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Na drie weken onderhandelen rondde de federale regering de begrotingscontrole af. Door de 
verslechtering van de conjunctuur en het groter dan verwachte tekort in 2012 werd de bijsturing 
alweer een moeilijke oefening. Di Rupo koos echter voor de gemakkelijkste weg: de budgettaire 
teugels worden gevierd en dankzij enige creativiteit werd nog voor 3,8 miljard euro aan besparingen 
gevonden. Het is echter de perceptie die telt: spitsvondigheid en rekbare interpretaties worden 
blijkbaar hoger aangeschreven dan het nemen van maatregelen om de begroting fundamenteel en 
duurzaam te saneren.

Ondanks alle stoere verklaringen dat de regering wel degelijk de budgettaire afspraken met Europa 
nakomt - voor 2012 was dit een tekort van 2,8% - werd de doelstelling bijlange niet gehaald. Op 19 
maart besliste Eurostat zoals te verwachten dat de kapitaalsverhoging van Dexia wel degelijk een 
uitgave betreft en geen investering zoals de regering bleef volhouden, en dus in de begroting 2012 
dient opgenomen. Hierdoor stijgt het tekort met 2,9 miljard euro of 0,8% tot 3,7%. Maar ook zonder 
deze kapitaalsverhoging was het tekort niet onder de 3% norm gebleven. Eind maart becijferde het 
INR dat het begrotingstekort 2012 afsloot op 14,9 miljard of 3,9% van het bbp. Meer dan een vol 
procent boven de afgesproken doelstelling en zelfs hoger dan het tekort van 2011 dat 3,7% bedroeg. 
De primaire uitgaven stegen van 49,9% tot 51,3% en de rentelasten bleven nagenoeg stabiel op 3,4%. 
De ontvangsten klokten af op 50,8% tegenover 49,5% een jaar eerder. De schuld steeg aanzienlijk 
van 97,8% tot 99,6% door de toename van het tekort en de bijdragen aan de Europese noodfondsen.

Voor dit jaar was de begrotingsdoelstelling vastgelegd op een tekort van 2,15%. Verschillende partijen, de 
PS en cdH op kop, vroegen al langer de budgettaire teugels te vieren gezien de slechte conjunctuur. Een 
smeekbede bij Olli Rehn, eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, boekte resultaat: 
België mag de doelstelling laten varen op voorwaarde dat er voor minstens 1% structurele maatregelen 
worden genomen en de schuldgraad niet boven 100% uitkomt. Hierdoor zal het begrotingstekort 2013 
ongeveer 2,5% bedragen. Het beoogde evenwicht in 2015 blijft voorlopig nog overeind.

Een structurele inspanning van 1 procent komt neer op 3,8 miljard euro. De regering maakt zich 
sterk dat ze hieraan voldoet. Zo bevat de begrotingsopmaak reeds voor 1,66 miljard aan structurele 
maatregelen. De deelstaten moeten ongeveer 750 miljoen bijdragen. Dividenden van de NBB en 
BNP Paribas (samen 293 miljoen) worden blijkbaar ook als structurele ontvangsten beschouwd. 
Technische correcties, met onder meer een verhoging van de geraamde belastingontvangsten brengen 
231 miljoen euro op. Een ‘vergeten’ verlaging van de btw-aftrek bij bedrijfswagens moet structureel 
115 miljoen opbrengen. Nieuwe besparingen (in de administratie, de SZ en de gezondheidszorg) 
zijn goed voor 523 miljoen euro en de nieuwe belastingen tenslotte (accijnzen tabak, erfpacht, 
testamenten en huwelijkscontracten, liquidatieboni vennootschappen, notionele aftrek en de 
pensioenfondsen) moeten samen 238 miljoen euro in het laatje brengen. De regering interpreteert 
het begrip ‘structurele maatregelen’ wel bijzonder ruim. Men kan de vraag stellen in hoeverre dit 
geldt voor een ‘technische correctie’, voor de inspanning van de deelstaten of voor de ontvangen 
dividenden. Het zijn trouwens de participaties in Belgacom en de financiële sector die het eerst in 
aanmerking komen om verkocht te worden teneinde de schuldgraad onder de 100%-grens te houden. 
Van een duurzaam karakter bij de te ontvangen dividenden is dan geen sprake meer. Finaal zal de 
Europese Commissie de knoop doorhakken. Een Europees onvoldoende kan nog altijd een forse 
boete opleveren.

