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Al een week regent
het reacties op het begro-
tingsakkoord. Een vrij zure
regen van vooral voor-
spelbare reacties, die zel-
den de (gepercipieerde)
belangen van de (geperci-
pieerde) achterban over-
stijgen. Dat geldt niet en-
kel voor de bekritiseerde
vakbonden. Afhankelijk
van wie je hoort, wordt
het gelag betaald door de
werknemers, de zelfstan-
digen, de patiënten, de
Vlamingen, de grote be-
drijven, de kmo’s, de
werklozen, de artsen, …
En vooral de middenklas-
se natuurlijk, een kennelijk zeer rekbaar begrip.
Natuurlijk is er onprettig nieuws voor al die groe-
pen. Kan het anders bij zo’n gigantische budget-
taire inspanning? Kritiek uit alle hoeken wijst op
een zeker evenwicht. Niet verwonderlijk, want al

die belangen waren via zes
zeer diverse partijen ook in
de onderhandelingen verte-
genwoordigd.
Het probleem is daarom niet
dat het akkoord
onevenwichtig
zou zijn, maar
dat het té even-
wichtig is. Het
blijft steken in
de traditionele
logica’s.
Neem nu de
bedrijfswagens.
Wekenlang is
gepalaverd of
men daar nu
100 of 500 mil-

joen op zou besparen. Geen partij die het sys-
teem fundamenteel herdacht. Met jaarlijks 4 mil-
jard euro is België nochtans het enige land waar
de belastingbetaler de bedrijfswagens zo sterk
subsidieert. En dus betaalt de belastingbetaler

voor de files waar hij zelf in staat en het fijn stof
dat hij zelf inademt. Mobiliteitsexperts zeggen al
lang dat dat stimuleren van het autogebruik on-
houdbaar is. Tegelijk zijn bedrijfswagens natuur-
lijk een goedkoop substituut voor extra loon, om-

dat de lasten op arbeid te hoog lig-
gen. Die lasten met de miljarden
van de bedrijfswagens doen dalen,
zou pas een échte hervorming zijn
in het belang van onze gezondheid,
mobiliteit en arbeidsmarkt.
Uiteraard vergt zoiets studiewerk
en voorbereiding. Waar geen tijd
voor was. Men offerde dan ook 485
dagen op aan de staatshervorming,
die al evenzeer bleef vastzitten in
oude belangen en logica’s. Zo moet
de door CD&V geëiste bevoegd-
heidsoverdracht in de gezondheids-

zorg vooral de christelijke zuil versterken, die de
Vlaamse welzijnssector in handen heeft.
Kortom: geen enkele politieke partij is sterk in
‘out of the box’-denken. Ze worden daar ook niet
toe aangezet door wie hen onder druk zet.

G50

DAVE
SINARDET

POLITICOLOOG

DE TIJD VERZAMELDE 50 INTELLECTUELEN
DIE ZICH ZORGEN MAKEN. ELKE DAG LATEN

WE ÉÉN VAN HEN AAN HET WOORD.

Het
begrotings-
akkoord is
net té even-
wichtig.D

e crisis is zo vernie-
tigend voor Europa
omdat ze de eruptie
is van een decen-
nialang opgebouw-
de spanning tussen

twee tektonische financiële pla-
ten: de opbouw van een onbe-
heersbare hoeveelheid risico in de
Europese banksector en een fun-
damentele constructiefout in de
eurozone die heeft geleid tot on-
houdbare overheidstekorten en
luchtbellen in een aantal landen.
Beide platen schurken al meer dan
een decennium tegen elkaar aan.
Alle spanning komt nu vrij met
voorschokken, een heftige aard-
beving en een lange serie hevige
naschokken. De enige oplossing is
beide problemen aan te pakken.

