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Dankzij de Griekse kiezer is de eurozone voorlopig gered. De gevreesde grexit is niet voor 
vandaag. Toch zijn de Griekse problemen niet opgelost; de besparingen beginnen een zware tol te 
eisen en een derde reddingsoperatie wordt hoe langer hoe waarschijnlijker.  Ondanks een lening 
van 100 miljard voor de bankensector loopt de Spaanse rente gevaarlijk hoog op, op de voet 
gevolgd door de Italiaanse rente. Merkel en co hebben het Iers referendum over het Europees 
begrotingspact overleefd, maar ondertussen blijkt dat ook Cyprus snakt naar noodhulp. Geen 
wonder dat het permanente noodfonds ESM, voor België goed voor een nieuwe blanco cheque 
van meer dan 24 miljard euro, zo snel mogelijk geratificeerd moet worden.

Europa sleept zich van de ene redding naar de volgende in een steeds sneller ritme: brandjes blussen, 
tijd kopen en hopen dat alles opgelost geraakt. Volgens IMF-voorzitter Lagarde heeft Europa nog 3 
maanden de tijd om de euro te redden. De ECB houdt de kluizen op slot en wacht op een politiek signaal 
te midden van de hypernerveuze markten door het uitblijven van de monetaire doping. De Europese 
crisis weegt op de mondiale economie waardoor onder meer Engeland en Amerika op een sterke aanpak 
aandringen. De tijd dringt en Europa moet reageren. Europees president Van Rompuy wil op een top 
eind deze maand een ‘allesomvattend masterplan’ voorleggen om de toekomst van de eenheidsmunt 
veilig te stellen. Dergelijke aankondigingen zijn niet nieuw, maar steeds werden de hooggespannen 
verwachtingen weggeveegd. Europees paniekvoetbal is eerder de regel dan uitzondering. De speeltijd 
kan niet blijven duren, nu de exit van een of meerdere landen uit de eurozone met de dag waarschijnlijker 
wordt. Ook de EU zelf  gelooft niet langer in de toekomst van de huidige eurozone: draaiboeken over 
noodscenario’s zoals een grexit liggen wel degelijk op tafel. Van Rompuy zal moeten overtuigen om 
het marktvertrouwen in de euro en de eurozone te herstellen. En dat is geen sinecure na bijna 2 jaar 
zwalpen. Succes is maar mogelijk als de EU meer middelen en meer bevoegdheden krijgt en er in slaagt 
met één stem te spreken terwijl de opdracht van de ECB wordt geherdefinieerd en ruimte laat voor 
monetaire financiering van de schulden. Dergelijke drastische maatregelen zullen voor verschillende 
landen, Duitsland voorop, moeilijk te slikken zijn, maar een nieuwe halfslachtige maatregel zal de euro 
enkel nog een stapje dichter bij de afgrond brengen. Zou de EU niet beter kiezen voor de korte pijn en 
de eurozone beperken tot die landen die de strenge budgettaire voorwaarden willen en kunnen naleven?

Te midden van deze uitslaande Europese crisis lijkt de NV België het daarentegen relatief  goed te 
doen: de rente is redelijk stabiel, de groeiprognoses worden positief  bijgesteld - de NBB verwacht 
nu een groei van 0,6% in 2012 in plaats van een krimp van 0,1% - en de inflatie is fors afgenomen. 
De enige verdienste van de regering Di Rupo hierbij is het loutere feit dat er een regering is. 
Zonder Europese druk was de begrotingsdoelstelling al lang verlaten. De rente is stabiel dankzij 
de liquiditeitverschaffende maatregelen en obligatieaankopen van de ECB. De groei is volledig te 
danken aan de export. De dalende internationale olieprijzen houden de inflatie in bedwang, niet 
de bevriezing van de energieprijzen. De binnenlandse consumptie heeft te lijden onder de dalende 
koopkracht ten gevolge van de belastingverhogingen en de concurrentiële positie blijft achteruitgaan. 
Toch slaan de fiscale inkomsten tegen en worden nieuwe belastingverhogingen verwacht. Om aan het 
begrotingstraject te blijven voldoen, moet volgend jaar opnieuw 3,7 miljard euro gevonden worden, 
terwijl de schuldreductie hoe langer hoe onzekerder wordt door de bijdragen voor de noodfondsen en 
de waarborgen voor de financiële sector. 