Door de begrotingsdoelstellingen te laten varen, schuift Di Rupo de lasten door naar de toekomst. 
Indien de regering er in slaagt om dit jaar op 2,5% tekort af te klokken, moet in de volgende 2 jaar 
nog eens 9,5 miljard gevonden worden om in 2015 het evenwicht te halen. De noodzakelijke sanering 
is geen koehandel: het is niet of structureel saneringen of de doelstelling halen. Beide moeten samen 
gebeuren om de publieke financiën duurzaam op orde te krijgen. Dit is alweer niet gelukt. Door het 
tekort nu te laten oplopen, zullen de toekomstige inspanningen enkel zwaarder worden. Een schier 
onmogelijke opdracht, zeker in het licht van het verkiezingsjaar 2014.
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België  56,0
Frankrijk 50,2
Duitsland 49,7
Hongarije 49,4
Oostenrijk 48,9
Italië  47,6
Zweden 42,8
Finland  42,5
Griekenland 41,9
Spanje  41,4
Nederland 38,6
Denemarken 38,6
Noorwegen 37,6
Portugal 36,7
Luxemburg 35,8
VK  32,3
Ierland  25,9
Zwitserland 21,5
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Financiering van de deelstaten na de zesde staatshervorming

De principes

De financieringsmechanismen moeten voldoen aan elf  principes 
zoals het vermijden van deloyale concurrentie, het behoud van de 
progressiviteit in de personenbelasting (PB), het vermijden van een 
structurele verarming van een deelstaat, de leefbaarheid van de 
federale staat verzekeren, de responsabilisering van de deelstaten, de 
herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het behoud 
van de solidariteit, de stabiliteit van de deelstaten, het behoud van 
bevolkings- en leerlingencriteria en een gedeelde inspanning in de 
sanering van de overheidsfinanciën. Het nieuwe financieringsmodel 
moet zorgen voor meer autonomie en een grotere responsabilisering 
van de deelstaten waarbij een solidariteit zonder perverse effecten 
behouden blijft en de leefbaarheid van de federale staat op lange 
termijn wordt gegarandeerd.

Financiering van de gemeenschappen

Aangezien iedereen recht heeft op bepaalde diensten staan de 
behoeftecriteria centraal bij de financiering van de gemeenschappen. 
De verdeling van de middelen gebeurt voornamelijk via de  
demografische sleutels (bevolking en leerlingen). De dotaties uit de 
btw en de PB blijven de belangrijkste inkomstenbron, maar worden 
aangepast door de stopzetting van de bijkomende middelen. De 
eerste dotatie is nog steeds het toegewezen gedeelte van de btw-
ontvangsten en bestaat voortaan uit het basisbedrag uit de oude 
BFW, een deel van de Lambermontmiddelen (retroactief  beëindigd 
in 2010) en de dotatie voor het Kijk- en Luistergeld (was vroeger een 
deel van de PB-dotatie). Deze btw-dotatie wordt verdeeld volgens de 
leerlingensleutel en wordt jaarlijks aangepast aan de index, de (de)
nataliteitscorrectie en voor 91% gekoppeld aan de reële groei. De 
tweede dotatie, het toegewezen gedeelte van de PB-ontvangsten, 
bestaat uit een basisbedrag volgens de oude BFW en het saldo van 
de Lambermontmiddelen. De verdeling gebeurt via de PB-sleutel, 
zijnde het aandeel van de betrokken gemeenschap in de federaal 
gehouden PB-opbrengst. De dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd en 
voor 82,5% aan de reële bbp-groei gekoppeld. Een laatste dotatie in 
de btw-middelen betreft de financiering van de nieuwe bevoegdheden: 
de middelen voor  gezinsbijslag (5,8 miljard, te verdelen volgens het 
aantal 0 tot 18-jarigen, jaarlijks te indexeren), de ouderenzorg (3 
miljard euro verdeeld volgens het aantal +80-jarigen en jaarlijks aan 
te passen aan de index en 82,5% van de reële groei per inwoner) en 
de gezondheidszorg (1,2 miljard verdeeld volgens het aandeel in de 
totale bevolking, jaarlijkse indexering en koppeling aan 82,5% van 
de groei). Andere over te hevelen bevoegdheden, zoals een deel van 
justitie, worden eveneens gefinancierd door dotaties die verdeeld 
zullen worden volgens gebruikssleutels. De bestaande dotaties voor 
de financiering universitair onderwijs voor buitenlandse studenten 
en de Lotto-middelen worden niet gewijzigd. Het Vlinderakkoord 
voorziet een dotatie van 8,9 miljoen euro voor de effectieve overdracht 