De banken krijgen steeds meer
geld van de ECB en zijn steeds minder geneigd
daar overheidspapier mee te kopen. Momenteel
hebben ze bij de ECB meer dan 300 miljard ge-
parkeerd. Je kan dat probleem op verschillende
manieren oplossen. Je kan een Europees Mone-
tair Fonds oprichten met onbeperkte toegang tot
de ECB om tijdelijk overheidsschuld op te kopen.
Je kan ook de ECB zelf tijdelijk meer schuld laten
kopen. Op korte termijn zal dat werken, maar het
gevaar is dat de overheden alle prikkels verliezen
om hun begroting op orde te brengen, net de oor-
zaak van het probleem. Deze oplossing vereist
dus tegelijkertijd andere hervormingen die de be-
grotingsdiscipline op lange termijn beter verze-
keren. Er zijn andere, creatievere manieren om
de helse cyclus van paniekverkopen, afwaarde-
ringen en renteverhogingen te doorbreken.

KAPITAALREGELS
Ik stel voor de kapitaalregels voor overheids-

schuld tijdelijk te schorsen. Banken en financiële
instellingen kunnen dan tijdelijk overheids-
schuld aanhouden met een lagere kapitaalvereis-
te. Is het voor een bank niet even veilig en renda-
beler Belgisch staatspapier te kopen dan het geld
bij de ECB te parkeren, wat de kapitaalregels daar
ook van zeggen? Nog simpeler is het idee om het
geld rechtstreeks bij de bevolking te halen. Uit-
eindelijk krijg je als spaarder een veel hogere ren-
te op een staatsbon dan op je deposito, terwijl het
risico van een deposito minstens zo hoog is als het
risico van overheidsschuld.

Het wordt tijd dat de banksector en zijn verte-
genwoordigers eindelijk begrijpen wat ze hebben

aangericht, en zichzelf hervor-
men. De banksector heeft nood
aan een veel hogere kapitalisatie
en een ander zakenmodel, waarin
liquiditeit centraal staat. Spaar-
geld moet geïsoleerd worden van
de risico’s van het investerings-
bankieren door commercieel
bankieren en zakenbankieren op-
nieuw te splitsen, of voor risico-
volle activiteiten veel strengere
kapitaalvereisten op te leggen.

Verschillende landen, zoals
Zwitserland en het VK, hebben
belangrijke stappen in deze rich-
ting gezet en ook de Basel III-nor-
men van de Bank voor Internatio-
nale Betalingen (BIS) gaan die
richting uit. Dat zal leiden tot een
kleinere, minder rendabele en
stabielere banksector. Prima.

GARANTIESYSTEEM
Daarnaast is een echt Europees bankentoe-

zicht nodig om de Europese banken met meer af-
stand en tanden te superviseren. Die Europese
toezichthouder moet klaarstaan om in geval van
nood banken te liquideren zonder de kleine
spaarders in gevaar te brengen. Dat kan door de
kosten over verschillende lidstaten te spreiden a
rato van hun aandeel in de Europese deposito’s.
Een Europees depositogarantiesysteem is dan de
logische volgende stap.

Er zijn ook structurele hervormingen nodig
om de groei te bevorderen en de overheidsbegro-
tingen in evenwicht brengen. De Europese stap-
pen in de richting van meer budgettaire en eco-
nomische coördinatie en structurele hervormin-
gen zijn een goede zaak. Maar met saneringen en
boetes alleen zullen we er niet komen. Dat mag je
in Griekenland gaan navragen.

Groei is de eenvoudigste manier om de schuld
te doen dalen en de begroting op orde te krijgen.
Laat ik eens de allereenvoudigste hervorming
voorstellen: verlaag de loonlasten substantieel en
betaal dat met een verhoging van de btw. Het ef-
fect is hetzelfde als van een devaluatie. De loon-
kosten dalen en de buitenlandse producten wor-
den duurder in België en vice versa, met als gevolg
meer arbeidsparticipatie, meer groei, een gezon-
dere economie en een gezondere overheid. Ter-
wijl we die moeilijke structurele hervormingen
en saneringen doen, kan de ECB via een soepel
monetair beleid de pijn verlichten. Als we dat
doen komt de eurozone versterkt uit deze crisis.
Anders wacht de chaos. Wat houdt ons tegen?

De hervorming van de financiële sector en de reorganisatie van de eurozone

vergen meerdere gelijktijdige structurele ingrepen. Anders wacht de chaos.

