
V
laamsminister van Energie Freya
VandenBossche (sp.a)wil één
energiedistributietarief voor heel
Vlaanderen. Zewil ookdat de dis-

tributienetbeheerders Eandis en Infrax fu-
seren. Beide voorstellen zullen ons heel
veel euro’s kosten ondanks het, ocharme,
kleiner aantal bestuursmandaten.
Een eenheidstarief impliceert geen fu-

sie, net zoals een fusie geen eenheidstarief
impliceert. Dit zijn twee verschillende ele-

menten, niettegenstaandedeminister
zegt dat ‘Eandis en Infrax eerst zelf hun
intercommunales kunnen fuseren om tot
een eenheidstarief in hungebied te ko-
men’. (DeTijd, 20maart) Deminister laat
deze twee ingrependus samenvallen. Dat
geldt al evenzeer voorGeert Versnick, de
voorzitter van Eandis, die ‘het pakket als
één geheel beschouwt’. (DeTijd, 7maart)
Waaromkost een fusie ons veel geld?

Het antwoord is eenvoudig.Met ééndistri-
butiebedrijf kunnengemeentes niet kie-
zen tussendistributiebedrijven. En sta je
als afnemende gemeente zwak. Ik neem
aandat elke inwonerwil dat zijn gemeente
ook voor distributietarievende beste ‘va-
lue formoney’ kan kiezen.

Concurrentie
Dit lijkt allemaal geen onderwerp vandis-
cussie te zijn.Walter VandenBossche, de
CEO van Eandis, roept zelfs op tot eenbe-
standmet Infrax omelkaar geen gemeen-
tesmeer af te snoepen (DeTijd, 8maart
2013). Hallo? En onze distributietarieven
zijn al niet vande laagste in Europa.Met
37 procent vande totale gemiddelde elek-
triciteitsprijs behoren onze netwerkkosten
(transmissiekosten endistributiekosten)
tot de hoogste van Europa. Dat blijkt uit
een Itinera-studie uit 2010.Meer recente
gegevens tonen aandat dat aandeel nog
gestegen is. Het institutioneelwegwerken
vande concurrentie door een fusie zal
deze hoge prijs niet verlagen.
Waaromkost een eenheidstarief voor

distributie ons veel geld?Ookhier is het
antwoord eenvoudig. De grote verschillen
tussende tarieven zijn in belangrijkemate
tewijten aanhet aantal zonnepanelen.
Landelijke gebiedenhebbenmeer zonne-
panelen per verbruiker dan stedelijke ge-
bieden, het gevolg vande verschillen in be-
schikbare dakoppervlakte. Deministerwil
de kosten voor financiële steun aan zonne-
panelen ‘solidariseren’, zoals ze het uit-
drukt. Anders uitgedrukt: een lagere kost-
prijs voor regio’smet veel zonnepanelen,
en eenhogere voor regio’smetweinig zon-
nepanelen. Hallo?Daardoor zal de finan-
ciële opbrengst omnógmeer zonnepane-
len in landelijke gebieden te installeren
stijgen, en in stedelijke gebieden omde-
zelfde financiële redendalen.Wemogen
ervanuitgaandat zo’n ‘solidarisering’ aan-
zet tot nogmeer zonnepanelen. Dat komt
neer ophet privatiseren vanhogere op-
brengsten en ophet socialiseren vannog
meer kosten.
Minister VandenBossche gaat er te-

recht vanuit dat er geenhonderden ener-
giespecialisten rondlopen inVlaanderen.
Het aantal bestuursmandaten verminde-
ren is dan ooknobel.Maar dat is peanuts in
vergelijkingmet ‘solidariseren’ en ‘fuse-
ren’. Het leidtmeer dan iets anders de aan-
dacht af.Misschien kandeministerwat
meer economen inhaar kabinet opne-
men? Er lopen er honderden rond.
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We lijkenhet eindemee temaken van
de onafhankelijke centrale bank zoals
we die gekendhebben. Alleen in Frank-
furtwillen ze dat nogniet toegeven.

‘I
t is not life aswe know or under-
stand it’, zeiMister Spock te-
genCaptain Kirk in de
legendarische sciencefictions-
erie ‘Star Trek’. Spock doelde
op een levensvormdie ze net

haddenontdekt op een onbekendepla-
neet.Wel leven,maar niet zoals ze het tot
dan toe kenden. Iets vergelijkbaarsmaken

we vandaagmeemet de Europese Centrale
Bank ende anderewesterse centrale ban-
ken.Het zijn nog altijd centrale banken,
maar zeker niet zoalswe ze de afgelopen
decennia hebben leren kennen.
Neemnude Europese Centrale Bank