van de Nationale Plantentuin, te verdelen volgens personeelsleden 
per taalrol op het moment van overdracht. De gemeenschappen 
kunnen nog steeds beschikken over eigen niet-fiscale ontvangsten en 
leningen. De financiering van de Brusselse gemeenschapscommissies, 
namelijk de VGC en de FGC, wordt opgetrokken in het kader van de 
herfinanciering van het BHG (zie verder).

Financiering van de gewesten

Voor het referentiejaar 2012 bedraagt de fiscale gewestelijke autonomie 
in de PB 10,736 miljard euro. Dit bedrag wordt bekomen door de PB-
dotatie van 2012 (14,309 miljard) te verminderen met een gecorrigeerde 
negatieve term (4,4 miljard als compensatie voor de gederfde federale 
inkomsten door de gewestbelastingen) en te vermeerderen met 
40% van de overgedragen fiscale uitgaven (765 miljoen). De fiscale 
autonomie wordt georganiseerd volgens uitgebreide opcentiemen op 
de federale belasting. De huidige federale belasting zal dus met een 
factor verlaagd worden dat overeenkomt met de vastgelegde 10,736 
miljard aan fiscale autonomie. De 6,75%-beperking in de fiscale 
autonomie wordt opgeheven. De gewesten kunnen de percentages 
of bedragen in de gewestelijke PB-belasting onbeperkt verhogen of 
verlagen op voorwaarde dat de progressiviteit wordt gerespecteerd. 
Indien de gewesten de opcentiemen differentiëren per belastingschijf, 
is een afwijking van de progressiviteit mogelijk op voorwaarde dat 
het gewestelijk opcentiemtarief  op een belastingschijf  niet lager is 
dan 90% van het hoogste opcentiemtarief  op de lagere schijven en het 
belastingvoordeel voor de belastingplichtige niet hoger is dan 1000 euro 
(geïndexeerd) per jaar. De federale wetgever blijft exclusief  bevoegd 
voor de vaststelling van de belastbare basis, de bedrijfsvoorheffing en 
de inning van de PB. Deloyale concurrentie wordt uitgesloten, dubbele 
belasting vermeden en het vrij verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal binnen de EU gevrijwaard. De deelstaten 
kunnen geen belangenconflict inroepen als de federale overheid de 
belastbare basis, het tarief, de vrijstellingen of een ander element in 
de berekening van de PB wijzigt. Het Grondwettelijk Hof garandeert 
de federale loyauteit. De verdeling van de financiële middelen voor 
de gewesten blijft gebaseerd op de fiscale capaciteit, maar gebeurt via 
een nieuwe sleutel, namelijk het aandeel van de gewesten in de totaal 
federaal gehouden PB-opbrengst (totale PB-opbrengst verminderd 
met de uitgebreide fiscale autonomie). De bestaande bepalingen met 
betrekking tot de gewestbelastingen worden niet gewijzigd.