Wachten op de
ultieme aardbeving
hoeft niet

T
ot voor kort was het ondenkbaar, maar
maandag wordt het werkelijkheid: een
nieuwe federale regering zonder
Vlaamse meerderheid. Vanuit demo-
cratisch oogpunt is een regering zon-
der meerderheid niet zo problema-

tisch. Integendeel. In de Scandinavische landen
zijn minderheidsregeringen schering en inslag.
En deze democratieën blaken van gezondheid.

Maar die vergelijking is misleidend. Een echte
minderheidsregering moet altijd een meerder-
heid zien te vinden in het parlement. De regering
moet onderhandelen met de oppositie om haar
begroting of haar wetsontwerpen goedgekeurd te
krijgen. Een voortdurend spel van geven en ne-
men, met vaak wisselende meerderheden. Zo ont-
staat een gezond machtsevenwicht tussen parle-
ment en regering.

Di Rupo I daarentegen zal niet op zoek moeten
naar een meerderheid in Vlaanderen, behalve voor
de uitvoering van het institutionele akkoord. Of je
daarmee kan leven, hangt af van de manier waarop
je kijkt naar het Belgische politieke systeem.

Voor wie België beschouwt als één democratie,

is er geen vuiltje aan de lucht. In die democratie
steunt Di Rupo op een zeer ruime meerderheid
van 93 op 150 zetels. Voor federale aangelegenhe-
den maakt het niet uit of er al dan niet een meer-
derheid is in de afzonderlijke deelstaten. In Spanje
zijn ook deelstaten waar de nieuwe regering van
Mariano Rajoy geen meerderheid heeft. Maar
daarom is die regering niet minder
legitiem.

14 ZETELS
Vanuit dat perspectief is het ook

niet belangrijk hoeveel zetels er te-
kort zijn voor een Vlaamse meer-
derheid. Er is enkel de formele on-
dergrens van 14 Vlaamse zetels: zo-
veel zijn er nog nodig om aan een
meerderheid te komen als alle
Franstalige partijen (62 zetels)
front zouden vormen.

De federalisten zijn dan ook consequent wan-
neer ze soms regeringen proberen te vormen die
bij lange na geen meerderheid hebben in Vlaan-
deren. Zo wilde Guy Verhofstadt eind 2007 eerst

een paarsgroene regering vormen met slechts
36 van de 88 Vlaamse zetels. Half juli van dit jaar
was er opnieuw de nauwelijks verholen dreiging
van Open VLD, sp.a en Groen! een regering te vor-
men met slechts 31 Vlaamse zetels. In beide geval-
len was het dreigement geloofwaardig genoeg om
CD&V overstag te doen gaan.

ONDEMOCRATISCH
Voor wie België ziet als de optel-

som van twee democratieën - en dat
zijn er nogal wat blijkt uit de verkie-
zingsuitslag - is er natuurlijk een
groot probleem. Vanuit dat meer
confederalistische perspectief is de
regering-Di Rupo I ronduit ondemo-
cratisch. In de Vlaamse democratie
komt een minderheid van electorale
verliezers aan de macht. Een minder-

heid die steunt op een overweldigende meerder-
heid in een andere democratie.

Die situatie heeft iets weg van een hegemonie.
Een hegemonie van Franstalig België over Vlaan-
deren, welteverstaan. Dat is des te meer het geval

omdat het omgekeerde, een regering zonder
meerderheid in Franstalig België, volstrekt on-
denkbaar is. Met wat slechte wil zou je Vlaanderen
kunnen vergelijken met Hongarije of Tsjecho-Slo-
wakije onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog.
Daar kwamen na democratische verkiezingen
communistische regeringen aan de macht. Die re-
geringen hadden geen meerderheid in eigen land,
maar putten hun macht uit de steun van een ex-
terne mogendheid, de Sovjet-Unie.

Voor wie België ziet als één enkele democratie,
komt die vergelijking absurd en provocerend over.
Voor wie twee democratieën ontwaart, klinkt ze,
alle verhoudingen in acht genomen, vrij logisch.
Dat illustreert mooi hoezeer de regering-Di Ru-
po I de politieke tegenstellingen over België zal
aanscherpen en het communautaire conflict in
Vlaanderen zal aanwakkeren.