De ogenschijnlijk goede resultaten verbergen een pak risico’s voor België terwijl de kosten van 
een  implosie of hertekening van de eurozone zware gevolgen zou hebben voor de economie in 
gans de unie. Het zijn cruciale weken en maanden voor Europa. Het moet eindelijk beslissen 
welke toekomst het wil voor de eenheidsmunt en voor de eurozone. Dit heeft verstrekkende 
gevolgen voor de economie en financiën in de EU, en dus ook voor België.  Het probleem is 
niet of de Belgische begroting wordt opgemaakt voor of na de gemeenteraadsverkiezingen. 
De echte inzet is de uitvoering van een groeiplan en een geloofwaardige begroting die niet 
afhangt van externe factoren, maar met sterke en duurzame maatregelen zonder de economie 
verder te belasten. En op dit vlak moet Di Rupo toch dringend een tandje bijsteken.
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 2012 2011
Hong Kong 1 1
USA 2 2
Zwitserland 3 5
Singapore 4 3
Zweden 5 4
Duitsland 10 9
Nederland 11 14
Luxemburg 12 11
VK 18 20
Ierland 20 24
België 25 23
Frankrijk 29 29
Spanje 39 35
Italië 40 42
Portugal 41 40
Griekenland 58 56
Venezuela 59 59
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Europese aanbevelingen voor België 

De bevindingen

De EU stelt vast dat België het tekort 2012 tot 2,8% wil beperken 
om tot een evenwicht te komen in 2015, maar dat de aanvullende 
maatregelen vanaf 2013 nog niet gespecifieerd zijn en dat de macro-
economische uitgangspunten vanaf 2014 te optimistisch zijn. 
De schuld, die de 100% bbp benadert ligt nog steeds ver boven de 
60%-drempel. Daarbovenop komen nog de enorme impliciete 
verplichtingen voor de  aan de financiële sector verleende garanties. 
Kortom, de gevolgde begrotingsstrategie van België is niet zonder 
risico en moet, vooral vanaf 2013, gespecifieerd worden en gebaseerd 
zijn op realistischere prognoses. Volgens de EU zou de doelstelling 
inzake het tekort gebaat zijn bij afspraken tussen het federale niveau 
enerzijds en de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden 
anderzijds. Twee externe factoren vormen nog een bedreiging voor 
de financiën: de oplopende kost van de vergrijzing en het onstabiele 
financiële stelsel waardoor de risico’s van het bankwezen met deze van 
de overheid met elkaar verweven zijn.

De gestage achteruitgang van de lopende rekening door terreinverlies 
bij de goederenuitvoer duidt op een ongunstige ontwikkeling van 
de Belgische loonkosten ten opzichte van de buurlanden en van de 
eurozone als geheel. Door de indexering stijgen de nominale lonen 
sterker dan in andere landen terwijl de weliswaar hoge productiviteit 
tegen een lager tempo groeit. De EU stelt vast dat de energieprijzen 
wel bevroren zijn, maar dat maatregelen ontbreken om het 
loonindexeringssysteem te hervormen. 

Een aantal structurele maatregelen moet meer jongeren en ouderen 
aan werk helpen terwijl het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen 
hervormd wordt. Toch blijven er structurele problemen op de 
arbeidsmarkt. Hervormingen van het beroepsonderwijs en een hogere 
deelname in een leven lang leren, zou de participatie van ouderen en 
kansarme groepen verhogen. Ook inzake de belastingdruk op arbeid 
is nauwelijks vooruitgang geboekt; het nieuwe belastingkrediet voor 
de laagste lonen is ontoereikend om de werkloosheidsvallen aan te 
pakken. Er zijn geen maatregelen genomen om de belastingdruk te 
verschuiven van arbeid naar consumptie- en/of milieubelastingen.

Door de zwakke concurrentie en een zwak toezicht liggen de prijzen 
van heel wat goederen en diensten in België hoger dan in andere 
lidstaten. De regelgeving in de detailhandel is met zijn operationele 
beperkingen en toegangsbelemmeringen te concurrentiebeperkend. 
Dat laatste zorgt er trouwens voor dat voormalige monopolisten in 
de netwerkindustrieën nog steeds hogere prijzen kunnen aanrekenen 
dan mogelijk zou zijn in een concurrerende markt. Ten slotte wijst 
de EU erop dat België op schema ligt wat betreft het aandeel van 
hernieuwbare energie maar dat er nagenoeg geen vordering is 
gemaakt inzake de vermindering van broeikasgassen in de niet onder 
de emissiehandelsregeling vallende sectoren.