De financiering van de nieuwe gewestbevoegdheden gebeurt via 
specifieke dotaties. De belangrijkste is de enveloppe ‘werk’ en ‘fiscale 
uitgaven’ die de middelen voorziet ten gevolge de overheveling van het 
arbeidsmarktbeleid en van de belastingkredieten en -aftrekken inzake 
materies waarvoor de gewesten exclusief  bevoegd zijn, zoals het 
woonbeleid. Het basisbedrag bestaat uit 90% van de middelen voor 
het arbeidsmarktbeleid en 60% van de middelen voor fiscale uitgaven, 
in totaal bijna 5,5 miljard euro. De verdeling gebeurt via de nieuwe 
PB-sleutel en het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en voor 70% aan 
de reële groei gekoppeld.  De financiering van andere over te hevelen 
bevoegdheden (zoals mobiliteit en verkeersveiligheid) zal gebeuren 
volgens gebruikssleutels. De bestaande dotaties voor de bijkomende 
middelen ter financiering van de reeds overgehevelde bevoegdheden 
voor landbouw, landbouw en zeevisserij, wetenschappelijk 
onderzoek landbouw, buitenlandse handel, gemeentes en provincies 
wijzigen niet, behalve dat de bijkomende middelen voor de 
wedertewerkstellingsprogramma’s opgaan in de financiering van de 
bevoegdheden ‘werk’ en ‘fiscale uitgaven’.

In het vorige nummer van de FEC (februari 2013) kwam de huidige finan-
ciering van de deelstaten aan bod. De vraag naar meer fiscale autonomie, 
meer responsabilisering, het wegwerken van de perverse effecten van de 
solidariteitstussenkomst en de overdrachten van nieuwe bevoegdheden 
naar de deelstaten maken een aanpassing van de Bijzondere Financie-
ringswet noodzakelijk. Het Vlinderakkoord, het akkoord over de zesde 
staatshervorming van oktober 2011, voorziet dan ook in een significante 
herziening van de BFW. Dit financiële luik van de staatshervorming vormt 
een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord van 1 december 2011.
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Er blijft een solidariteitsmechanisme bestaan voor de gewesten met 
een lagere fiscale capaciteit. Om perverse effecten van de solidariteit te 
vermijden, wordt het mechanisme anders berekend. Een gewest zal een 
solidariteitstussenkomst ontvangen als het aandeel van het gewest in de 
totale bevolking groter is dan het aandeel van het gewest in de federaal 
gehouden PB-opbrengst. Dit verschil wordt voor 80% gecompenseerd 
en aangepast aan de index en aan 100% van de reële groei. De bestaande 
bepalingen omtrent eigen gewestelijke niet-fiscale ontvangsten en de 
mogelijkheid om leningen aan te gaan worden niet gewijzigd.

Een verdeling volgens de fiscale capaciteit is voor het BHG niet 
objectief  aangezien de inkomens van heel wat in Brussel werkende 
personen niet worden meegeteld: pendelaars worden belast in de 
woonplaats, internationale ambtenaren zijn vrijgesteld. In de OV heeft 
Brussel te kampen met minderontvangsten door de aanwezigheid 
van vele van vastgoedbelasting vrijgestelde gebouwen. Als nationale 
en internationale hoofdstad wordt het BHG geconfronteerd met 
bijkomende lasten op het vlak van tweetaligheid, mobiliteit, opleiding 
en veiligheid. Om deze redenen voorziet het regeerakkoord een ‘correcte 
financiering van de Brusselse instellingen’. De bijkomende financiering 
loopt tegen 2015 op tot 461 miljoen waarvan 50% toegewezen aan 
specifieke doelen. De financiering bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
is gekoppeld aan de splitsing van BHV. Op 13 juli jl. werd hiervoor een 
bijzondere wet gestemd die in 2012 van kracht wordt. Het tweede deel 
wordt geregeld in de BFW. Het eerste deel loopt op tot 258 miljoen 
in 2015 en omvat bijkomende kredieten voor preventie en veiligheid, 
een dotatie voor de financiering van taalpremies, een mobiliteitsdotatie, 
een bijzondere dotatie voor de gemeenschapscommissies COCOF en 
VGC en de dodehandcompensatie (de compensatie voor niet-geïnde 
gemeentelijke opcentiemen) die wordt opgetrokken van 72 tot 100%. 
Het tweede deel van de financiering, opgenomen in de BFW, omvat 
een correctie voor de pendelaars (horizontale dotatie volgens het aantal 
pendelaars per gewest) en een correctie voor internationale ambtenaren. 
Tegen 2015 bedraagt het tweede deel van de financiering 203 miljoen.