(ECB). Die neemt een steeds centralere rol
op in de bestrijding vandeCypruscrisis.
Eerstwas er demededeling als zoude ECB
de aanvankelijk voorgestelde depositohef-
fing hebbenopgedrongen aandeCyprio-
ten, vervolgens dat ze gedreigd zouheb-
bende liquiditeitskraan voor Cyprus dicht
te draaien en ten slotte de bevestiging dat
volgendeweekde kredietkraandichtgaat
als er dan geen algemeen akkoord is.
Het lijkt er voorlopig trouwens opdat

de Cypriotische regering zwicht voor dat
dreigement van Frankfurt enmet een op-
lossing komt.Wat er ook van zij, de facto
beslist de ECBmee of Cyprus volgende
weeknogdeel uitmaakt vande eurozone.
Als ooit de liquiditeitsstekker echt uit het
Cypriotische banksysteemwordt getrok-
ken, is het onwaarschijnlijk dat de ECB
zoiets volledig autonoomzoubeslissen
zonder fiat vande Europese politiek.
Door haar beleid vande afgelopen ja-

ren heeft de ECB feitelijk al een stuk van
haar onafhankelijkheid opgegeven en is ze
steedsmeer eenpolitieke speler geworden.
Met haar rechtstreekse aankopen vanover-
heidsobligaties, betrokkenheid bij steun-
programma’s, steeds lagere vereisten voor
Zuid-Europees onderpand enbeleids-
maatregelen opmaat vandeperiferie.
Door een tijd geledenmassaal Italiaan-

se overheidsobligaties op te kopen, heeft
de ECBhaar beleid voor een stuk afhanke-
lijk gemaakt vande Italiaanse politiek. Of
enwanneer ze die obligaties - van één lid-
staat, niet deUnie als geheel - ooit vande
handkandoen,wordt afhankelijk vande
economische toestand in Italië, het senti-
ment opde financiëlemarkten, de politie-
ke bereidheid tot hervormingen en sane-
ringen. De ECBwordt als schuldeiser van
een grote lidstaat betrokkenpartij bij het

binnenlands beleid. Ze kan gegijzeldwor-
dendoor het beleid van een individuele
lidstaat.
Het idee dat een centrale bank volko-

menonafhankelijk zoumoeten zijn vande
politiek, dateert van eind jaren 80, begin
jaren 90.Het strenge beleid vandeAmeri-
kaanse centraal bankier Paul Volcker leid-
de toen tot lagere rentes, lagere inflatie en
hoge economische groei. Als dank voor al
die economische zegeningenwerden veel
centrale bankenbenoemd tot enige bewa-
ker van eenKostbare Schat: de gelddruk-

pers. Hunonafhankelijkheidmoestmaken
dat die drukpers nietmeer in handen zou
vallen vandepolitiek, waar ze alleenmaar
inflatie zou veroorzaken.
Hoewel de ECB vooralsnogde lof van

haar onafhankelijkheid enhaar eenzijdige
inflatiemandaat bezingt, is de hele econo-
mische, financiële enpolitieke omgeving
ingrijpend veranderd. Kijk naar Japan. On-
der druk van jarenlang stijgende schulden,
dalende prijzen en geen groei heeft de
centrale bank er niet alleenhaar inflatie-
doelstelling structureel opgedreven, ze
staat ook onder enormepolitieke druk om
deoverheidstekorten rechtstreeks te finan-
cieren. Of hoe Japanse politici hetmone-
taire fort hebben gekraakt ende drukpers
hebben geroofd.

Catastrofaal
In het VerenigdKoninkrijk endeVerenig-
de Staten lijkt de onafhankelijkheid vande
centrale bank voorlopig nog enigszins in-
tact. Niettemin lieten ook zij recentelijk al
zien dat ze bereid zijn oplopende inflatie
door de vingers te zien. In de praktijk zijn
ze voor hundagelijks beleid ookpolitiek
gebonden. Stijgende langetermijnrentes
- door inflatie, door roekeloos budgettair
beleid of gewoondoor angst opde finan-
ciëlemarkten - zouden in de huidige om-
standigheden catastrofaal zijn voor de be-
groting, de schuldpositie en de economi-
sche groei. Bijgevolg is de centrale bank
bijna verplicht om lage obligatierentes te
garanderen, inflatie of niet, overheidste-
korten of niet. Dat is de facto het einde van

een onafhankelijke centrale bank zoalswe
die gekendhebben. Alleen in Frankfurt
willen ze dat nogniet toegeven.
Moet een centrale banküberhaupt on-

afhankelijk zijn? Somswel, en somsniet.
De afgelopendecennia hebbenwegeno-
ten vande zegeningen van een onafhanke-
lijke centrale bank: economische stabili-
teit, een spectaculaire klim vande finan-
ciëlemarkten, dalende rentes, lage inflatie
enmet schulden gefinancierde groei.
Langzaamwordt de onafhankelijkheid

echter afgebouwd.Omdat hetmoet. Zwak-
ke groei, de vergrijzing, overhedendie
budgettair ophun tandvlees zitten, de on-
mogelijkheid expliciet te kiezen tussende
verworven rechten vande vorige generatie
ende belastingdruk vandehuidige énde
institutionele problemen vande eurozone
zetten steedsmeer druk oppolitiek en
maatschappij.
Eenpolitiek en sociaal ordelijke afbouw

vandewesterse schulden enhet optrekken
van eenmeer federaal Europa zal van ie-
dereen offers vragen. Vande centrale bank
wordt verwacht dat ze nogheel langheel
lage rentes levert. Inflatie of geen inflatie.
Grote overheidstekorten of kleine over-
heidstekorten. Het offer vande ECB voor
deGrote SchuldafbouwendeGrote Euro-
pese Federatiebouwwordt allicht haar on-
afhankelijkheid. ‘To boldly gowhere no cen-
tral bank has gone before...’