De aanbevelingen

België moet de begroting 2012 uitvoeren zodat het buitensporig tekort 
dit jaar wordt gecorrigeerd. Voor de volgende jaren ligt de klemtoon 
op de duurzame verbetering van het begrotingssaldo en van de 
schuldgraad. De begrotingsdoelstellingen moeten bindend zijn op 
federaal en subfederaal niveau, met een transparante lastenverdeling 
over en verantwoordingsplicht van de diverse geledingen.
De leeftijdsgerelateerde uitgaven moeten in toom worden gehouden 
om de duurzaamheid van de openbare financiën te behouden. De 
hervorming van de vervroegde uittredingen en de aanpassing van 
de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting zijn hierbij 
prioritair voor de EU. De zwakste banken moeten hun kapitaal 
verhogen om de financiële sector te stabiliseren zodat deze zijn 
normale rol van kredietverstrekker opnieuw voluit kan vervullen.

België moet het concurrentievermogen bevorderen en zorgen voor 
meer werkgelegenheid, onder meer door stappen te ondernemen om 
de loononderhandelingen en  de index te hervormen. Zo moet de 
loonstijging beter aansluiten bij de evolutie van de arbeidsproductiviteit 
en van het concurrentievermogen door achteraf correcties door te 
voeren of specifieke akkoorden hieromtrent af te sluiten.
Een significante verschuiving van de belasting op arbeid naar minder 
groei verstorende belastingen, moet voor meer tewerkstelling zorgen. 
De hervorming van de werkloosheidsuitkeringen moet voortgezet 
worden en het activeringsbeleid moet toegespitst worden op kwetsbare 
groepen. Er moet van de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid 
gebruik gemaakt worden om de interregionale arbeidsmobiliteit te 
bevorderen. 

De toegangsbelemmeringen en de operationele beperkingen in de 
detailhandel en de netwerkenindustrieën moeten afgebouwd worden 
om de concurrentie in deze sectoren te verhogen. Het vervoer zou 
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om de 
broeikasgasemissies van de niet onder de emissiehandelsregeling 
vallende activiteiten te verminderen.

Niks nieuws onder de zon

De Europese Unie stelt dat België, indien het land zijn 
begrotingsdoelstelling voor dit jaar kan verwezenlijken, op de 
goede weg zit, maar dat verschillende risico’s een duurzaam herstel 
kunnen ondermijnen. Harde garanties moeten een nieuwe ontsporing 
vermijden, niet alleen over het toekomstig begrotingstraject, maar 
ook over de lastenverdeling over de verschillende overheidsniveaus. 
Wat de aanbevelingen betreft, is het lijstje van 2012 een doorslag van 
dat van vorig jaar. België moet structureel maatregelen nemen om 
de vergrijzing het hoofd te bieden, de financiële sector te versterken, 
het concurrentievermogen en de tewerkstelling te verhogen, de 
belastingdruk op arbeid te verminderen, de marktconcurrentie te 
verhogen en de milieudoelstellingen te behalen. Toch houdt de EU 
rekening met de Belgische gevoeligheden: terwijl vroeger gepleit werd 
voor de afschaffing van de index, stelt de Commissie zich nu al tevreden 
met stappen die index kunnen corrigeren. Al bij al stelt de EU redelijke 
maatregelen voor, maatregelen waarbij inderdaad zowel de economie 
als de financiën baat bij zullen hebben. De regering Di Rupo houdt 
er dan ook best rekening mee bij de volgende begrotingscontrole en 
bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar. Het zal de kansen op een 
budgettair evenwicht in 2015 enkel maar doen toenemen.