Diverse bepalingen

De deelstaten moeten de kost van de vergrijzing helpen dragen door 
de betaling van een responsabiliseringsbijdrage in de financiering 
van de pensioenen van de eigen statutaire ambtenaren. Ook inzake 
het klimaat is er sprake van een responsabilisering: een bonus-malus 
systeem moet de gewesten aanzetten hun doelstelling in de reductie 
van broeikasgassen te behalen. Geen enkele deelstaat mag, conform 
de algemene principes, winnen of verliezen in het aanvangsjaar 
van de nieuwe BFW. Een overgangsmechanisme of sokkel moet 
dit principe garanderen. In het aanvangsjaar van de nieuwe BFW 
wordt een egalisatiebedrag (winst of verlies t.o.v. oude BFW) 
bepaald. De overgangsperiode is 20 jaar. In de eerste 10 jaar blijft 
het egaliseringsbedrag nominaal constant, in de volgende 10 neemt 
het lineair af  zodat het na 20 jaar verdwenen is. Tenslotte zal de 
kwestie van de vennootschapsbelasting apart behandeld worden en 
wordt het politiek akkoord over de BFW gekoppeld aan de verdeling 
van de saneringsinspanning om tegen 2015 een globaal budgettair 
evenwicht te realiseren. Na deze discussie worden de definitieve 
referentiebedragen en variabelen in de BFW vastgelegd. 

Winnaars en verliezers van de herziene BFW

De zesde staatshervorming zorgt niet voor meer duidelijkheid of, 
behoudens een aantal maatregelen in de marge, voor meer rationaliteit 
en meer responsabilisering. Dit was trouwens te verwachten, gezien de 
tegenstellingen die reeds in de algemene principes vervat zitten.
De financiering van de gemeenschappen zal ook in de toekomst volledig 
via dotaties gebeuren. Dotaties waarbij het leerlingencriterium, 
voordeliger voor de Franse Gemeenschap, aan belang wint. De 

stopzetting van de Lambermontturbo  (pas sinds 2012 volledig 
verdeeld volgens de fiscale sleutel) en de gedeeltelijke overheveling 
ervan naar de btw-dotatie en de verlaging van de koppeling aan de 
bbp-groei bij de PB-dotatie, doet het belang van de leerlingensleutel 
nog verder toenemen ten nadele van de verdeling volgens de fiscale 
capaciteit. De zesde staatshervorming is dus eerder een achteruitgang 
inzake de responsabilisering van de gemeenschappen.

Bij de gewesten daarentegen ligt de nadruk in principe op het 
lokalisatiecriterium: hoe meer een gewest bijdraagt tot de PB-
opbrengst, hoe meer middelen er terugvloeien onder de vorm van 
de PB-dotaties. De responsabilisering werkt hier wel aangezien een 
efficiënt regionaal bestuur wel degelijk een verschil kan maken. De PB-
middelen worden voornamelijk verdeeld volgens de fiscale capaciteit, 
wat in het voordeel is van het Vlaams Gewest. De uitbreiding van de 
fiscale autonomie is echter aan tal van voorwaarden onderhevig en 
de fiscale hefbomen blijven stevig in federale handen, waardoor de 
manoeuvreerruimte voor de gewesten beperkt blijft. Dit heeft uiteraard 
gevolgen voor de berekening van de individuele personenbelasting die 
nog maar eens ingewikkelder zullen worden. Eerst moet namelijk de 
federale belasting berekend worden op het belastbaar inkomen en in 
een tweede fase gebeurt dit voor de gewestelijke belasting. 