PREMIER
Overigens is dat niet louter een tegenstelling

tussen de oppositie en de meerderheid. Ook de
Vlaamse regeringspartijen lijken daarover niet
met zichzelf in het reine. Dat blijkt uit de heisa
rond de vraag of Elio Di Rupo moet worden mee-
geteld als Franstalig minister, dan wel commu-
nautair aseksueel is. Bekijk je de politieke situatie
door een federale bril, dan moet je de Franstaligen
gelijk geven. De Belgische premier vertegenwoor-
digt de hele federatie. Eender uit welke deelstaat
hij komt. Ook dat er minder Vlaamse dan Frans-
talige ministers zijn mag geen punt zijn. Want zijn
het niet allemaal federale ministers, die het belang
van de hele federatie voor ogen hebben ?

De Vlaamse regeringspartijen hebben het ech-
ter moeilijk met die redenering. Als puntje bij
paaltje komt dragen ze kennelijk toch een confe-
derale bril. Ze beschouwen de federale ministers,
inclusief de premier, als vertegenwoordigers van
de eigen deelstaat. Maar het is het één of het ander.
Je bent federalist, en dan aanvaard je dat er meer
Franstalige dan Vlaamse ministers zijn. Of je bent
confederalist en dan vorm je geen - vanuit dat oog-
punt - ondemocratische regering. Want wie als
confederalist akkoord gaat met deze regering, is
geen echte democraat.

Di Rupo I heeft iets
weg van een hegemonie

De nieuwe
regering zal
de politieke
tegenstellingen
over België
aanscherpen.

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Meent dat de aard van de regering-

Di Rupo I sterk afhangt van hoe je
naar België kijkt: een federale de-
mocratie of de confederale optel-
som van twee democratieën?

■ Stelt vast dat de Vlaamse rege-
ringspartijen als puntje bij paaltje
komt kennelijk een confederale bril
dragen.

Drukt de nakende regering-Di Rupo I een hegemonie uit van Franstalig België over Vlaanderen? Daarover zijn ook de Vlaamse regeringspartijen niet met zichzelf in het reine,

blijkens het twistpunt of premier Elio Di Rupo in die regering moet worden meegeteld als een Franstalig minister, dan wel als een communautair aseksueel.

DE OPINIE VAN

ZAK
Als u hoort beweren dat
we zoals Griekenland
worden als we niet in de
uitgaven snijden, zeg
dan dat we zoals Europa
worden als we snijden
terwijl we in een depres-
sie zitten. We zijn zelfs
goed op weg.
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Koen Schoors
■ Is hoogleraar economie

aan de Universiteit Gent.
■ Herinnert eraan dat groei

de eenvoudigste manier is
om de schuld te doen
dalen en de begroting
recht te trekken.

■ Vindt een loonlasten-
verlaging, betaald via een
btw-verhoging, een goed
idee.
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Belgische bedrijven
zoeken Amerikaanse
beleggers
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Lagere noteringen
landbouwaandelen
bieden opportuniteiten
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I edereen heeft wel enige no-
tie van waar de aandelen-
markt voor staat. Zelfs al
gaat die kennis niet verder
dan de slotkoers van de
Bel20- of de Dow Jones-

index die Jan Becaus in het laatavond-
journaal uitspreekt. Over de obligatie-
markt is veel minder geweten.

In financiële kringen was de hiërar-
chie tussen aandelen en obligaties ooit
heel duidelijk. Obligaties heersten. In het
fantastische boek ‘Liar’s Poker’, waarin
voormalig trader Michael Lewis zijn
belevenissen op de obligatiedesk van de
zakenbank Salomon Brothers neer-
schreef, is er geen grotere schande dan
verbannen te worden naar de aandelen-
desk in Dallas (‘het aandelendeparte-
ment had geen enkele macht in ons be-
drijf en Dallas was, nou ja, gewoon een
heel eind van New York’). Lewis om-
schrijft zijn collega’s als ‘big swinging
dicks’, almachtige traders die grof geld
verdienen in de obligatiehandel.

De glorietijd van de obligatiehandel in
de jaren 80 werd vereeuwigd in nog een
andere roman, ‘The Bonfire of the
Vanities’. In dat boek beschrijft Tom
Wolfe de op- en ondergang van obligatie-
handelaar Sherman McCoy. Uit dat boek
onthouden we nog een ander koosnaam-
pje voor de zich onsterfelijk wanende
obligatiehandelaars: ‘masters of the uni-
verse’, heersers over het heelal.

