzijneigenbelang
en dat van zijn opdrachtgever. Als advocaat ga ik
daar elke dag bewust mee om. Het belang van
mijncliëntprimeert.Eenpoliticus zaluverzeke-
rendathijdatookdoet:hetbelangvanzijnkiezer,
die hemzijn stemen vertrouwen gaf, gaat boven
alles. Ikdurfdat tebetwijfelen.Eenvoudigomdat
het niet mogelijk is. Om te beginnen weet die
politicus niet wie voor hem heeft gestemd. En
daarenboven zijn de belangen van die kiezers op
massa’s punten heel verschillend en vaak aller-
individueelst.

Eenbelangdatvelekiezerswèl verenigt, is dat
het land op een verantwoordemanierwordt be-
stuurd. Volgens simpele principes zoals zaaien
naar de zak, de tering naar denering zetten.Niet
megalomaanzijn.Niet zichzelf bedienen.Feeling
hebbenvoorbelangenconflicten.Oprechthetego,
de ijdelheid en de ambitie kunnen inbedden in
eenmissie om te besturen en de samenleving te
dienen.Minister, inhetLatijn, betekentdienaar.

IN THE BOX
VergeetBHV.Vanophetbalkonbekeken ishet

een ridicule en compleet irrelevante discussie.
Latenwehulp zoekenbij een onafhankelijke be-
middelaar. En hopen dat die kan herijken op het
echtedoel.Focusop responsabilisering.Oponze
gezamenlijke, niet-conflicterende belangen en
niet alleenmaar op de tegenstrijdige belangen.
Waaromzoueenverantwoordeoverheidsorgani-
satienoodzakelijkerwijzeenkelkunnenmetmin-
der België of zelfs zonder België?Niet het speel-
terreinzalonssociaaleconomischvooruithelpen,
wel de spelregels.

MisschienmoetenweBelgië weer in de doos
steken. De vraag is niet of Belgiëmoet ofmag of
niet kan.Devraag is of enhoewij ons sociaaleco-
nomischniveaukunnenbehouden.Datmagmet
minder België als dat beter is omhet doel te be-
reiken.Maardatmoetniet. Inelkgeval lieverBel-
giëmet nieuwe spelregels en responsabilisering
dan de huidige chaos.

De uitzichtloosheid van de regeringsonderhandelingen dringt ons steedsmeer op om

écht ‘out of the box’ te denken.Wie dat durft te doen, komt onvermijdelijk uit op het

inzetten van een externe bemiddelaar in de Belgische politiekemalaise.Want het gaat

er niet langer over of België moet, mag of niet kan. De inzet is het behoud van ons

sociaaleconomisch niveau.

Een belang dat
vele kiezers wèl
verenigt, is dat
het land op een
verantwoorde
manier wordt
bestuurd.

Als ook in
Duitsland
de inflatie
boven 2 procent
gaat, borrelt
het anti-
Europese
sentiment
weer op.
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CARSTEN BRZESKI

Brandbij
de brandweerExterne

bemiddelaar
is heus geen
gek idee
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Alain-Laurent Verbeke
■ Is gewoon hoogleraar aan de uni-

versiteiten van Leuven en Tilburg,
visiting professor of law aan Har-
vard University en advocaat bij
het kantoor Greenille in Brussel.

■ Zietmet lede ogen aan dat de
regeringsonderhandelingen in
een kringetje blijven draaien.

■ Vindt dat er een of meerdere
onafhankelijke en neutrale derden
moeten worden bijgehaald.