Door een gedeelte van de PB rechtstreeks aan de gewesten toe te 
wijzen, komt de elasticiteitsbonus (het gedeelte van de groei van de 
PB-opbrengst dat de bbp-groei overtreft) volop in de schijnwerpers. 
Momenteel komt deze bonus volledig toe aan het federale niveau. 
Via de uitbreiding van de fiscale autonomie (tot 10,736 miljard euro 
of ongeveer een vierde van de totale opbrengst) , zullen deze extra 
middelen in de toekomst verdeeld worden over het federale niveau 
(ongeveer 75%) en de gewesten (25%). Voor de federale overheid 
wordt het verlies gecompenseerd door een aantal dotaties, verdeeld 
volgens de PB-sleutel, slechts gedeeltelijk te koppelen aan de reële 
economische groei. De federale overheid dekt zich dus in tegen een 
daling van de elasticiteitsbonus, terwijl de gewesten moeten rekenen 
op een voldoende hoge elasticiteit -  en dus een structureel significante 
economische groei - om een win-win situatie mogelijk te maken. 

Het solidariteitsmechanisme wordt weliswaar hervormd en afgetopt 
tot 80%, maar door de koppeling aan de economische groei, wat vroeger 
niet het geval was, zal deze tussenkomst sneller groeien dan voorheen. 
Samen met het egalisatiebedrag en de lange overgangsperiode zijn 
de ontvangende gewesten jarenlang zeker van een gebetonneerde 
middelenstroom. Met de herfinanciering van Brussel, heeft het 
BHG een ‘win for life ticket’ verzilverd: jaarlijks bijna een half  
miljard aan middelen extra zonder noemenswaardige tegenprestatie, 
zonder een broodnodige vereenvoudiging van de administratieve 
structuren, zonder een interne staatshervorming. Vandaag wordt 
het lokalisatieprincipe nog al te vaak overgecompenseerd door het 
solidariteitsmechanisme. Voor Wallonië en Brussel verdwijnt de 
stimulans om een efficiënter beleid te voeren aangezien het infuus van 
de solidariteit voordeliger blijkt. Het valt sterk te betwijfelen of dit 
onder de BFW na de zesde staatshervorming, weliswaar met andere 
berekeningen en formules, anders zal zijn.

Het Vlinderakkoord, en het financieringsluik in het bijzonder, 
zullen een desillusie voor Vlaanderen blijken. Brussel wint de 
jackpot, Wallonië verzekert zich voor nog minstens 20 jaar van het 
transferinfuus en Vlaanderen moet hopen op een structureel hogere 
economische groei om baat te hebben bij de nieuwe BFW. Gezien de 
economische prestaties uit het verleden, is dit verre van evident. Zoals 
steeds is er een gedrocht van een compromis uit de bus gekomen en 
alweer hebben de Franstalige partijen het meest uit de brand gesleept 
en hebben de Vlaamse onderhandelaars zich laten rollen. Het is 
duidelijk wie het pleit gewonnen heeft.
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Het gunstig Cypriotisch fiscaal regime en het aantrekkelijk 
klimaat van de Middellandse Zee zorgden voor een instroom van 
buitenlandse investeringen en spaartegoeden, niet in een geringe 
mate vanuit Rusland, met een stijging van de vastgoedprijzen en 
een explosie van de bankbalansen tot gevolg. Terwijl gemiddeld in 
de eurozone de banksector goed is voor 350% van het bbp, steeg dit 
in Cyprus tot het dubbele. In 2011 kwam de Cypriotische economie 
in zwaar weer terecht. Door de historische band met Griekenland 
hadden de Cypriotische banken tientallen miljarden euro aan 
Grieks schuldpapier in portefeuille. Deze enorme blootstelling 
aan de Griekse crisis bracht de financiële sector in de problemen. 
De Griekse schuldherschikking van 2012 waarbij private 
obligatiehouders op dwingende vraag van de EU ‘vrijwillig’ meer 
dan 50% van de Griekse schulden afschreven, bleek de genadeklap 
voor de Cypriotische banksector. De overheid zag zich verplicht de 
banken te redden waardoor het overheidstekort, al een forse 6,3% 
in 2011, flink opliep. Op 25 juni 2012 diende Cyprus een officiële 
aanvraag in voor financiële steun van de eurolanden. Daarnaast 
startte Cyprus onderhandelingen met de Russische regering over 
een lening van 5 miljard euro, bovenop de 2,5 miljard dat het reeds 
in 2011 leende van Rusland. Medio maart 2013 stond Cyprus met 
de rug tegen de muur; de tweede bank van het eiland, de Laiki 
bank, kon ieder moment instorten.