Sinds de jaren 80 is de hiërarchie in de
publieke opinie wel totaal veranderd.
Aandelennieuws kleurde veel prominen-
ter de beurspagina’s van zakenkranten
dan die goeie ouwe obligaties. Nochtans
wordt het grote geld nog steeds verdiend
in de obligatiehandel. Alleen al in omvang
zet de obligatiemarkt de aandelenmarkt
in de schaduw. Eind 2010 was de markt
voor obligaties wereldwijd goed voor een
slordige 95.000 miljard dollar, meer dan
het dubbele van de marktkapitalisatie
van alle beursgenoteerde bedrijven ter
wereld. Toch zijn obligaties bij het grote
publiek veel minder bekend. Dankzij de
recente heisa rond staatspapier maken ze
evenwel een razendsnelle comeback. Tijd
voor wat opheldering.

Wat is een obligatie?
Niets meer of minder dan een over-

eenkomst tussen twee partijen, waarbij
de ene de andere een lening verschaft die
na een bepaalde tijd terugbetaald moet
worden. De ontlener krijgt daarvoor een
jaarlijkse vergoeding, de coupon. In te-
genstelling tot een aandeel, waarbij de
bezitter mede-eigenaar van een onder-
neming wordt, geeft dat de ontlener geen
recht op inspraak in de operationele
koers van het bedrijf.

De koper van een obligatie krijgt in
ruil voor zijn lening wel een vaste inkom-

stenstroom, terwijl bij aandelen de om-
vang van het jaarlijkse dividend sterk kan
schommelen. Als de looptijd is afgelopen,
krijgt de obligatiehouder samen met de
laatste coupon 100 procent van de hoofd-
som terug.

Is een coupon gelijk aan het obliga-
tierendement?
Nee! Dat is een fout die veel beleggers

maken. De coupon is het vaste bedrag dat
overeengekomen is als vergoeding tussen
de twee partijen. Het obligatierendement
- in vakjargon de ‘yield’ - is een functie
van de prijs van de obligatie en de cou-
pon. Stijgt de prijs van de obligatie, dan
zakt het obligatierendement en vice ver-
sa. Het obligatierendement wordt het
vaakst gebruikt om de waarde van een
obligatie weer te geven omdat dat cijfer
zowel prijs, looptijd als coupon incalcu-
leert. Wanneer de pers het heeft over ‘de
Belgische lange rente’ bedoelt ze dus het
obligatierendement van Belgisch staats-
papier.

Wie belegt in obligaties?
Obligatiebeleggers zijn een ras apart.

In tegenstelling tot aandelenbeleggers
zijn ze doorgaans niet belust op meer-
waarden. Obligaties zijn voor hen aan-
trekkelijk wegens één simpele reden: de
zekerheid dat zowel de rentebetaling als
de hoofdsom op voorafbepaalde momen-
ten zal worden terugbetaald.

Het hoeft daarom niet te verwonde-
ren dat pensioenfondsen, verzekeraars

en vermogensbeheerders het gros van de
obligatiebeleggers uitmaken. Dat zijn ty-
pische buy-and-hold- of langetermijnbe-
leggers. Zij hebben verplichtingen zoals
het uitbetalen van pensioenen of verze-
keringsgelden die pas over een hele tijd
moeten gebeuren. Daarom zoeken ze ook
een rente-inkomen dat die termijn kan
overbruggen.

Waar worden obligaties verhan-
deld?
De handel in obliga-

ties gebeurt vooral
door banken en vermo-
gensbeheerders. Een
essentieel verschil met
de aandelenmarkt is de
manier waarop obliga-
ties verhandeld wor-
den. Het gros daarvan
gebeurt buitenbeurs, in
vaktermen over-the-
counter (OTC), tussen
professionele beleg-
gers. Slechts een klein
percentage van de obli-
gatiehandel, vooral die gericht op parti-
culieren, gebeurt via beurzen zoals Euro-
next.