PeterDeKeyzer
HoofdeconoomBNPParibas Fortis

De factobeslist de Europese
Centrale Bankmeeof
Cyprus volgendeweek
nogdeel uitmaakt van
de eurozone.

To boldly gowhere
no central bank
has gone before...
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I
nternationale vrouwendag is een

traditiemet eigen thema’s en flau-

we reacties daarop. Feminisme,

quota, het glazenplafond.Hoe

méér vrouwenbetrekkenbij de

macht?Welke breuk creëren?Helpt het

alswe bekendemannenophogehakken

opde voorpagina zetten?

Vrouwen zijn bekwaamen ambitieus

en toch zijn er ookna jaren vanpositieve

actie nog steeds teweinig vrouwen in de

cenakels vandemacht bij de bedrijven:

de raden vanbestuur endedirectie-

comités. Onderzoekers identificeerden

feitelijke enpsychologische drempels.

Vrouwenkrijgende vraag voor ambi-

tieuze carrièresprongenminder vaak

voorgelegd en als ze ze krijgen, zeggen

ze nietmeteen volmondig ‘ja’. Dat komt

over als een aarzeling.

Verwachtingspatronenworden voor-

oordelen enbemoeilijkende uitverkie-

zing. Ze uitschakelen loont: als een jury

naarmuzikanten luistert zonder hen te

zien, komtmuzikaliteit ophet voorplan

enwordenmeer vrouwen voor interna-

tionale orkesten geselecteerd.

De pausverkiezing bracht nog een

andere drempel in beeld: kleding. Goed

of juist gekleed zijn is natuurlijk nooit

voldoende omhogerop te geraken.Maar

kleding legt eendrempel, zeker voor

vrouwen. Klerenmakendeman. Kledij is

een krachtig symbool en expressiemid-

del.Waaromanders die eindeloze pole-

mieken over hoofddoekenof regen-

boog-T-shirts? Kledij kanmensen ver-

enigen in eenhiërarchisch gestructu-

reerd speelveld, zoals bij het leger, de

politie of de hulpdiensten. Hununiform

weerspiegelt discipline, functionaliteit,

rang en gezag. De komst van vrouwen

noodzaakte tot het aanpassen vanhet

uniform. Ikweet nietwat u ervandenkt,

maar ik vindhet zelden geslaagd.

Vrouwen zijn al lang actief in de zorg-

sectoren. Ze konden als religieuzen,

maar later ook als (ongehuwde) leken,

aande slag in verpleeg- en opvoedings-

taken. Een vrouwelijk uniformwas toen

vooral niet-mannelijk (een rok, geen

broek), niet altijd functioneel, en zeker

verhullend endus niet sexy: kapje of

hoofddoek, lange kousen,molières.

De voorbije decennia is ernstig ge-

sleuteld aande uniformen. Functionali-

teit werd belangrijker en ze zijn dichter

bij de gewonemens gebracht. Of enhoe

dat zich verhoudt tot een verminderd

gezag is een onderzoeksvraagwaard.

Ik brei lichtvoetig eenbrugnaar de

pausverkiezing, eenprachtig schouw-

spel. Eenperfecte regie volgens eenmys-

terieus en eeuwenouddraaiboek,met

eenmix van oude ennieuwe technolo-

gieën en communicatiemiddelen. Van

rook tot Twitter. De Sixtijnse Kapelmet

defilés van ernstige grijze heren inwit,

rood, paars of zwart, getooidmet een va-

riatie aanhoofddeksels, stola’s en kwas-

ten, knopen en ringen. Geestelijken in

lange gelaagde gewadendie dewereld

toespreken in eendode taal.

Sommigemedia hoopten op een

paus-vernieuwer die aandacht zouheb-

ben voor de vrouw inde kerk, voor haar

bijdrage tot het instituut. Ophet Sint-

Pietersplein stonden zemet honderden,

enthousiast, vaak in eenuniformdat

vooral gestrengheid uitstraalde.

Franciscus betradhet balkon in cere-

monieelwit. Hij kreeg het hele plein

mee in een volledigeminuut van stilte

en gebed. Zouhij daarin in pak endas

geslaagd zijn?

Dames, als u ooit échtwil doordrin-

gen tot de cenakels vandemacht en

meerwil doendanbijdragen tot het ge-

loof en zijn boodschap, danmoet u een

uniformontwerpendat ook voor vrou-

wengenderneutraal is, fascineert én

macht uitstraalt. Niet alleen ophet bal-

kon,maar ophet hele traject daar naar

toe. De kledij gewoon aanpassen, vol-

staat niet: voor een vrouw is een ‘jurk’

onvoldoende vervreemdend.

Een vrouwmet eenmissie, kledijmet

eenboodschap. Datwist zowelMoeder

Teresa alsMadonna.
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