Een redding in twee bedrijven

In de nacht van 15 op 16 maart 2013 bereikte de Cypriotische 
regering een akkoord met de EU over het noodplan: Cyprus krijgt 
10 miljard euro steun uit het ESM, op voorwaarde dat het land het 
saldo van de nodige middelen, nog eens 6 tot 7 miljard euro, zelf  
op tafel legt. Dit zou gebeuren door een heffing van 6,75% op de 
spaartegoeden tot 100.000 euro en van 9,9% op hogere bedragen. 
Het idee om spaartegoeden te confisqueren, zelfs deze die onder de 
depositowaarborg vallen, leidde tot een schokgolf  in de financiële 
markten. De Cypriotische banken sloten de deuren uit angst voor een 
bankrun terwijl het Cypriotische parlement het noodplan verwierp. 
Rusland weigerde een nieuwe lening en de ECB verhoogde de druk 
door te dreigen vanaf 25 maart de noodleningen aan Cypriotische 
banken stop te zetten. Nog nooit stond de EU dichter bij een 
faillissement van een lidstaat en een exit uit de eurozone. Op de 
valreep werd een nieuw akkoord bereikt. Spaartegoeden tot 100.000 
euro worden ontzien. De Laiki Bank wordt ontmanteld. De slechte 
stukken komen terecht in een ‘bad bank’, samen met 4,2 miljard 
aan niet-gewaarborgde deposito’s. Het is onwaarschijnlijk dat 
hiervan nog iets gerecupereerd zal worden, terwijl ook de aandeel- 
en obligatiehouders worden weggeveegd. Wat overblijft, inclusief  
de deposito’s tot 100.000 euro, gaat naar de Bank of Cyprus. Deze 
laatste, de grootste bank van het eiland, wordt herstructureerd en 

herkapitaliseerd door obligaties af te schrijven en niet-verzekerde 
spaartegoeden om te zetten in aandelen. Deze tegoeden, goed voor 
ongeveer 10 miljard euro, worden bevroren tot er meer duidelijkheid 
is over de exacte hoogte van de nodige herkapitalisatie. De verliezen 
op deze spaartegoeden zullen waarschijnlijk oplopen tot 40%. Naast 
de onteigening van spaargelden en bankherstructureringen, komen 
er belastingverhogingen en worden staatsactiva verkocht. Mogelijk 
komt er ook een lagere heffing op onverzekerde spaartegoeden bij 
de andere banken. Beperkingen op het kapitaalverkeer moeten 
voorkomen dat het spaargeld massaal naar het buitenland verdwijnt. 