Op 30 april 2012 heeft België in het kader van het Europees toe-
zicht zijn stabiliteitsprogramma voor de periode 2012 tot 2015 
en zijn nationale hervormingsprogramma bij de Europese Raad 
ingediend. Op basis van deze documenten gaat de Europese Unie 
na of België aan zijn budgettaire verplichtingen voldoet en of het 
land voldoende maatregelen neemt om de vijf  Europa 2020-doel-
stellingen te behalen op het vlak van de werkgelegenheid, O&O, 
klimaatverandering en energie, onderwijs en armoede. Op 30 mei 
publiceerde de Europese Raad zijn bedenkingen en aanbevelingen.
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De belastingdruk blijft stijgen

Nieuwe BFW leidt niet tot een daling van de transfers

De jaarlijkse studie over belastingtrends in de EU van Eurostat (mei 
2012) bevestigt de hoge cijfers. Met taksen en heffingen die in 2010 
goed waren voor 43,9% van het bbp moest België enkel Denemarken 
(47,6%) en Zweden (45,8%) voor zich laten in de rangschikking van de 
fiscale druk. Het EU27-gemiddelde bedroeg 38,4%. 

Met een hoogste tarief  van 53,7% in de personenbelasting staat 
België ook in 2012 riant in de top-3, eveneens na Zweden (56,6%) en 
Denemarken (55,4%) en fors boven het EU- gemiddelde van 38,1%. 
Na een lange daling stabiliseert het gemiddeld standaardtarief  in 
de vennootschapsbelasting op 23,5% in de EU. België hanteert nog 
steeds een tarief  van 34% en moet hier enkel Frankrijk (36,1%) en 
Malta (35%) laten voorafgaan. In tijden van zware tekorten, hebben 
verschillende landen hun toevlucht genomen tot een  verhoging van 
het BTW-tarief:  van gemiddeld 19,2% in 2000 tot 21% in 2012. Als 
gevolg daarvan behoort het Belgische tarief  van 21% niet langer tot 
de Europese top, maar ligt nu precies op het Europees gemiddelde. 

De structuur van de fiscale ontvangsten – 43,9% in 2010 of 155,6 
miljard euro – wordt nog steeds gekenmerkt door een hoog aandeel aan 
inkomsten uit directe belastingen (16,3% of derde hoogste in de EU27) 
en sociale bijdragen (14,2% of 6de  plaats in EU-rangschikking). Het 
aandeel van de indirecte belastingen ligt met 13,3% (15de plaats) dan 
weer juist onder het EU-gemiddelde van 13,5%. Enigszins verwonderlijk 
brengen de accijnzen en overige consumptiebelastingen slechts 7,7 miljard 
op, de op 2 na laatste plaats in de EU. De Belgische milieubelastingen, 
en vooral de energiebelastingen, zijn de laagste in Europa. Voor 
milieubelastingen, goed voor 7,3 miljard euro in 2010, behaalt België nog 
de 22ste plaats, maar de belasting op energie staat op de 27ste plaats en 
die op motorbrandstoffen op de 26ste plaats.  De lasten op transport 
exclusief  brandstoffen en vervuiling liggen met respectievelijk de 11de en 
7de plaats dan weer hoger dan gemiddeld in de EU27.

Op het eerste zicht lijkt een verschuiving van de fiscale druk op 
arbeid en bedrijfsinkomsten naar milieu en eventueel consumptie 
een rechtvaardigere verdeling van de lasten. Maar de energieprijzen 
liggen nu reeds hoger dan in de buurlanden. Eurostat houdt namelijk 
geen rekening met de extra kosten op energie, zoals de distributiekost. 
En de vergroening van de fiscaliteit blijkt ook geen sinecure zoals 
de hervorming van de lasten op bedrijfswagens aantoont.  De beste 
oplossing voor de langere termijn is nog steeds om de globale fiscale 
druk, nu de derde hoogste in de EU27, meer in lijn te brengen met het 
Europees gemiddelde. Dat betekent dat de sanering van de financiën 
vooral langs de uitgavenkant moet gebeuren. Eens dit achter de rug is, 
kan een aanvang gemaakt worden van de daling van de belastingdruk 
door prioritair het overheidsbeslag op de inkomens aan te pakken.