Hoe wordt de prijs bepaald als er
niet echt sprake is van een beurs?
Net als bij aandelen wordt de prijs be-

paald volgens de wetten van vraag en
aanbod, alleen is dat bij obligaties net iets
complexer. ‘Om een prijs voor een be-

paalde obligatie te bepalen, vertrekken
we van de risicovrije rentecurve’, legt een
Brusselse obligatiehandelaar uit. ‘Voor
obligaties van financiële instellingen
wordt de swaprente (de rente die banken
elkaar onderling aanrekenen, red.) ge-
bruikt, voor overheidspapier en niet-
financiële bedrijven meestal de Duitse

overheidsrente. Dat is nog steeds het
meest kredietwaardige papier van de
eurozone.’

Voor iedere looptijd berekenen tra-
ders een kredietspread boven op de risi-
covrije rente. Dat extra rendement volgt
uit een inschatting van verschillende fac-
toren, zoals de liquiditeit van de markt en
de mate waarin een trader van bepaald
schuldpapier af wil of niet. Als een trader

bijvoorbeeld vindt dat hij te veel Belgi-
sche obligaties in portefeuille heeft, dan
zal hij die al snel tegen een aantrekkelijk
prijsje te koop zetten.

Traders afficheren een koop- en ver-
koopkoers. Ze willen goedkoop kopen en
duur verkopen. Naarmate de appetijt
voor een bepaalde obligatie zakt, wordt
de kloof tussen koop- en verkoopprijs
steeds groter. Dat verklaart waarom de
prijzen in illiquide markten zo snel kun-
nen zakken.

De belangrijkste factor die de kre-
dietspread bepaalt, is de kredietwaardig-
heid, de mate waarin de emittent aan zijn
schuldverplichtingen kan voldoen. Hoe
risicovoller een bedrijf of overheid wordt
ingeschat door de belegger, hoe hoger de
kredietspread. Als de kans dat een obli-
gatie niet meer terugbetaald zal worden
toeneemt, zal de prijs van de obligatie da-
len en zal het rendement dus toenemen.

Bepalen de kredietbeoordelaars de
hoogte van de rente?
Ja en nee. Het klopt dat de kredietsco-

res nog steeds gebruikt worden als basis
om de kredietwaardigheid van een over-
heid of bedrijf in te schatten. Maar door
de wanprestatie van de kredietbeoorde-

laars tij-
dens de kre-
dietcrisis is
dat steeds minder
het geval. Het blinde vertrouwen in hun
ratings is weg. Steeds meer beleggers ma-
ken hun eigen huiswerk.

Neem bijvoorbeeld Bekaert, dat bij
een recente obligatie-uitgifte een lagere
rente betaalde dan de Belgische overheid.
Daarmee zegt de markt eigenlijk dat Be-
kaert een veiligere belegging is dan de NV
België. Terwijl de staaltechnologiegroep
niet eens een kredietrating heeft.

Zijn er nog factoren die de rente
beïnvloeden?
En of. Zo rechttoe rechtaan de aande-

lenmarkten zijn, zo’n ingewikkeld kluwen
zijn de obligatiemarkten. Obligatiebeleg-
gers kijken nauw toe op de evolutie van de
rente en de inflatie. Bij een rentestijging
verliezen bestaande obligaties aan waarde
omdat de couponbetalingen minder inte-
ressant worden. Bij stijgende inflatie boet
je aan koopkracht in, wat vreet aan de
waarde van bestaande obligaties.

Ook de repo-markt is van cruciaal be-

Obligatierendement is complex ZENUWKNOOPPUNT
van macro-economie, risicobeheer en traderpsychologie

Het blinde vertrouwen
in kredietratings is
verleden tijd. Steeds
meer beleggers maken
hun eigen huiswerk.

STIJN DEMEESTER

Aan de toog, bij de bakker en
op de tandartsstoel gaat de
Belgische ‘spread’, het rente-
verschil met Duitsland, over
de tongen. Ook de niet-finan-
ciële pers heeft de markt voor
overheidsobligaties ontdekt.
Bij krantenkoppen als ‘Specu-
lanten viseren Belgische ren-
te’ gaan onze tenen krommen.
Hoog tijd dus om het com-
plexe raderwerk van de obli-
gatiemarkt in kaart te bren-
gen.

Het raderwerk van
de obligatiemarkt
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