Sovjetpraktijken

De nieuwe voorzitter van de eurogroep, de Nederlander 
Dijsselbloem, was er als de kippen bij om deze maatregelen als 
eenmalig en uitzonderlijk te bestempelen. De redding van Cyprus 
heeft inderdaad zware gevolgen. Ten eerste voor het land zelf  dat een 
zekere economische recessie tegemoet gaat. Potentiële investeerders 
zullen nu wel twee keer nadenken om hun geld aan een Cypriotische 
bank toe te vertrouwen, terwijl degenen die er aanwezig zijn zullen 
proberen hun tegoeden te repatriëren. Het ziet er niet naar uit dat de 
tijdelijke kapitaalcontroles, uit angst voor een uitgestelde bankrun, 
vlug zullen verdwijnen. In 2008 stelde IJsland kapitaalcontroles in 
bij de herstructurering van de bankensector. Vijf  jaar later zijn de 
maatregelen nog steeds van kracht. Kapitaalcontroles binnen de 
eurozone zorgen er voor dat er nu in feite twee euro’s bestaan, een 
euro in Cyprus is niet langer hetzelfde als een euro in een andere 
lidstaat. De beperking van het kapitaalverkeer, één van de vier 
fundamentele vrijheden van de EU, vormt een gevaarlijk precedent 
dat investeerders en spaarders niet licht zullen vergeten. De aanslag 
op spaargelden vormt echter de belangrijkste bedreiging. Het 
argument dat Europese belastingbetalers niet moeten opdraaien 
voor de vrijwaring van zwarte Russische tegoeden overtuigt niet, 
aangezien de dubieuze Russische financiële transacties in Cyprus 
geen probleem vormden om het land toe te laten tot de EU (2004) 
en de eurozone (2008). De regelrechte confiscatie van spaartegoeden 
toont echter aan dat de EU geen sovjetpraktijken schuwt om zijn 
paradepaardje, de eenheidsmunt, te verdedigen. De beslissing 
om spaarders mee in het bad te trekken, zal het vertrouwen in 
de eurozone verder verzwakken. Bij iedere opflakkering van de 
eurocrisis in de Europese periferie, bestaat de kans dat een bankrun 
ontstaat op de zwakste banken. Dit zou leiden tot een nieuwe 
vicieuze spiraal van bankreddingen en stijgende overheidsschulden 
en wel eens catastrofaal kunnen zijn voor de reeds fel verzwakte 
EMU. 

De EU lapt constant zijn eigen regels aan zijn laars om toch maar 
zijn grote gelijk te bewijzen. De belofte om nooit te raken aan de 
gewaarborgde deposito’s zal niet standhouden. Puur mathematisch 
is dit zelfs niet mogelijk aangezien binnen de eurozone 8000 
miljard aan deposito’s wordt aangehouden, terwijl de gezamenlijke 
ontvangsten van de Europese regeringen jaarlijks slechts 4500 
miljard euro bedragen. De beslissing om aandeelhouders en 
obligatiehouders in eventuele reddingen te betrekken is niet meer 
dan logisch; zij weten welk risico ze lopen en worden hiervoor 
vergoed. Deze redenering doortrekken naar de spaarders is meer 
dan een brug te ver en zet de reeds wankele euroconstructie nog 
verder onder druk. De slag om Stalingrad betekende het keerpunt 
in de Tweede Wereldoorlog ook al zou die nog bijna drie jaar duren. 
Cyprus zou wel eens het Stalingrad van de euro kunnen zijn.

Cyprus, het Stalingrad van de euro?
Met 10 miljard euro Europees geld werd Cyprus eind maart van de 
financiële ondergang gered. Na Griekenland (2010 en 2012), Ierland 
(2010), Portugal (2011) en Spanje (2012) is Cyprus nu al het vijfde 
slachtoffer van de persistente eurocrisis. Met een bbp dat slechts 18 
miljard euro bedraagt of 0,2% van de economie van de eurozone verte-
genwoordigt en een relatief  lage kostprijs van het steunpakket, lijkt de 
redding van Cyprus een fait divers. Toch blijkt juist deze tussenkomst 
de meest controversiële. Voor de eerste keer moeten ook de spaarders 
bijdragen tot de sanering van de financiële sector tot afschuw van de 
financiële markten. Pogingen van EU-leiders om de aanval op de spaar-
tegoeden te minimaliseren halen niks meer uit. Alweer is het vertrou-
wen zwaar geschonden. Alweer heeft de EU in eigen voet geschoten.
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