De studie houdt enkel rekening met de transfers vervat in de 
BFW en dus niet met de geldstromen in de federale begroting 
of deze in de Sociale Zekerheid. Gebaseerd op de prognoses van 
het Planbureau maakt Vives een simulatie van de gewestelijke 
ontvangsten in de verschillende belastingen – personenbelasting, 
vennootschapsbelasting, BTW en accijnzen. Vervolgens worden 
de belastingen verdeeld over de gewesten volgens de verdeelsleutels 
voorzien in de oude en de nieuwe BFW. De gemeenschapsmiddelen 
worden verdeeld over de gewesten volgens de 80/20 sleutel. Ten slotte 
worden de resultaten van beide BFW-berekeningen vergeleken met 
het ‘juste retour’- criterium waarbij het gewestelijk aandeel in de 
ontvangsten of dotaties overeenkomt met het gewestelijk aandeel in 
de federale belastingopbrengsten.

Via de BFW stroomt anno 2012 een transfer ten belope van 0,49% van 
het Belgisch bbp of 1,873 miljard euro van het Vlaams gewest naar de 
andere gewesten. Zonder de hervorming van de BFW daalt dit tot 
0,43% in 2030. De nieuwe BFW verhoogt de transfer in 2012 met 
0,02% om daarna verder op te lopen tot 0,08% in 2030. Uitgedrukt in 
euro betekent dit dat de transfer in het aanvangsjaar reeds 77 miljoen 

euro hoger ligt en in 2030 bedraagt de toename reeds 643 miljoen 
euro. Vives besluit dat de gunstige impact van de overdracht van een 
aantal bevoegdheden naar de gewesten en van de hervorming van het 
solidariteitsmechanisme inzake de transfers vanuit Vlaanderen meer 
dan gecompenseerd worden door de herfinanciering van Brussel, 
door het overgangsmechanisme en door de stopzetting van de 
Lambermontturbo in de BTW-dotatie. Deze keer is het niet Wallonië 
dat van de toegenomen geldstroom profiteert: de stromen naar het 
Waals gewest blijven nagenoeg constant, terwijl de extra transfer uit 
Vlaanderen naar Brussel vloeit.

De hervorming van de BFW moet zorgen voor meer responsabilisering 
en een geleidelijke afbouw van de transfers. In deze tweede opdracht is 
de nieuwe BFW nu al niet geslaagd. En dit is eigenlijk niet verwonderlijk: 
zolang de gewestelijke aandelen in de belastingontvangsten grote 
verschillen blijven vertonen zullen er volgens de BFW transfers van 
de ‘rijkere’ naar de ‘armere’ regio’s blijven bestaan. Alles hangt dus 
af van de eventuele convergentie van de gewestelijke economieën. 
Maar het is wel frappant dat de hervorming van de BFW, die juist 
tot doel had de belangrijkste onrechtvaardigheden weg te gommen, 
tot hogere transfers leidt. Naast de bestaande hulp aan Wallonië 
draait Vlaanderen nu ook volledig op voor de extra financiering van 
Brussel. Een extra financiering, waar overigens vrijwel niks tegenover 
staat. Het waren voornamelijk de Franstaligen die aandrongen op de 
blanco cheque voor Brussel. Niet alleen zijn ze met glans geslaagd in 
hun opzet, het is hen ook nog gelukt om de factuur naar Vlaanderen 
door te schuiven.

Wie dacht dat met de goed 13 miljard euro aan budgettaire maatregelen 
van de regering Di Rupo een eind zou komen aan de belastingverhogin-
gen, is er aan voor de moeite. Integendeel zelfs. Volgens de recente Econo-
mische Vooruitzichten van het Planbureau stijgt de parafiscale druk dit 
jaar met 1,6% procentpunt tot 45% bbp. In de periode 2012-2017 zou de 
belastingdruk stabiliseren op dit recordniveau. Ook de federale regering 
zelf  voorziet geen daling van de belastingen: uit het stabiliteitsprogram-
ma 2012 blijkt dat de totale heffingen stijgen van 46,6% in 2011 tot 49,0% 
in 2015 of een toename van 2,4 procentpunt over een periode van 5 jaar.

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, Vives, on-
derzocht het effect van de hervorming van de Bijzondere Financie-
ringswet op de transfers tussen de Belgische gewesten in de periode 
2012-2030. Hieruit blijkt dat deze geldstromen hoegenaamd niet ver-
dwijnen of zelfs maar verminderen. Ten opzichte van de oude BFW 
zullen de transfers in de beschouwde periode zelfs nog toenemen.
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Het oorspronkelijk ESM-verdrag werd op 11 juli 2011 door de 
17 ministers van Financiën van de eurolanden. Het maximale 
leningvolume, inclusief  de uitstaande EFSF-steun, werd vastgelegd 
op 500 miljard euro en de startdatum was voorzien voor 1 juli 2013. 
De financiering komt van de lidstaten volgens de inbreng in het 
kapitaal van de ECB, met correcties voor de nieuwe armere lidstaten. 
De verheviging van de schuldencrisis in het najaar 2011 vereiste 
een krachtiger Europees antwoord aan de financiële markten. Op 
de Europese toppen van 21 juli en 9 december 2011 werd beslist 
de effectiviteit van het ESM te vergroten in de hoop de financiële 
stabiliteit te herstellen. Het gewijzigde ‘verdrag tot instelling van het 
Europees Stabiliteitsmechanisme’ werd op 2 februari 2012 in Brussel 
ondertekend door de ambassadeurs van de landen van de eurozone. 

Het vernieuwd verdrag voorziet verschillende belangrijke aanpassingen. 
De inwerkingtreding wordt met een jaar vervroegd tot 1 juli 2012. Het 
beschikbaar instrumentarium wordt uitgebreid: naast gewone leningen 
voor noodlijdende lidstaten kan het EMS voortaan ook anticiperende 
bijstand bieden, leningen toestaan voor de herkapitalisatie van 
financiële instellingen en zelf  interveniëren in de primaire en secundaire 
obligatiemarkten door de aankoop van overheidspapier. Om de 
houdbaarheid van de schuldpositie van de lidstaten in problemen 
te verbeteren wordt een flexibelere prijszetting mogelijk en worden 
looptijden tot 30 jaar toegestaan. Bijstand zal enkel nog mogelijk zijn als 
de vragende lidstaat er zich toe verbindt het Europees begrotingspact - het 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance - te ondertekenen en 
om tijdig zijn financiën in orde te brengen. De belangrijkste beslissingen 
binnen het ESM worden in onderlinge overeenstemming genomen, maar 
indien spoed vereist is om de stabiliteit van de eurozone te verzekeren, 
kan een noodprocedure opgestart worden waarbij een gekwalificeerde 
meerderheid van 85% van de stemmen volstaat om te beslissen. Verder 
herbevestigt het ESM de nauwe samenwerking met het IMF, zowel op 
technisch als financieel niveau. In het oorspronkelijk ESM-verdrag 
moesten de lidstaten hun participatie binnen de vijf  jaar volstorten; het 
gewijzigde verdrag maakt het mogelijk dit proces te versnellen.

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep op 30 maart 2012 in 
Kopenhagen werden een aantal maatregelen verder verfijnd. Zo wordt 
het kapitaal versneld opgevraagd via 5 tranches tussen juli 2012 en 
juli 2014. Indien nodig kan meer kapitaal opgevraagd worden  om een 
ratio van 15% te behouden tussen het gestort kapitaal en de uitstaande 
leningen. Vanaf juli 2012 is het ESM het belangrijkste instrument om tot 
500 miljard euro aan nieuwe programma’s te financieren, terwijl de EFSF 
blijft instaan voor de bestaande programma’s van ongeveer 200 miljard 
euro. De gezamenlijke  kredietcapaciteit van het EFSF/ESM van 700 
miljard euro komt bovenop de 102 miljard euro die al onder het EFSM 
als bilaterale Griekse leenfaciliteit werd uitbetaald aan Griekenland, 
maar ook aan Ierland en Portugal. De ministers van financiën hebben 
hiermee een brandmuur van meer dan 800 miljard euro opgericht om de 
financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. Daarenboven hebben 
eurolanden er zich toe verbonden om 150 miljard euro bijkomende 
bilaterale bijdragen aan het IMF ter beschikking te stellen.

Gevolgen voor België

Het maatschappelijk kapitaal van het EMS bedraagt 700 miljard 
euro om een leencapaciteit van 500 miljard te kunnen garanderen. 
Daarvan moet 80 miljard worden volgestort en voor 620 miljard euro 
worden garanties gegeven. Indien het volgestort kapitaal ten gevolge 
van absorptie van verliezen daalt onder de 80 miljard euro kan een 
bijkomende kapitaalsbetaling gevraagd worden om het niveau van 
het volgestort kapitaal te herstellen.

De Belgische bijdrage in het kapitaal is vastgesteld op 24,34 miljard 
euro. Hiervan moet tegen juli 2014 effectief  2,8 miljard aan het ESM 
worden overgemaakt, terwijl België voor het saldo (21,54 miljard 
euro) garant staat. Met 3,5% van het kapitaal levert België trouwens 
de 6de grootste bijdrage van de 17 eurolanden na Duitsland (27%), 
Frankrijk (20%), Italië (18%), Spanje (12%) en Nederland (6%).

Open Europe, een kritische Britse denktank, berekende vorig jaar, 
toen de contouren van het ESM vorm kregen, de totale rechtstreekse 
en onrechtstreekse Belgische bijdrage aan allerhande Europese 
hulpprogramma’s. Deze engagementen zouden al oplopen tot bijna 
70 miljard euro: 24,4 miljard voor het ESM, 15,3 miljard voor het 
EFSF in 2010, een lening van 2,89 miljard aan Griekenland. Bovenop 
deze 42,9 miljard houdt Open Europe rekening met het risico dat 
België loopt als aandeelhouder van het IMF, eveneens een belangrijke 
geldschieter voor de Europese hulpprogramma’s: 0,6 miljard voor 
Griekenland en 5,3 miljard voor het aandeel van het IMF in de 
leningen van de EFSF. Ten slotte loopt België nog een risico in het 
oorspronkelijke EFSM en via de ECB door het inkoopprogramma 
van obligaties van probleemlanden. 70 miljard euro aan risico’s dus, 
wat neerkomt op 20% van het Belgische BBP of van de publieke 
schuld. Een enorme blootstelling die dan nog enkel rekening houdt 
met het Europees risico. Begin juni ging België akkoord met een 
verhoging van de garanties voor Dexia tot 55 miljard. Met een 
aandeel van 60,5% garandeert België dus ongeveer 33,3 miljard euro. 
Door de  schulden- en bankencrisis heeft de Belgische staat al voor 
meer dan 100 miljard euro aan leningen en waarborgen uitstaan.

Onverantwoord risico

Volgens de Belgische minister van financiën, Vanackere, en zijn 
voorganger Reynders is er geen vuiltje aan de lucht. Immers, de 
betrokken debiteurs betalen rente op de leningen of een vergoeding 
op de waarborgen, waardoor België uiteindelijk zou verdienen aan 
de crisis. Dit klopt natuurlijk zolang alle partijen hun verplichtingen 
nakomen en de waarborgen niet worden opgevraagd. Echter, volgens 
veel specialisten groeit de kans dat één of meerdere landen uit de 
eurozone op termijn de euro zullen verlaten of tenminste een al 
dan niet nieuwe schuldherschikking zullen moeten doorvoeren. 
In het eerste geval wordt het voor de vertrekkende landen vrijwel 
onmogelijk om hun schuld nog langer te honoreren en ook in het 
tweede geval moet rekening worden gehouden met substantiële 
verliezen. Het ESM-verdrag voorziet dat in noodgevallen 85% van 
de stemmen volstaat om nieuwe leningen toe te kennen. Met zijn 
3,5% aan stemrechten komt België hier hoegenaamd niet bij te pas. 
De goedkeuring van het EMS-verdrag betekent dan ook een nieuwe 
afdracht van bevoegdheden aan de EU tezamen met een nieuwe en 
allicht permanente geldstroom in de vorm van een blanco cheque van 
meer dan 24 miljard euro. De gevolgen voor de belastingbetaler zijn 
niet langer te overzien.

ESM, een monetaire staatsgreep
Op 17 december 2010 bereikte de Europese Raad een akkoord over 
de oprichting van een permanent noodfonds, het ESM (Europees Sta-
biliteitsmechanisme), als opvolger van de tijdelijke fondsen EFSM 
(Europese financieel Stabilisatiemechanisme) en EFSF (Europese 
Faciliteit voor Financiële Stabiliteit). Het EFSM werd aanvankelijk 
specifiek opgericht voor Griekenland, terwijl EFSF en ESM de finan-
ciële stabiliteit van de eurozone moeten waarborgen door indien nodig 
het verstrekken van financiële bijstand aan lidstaten van de eurozone.


