
Een collega-voorzitter van een
voetbalclub die in het gewone le-
ven advocaat is, zag er op onze
jongste vergadering erg moe uit.
Door het Salduz-arrest, waarbij
verdachten sinds 1 januari het
recht hebben al bij hun eerste ver-
hoor bijstand te krijgen van een
advocaat, wordt hij nu in het holst
van de nacht uit bed gebeld om
kleine criminelen te helpen hun
straf te ontlopen. De burger be-
taalt de rekening. Met een ge-
schatte 250 euro per oproep, maal
100.000 gevallen per jaar, kost dat
25 miljoen euro, of 5 euro per jaar
per gezin. Die via belastingen be-
taald wordt... en waardoor meer
criminelen hun straf ontlopen.

Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens richtte zich
bij die uitspraak op de bescher-

ming van onschuldige verdachten.
In zijn overwegingen heeft het
geen rekening gehouden met de
verhoging van de kosten en dus
van belastingen als gevolg van zijn
arrest.

Ook nieuwe wetten zijn vaak
ondoordacht. Ik spreek uit mijn
ervaring als senator. Een dienst in
het parlement onderzoekt wel of
een wetsvoorstel in strijd is met
bestaande wetten, maar wat men
in de industrie een FMEA noemt,
een onderzoek naar wat allemaal
mis kan lopen als gevolg van de
nieuwe wet, wordt niet gevoerd,
net zomin als een exhaustief on-
derzoek naar alle maatschappelij-
ke voor- en nadelen.

Daardoor, en ook door jurispru-
dentie die evenmin het resultaat is
van een grondige systeemanalyse,

blijft Justitie een beetje een loterij.
Vier op de tien uitspraken in eer-
ste aanleg worden herzien in be-
roep. Ofwel deugt de procedure in
eerste aanleg niet, ofwel deugt de
procedure in beroep niet, ofwel
geen van beide, is mijn besluit.

Het werk van rechters is veel te
moeilijk. Ze moeten in weinig tijd
hun weg vinden in tegenstrijdige
wetten en rechtspraak, terwijl ad-
vocaten in hun pleidooi ongestraft
mogen liegen dat het klettert, zon-
der dat dit bestraft wordt. En

rechters worden geacht hun sym-
pathie of antipathie jegens colle-
ga-advocaten of betrokkenen opzij
te zetten.

De rechtspraak is een dienstver-
lening aan de bevolking waar wij
met ons belastinggeld voor beta-
len, naast de advocaten die we
rechtstreeks betalen. Recht spre-
ken en misdadigers opsluiten kost
geld. Het departement Justitie
kost 30 euro per maand per gezin.
Het is niet onkies te stellen dat het
geld dat wij aan Justitie hangen,

moet renderen. Renderen in
maatschappelijk nut.

Er is veel geld geïnvesteerd in
onderzoek in de zaak-Ye. De gok-
chinees deed het Belgisch voetbal
in het seizoen 2005-2006 op zijn
grondvesten daveren, maar na vijf
jaar is daar nog geen tastbaar resul-
taat van. De Bende van Nijvel, de
zaak-Dutroux, het vonnis waar-
door het proces op de moord van
André Cools opnieuw moet plaats-
vinden, de 500 euro per dag voor
asielzoekers die niet opgevangen
worden... Het zijn maar enkele
voorbeelden van een dienstverle-
ning die niet degelijk georgani-
seerd is. Justitie is - als geheel - niet
performant, en dat ligt aan het sys-
teem, niet aan de mensen die er
werken.

Te veel wetten en jurisprudentie

zijn ontstaan uit een beperkte ana-
lyse van een deelprobleem, zoals
het Salduz-arrest. Wat is het ergste:
dat een onschuldige verdachte ver-
oordeeld wordt, of dat een on-
schuldig slachtoffer vermoord
wordt? Beide zijn erg. Iedereen
maakt fouten. Het is onmogelijk
100 procent juist recht te spreken.
Daarom moet het parlement, mis-
schien op basis van de voorstellen
van Justitie zelf, bepalen welke
fouten in de rechtspraak het ergst
zijn. Dat is een taak van het beleid.
Die maatschappelijke keuze, die
overigens kan evolueren, moet zich
weerspiegelen in de werking van
Justitie.

■ Roland Duchâtelet is voorzitter van
Melexis, de beursgenoteerde fabrikant van
computerchips voor de autosector, en van
voetbalclub Standard.
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Ofwel deugt de proce-
dure in eerste aanleg
niet, ofwel deugt die
in beroep niet, ofwel
geen van beide
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We hebben al 30
jaar een staats-
schuld tussen 90 en
130 procent van het
bruto binnenlands
product. Er zijn
geen noemenswaar-
dige kapitalen opzij-
gezet voor pensioe-
nen, zoals bijvoor-
beeld in Nederland: wij leven
met een repartitiestelsel. Het
verschil tussen beide is wel-
licht ook nog goed voor zo’n
100 procent van het bbp.

Die dubbele en zware
schuld, opgebouwd ondanks
zeer hoge directe en indirecte
belastingen, is bij de hoogste
drie in Europa.

De werkzaamheidsgraad in

België ligt onder het Europese
gemiddelde. En als we werken,
werken we minder jaren. In die
jaren werken we minder uren
dan het Europese gemiddelde.

We verliezen tien keer meer
werkdagen door stakingen dan
in Nederland. We zijn niet
goed in strategisch plannen,
keuzes maken en daarna con-
sequent uitvoeren. Een goed
geoliede, efficiënte machine
uitbouwen, lukt ons ook al niet:
denk aan Financiën, Justitie,
spoorwegen, de opvang van
asielzoekers... Tot hervormin-
gen beslissen duurt jaren. Wal-
lonië hangt al 30 jaar aan de
staart van Europa en Brussel
verpaupert.

We zijn fier dat we plan-
trekkers zijn, maar je kunt al
het bovenstaande moeilijk een
plan noemen. En er nog min-

der trots op zijn, laat
staan gelukkig.

Als we elk een ex-
tra inspanning leve-
ren, komen we al er-
gens, maar vooral
collectief moeten we
weg van het dure
‘dynamisch immo-
bilisme’ dat ontstaat
door de neutralisa-

tie van een even krachtdadig
voor en tegen. Het creëert en-
kel dure stilstand, terwijl de
wereld rond ons evolueert.

Aangezien het nationaal
niet lukt, kunnen we het regio-
naal proberen. Althans voor de
gesplitste competenties. Gaan
we het echt beter doen? Laten
we het bewijzen. Makkelijk zal
het zeker niet zijn.

J
ohan Vande Lanotte stroopt, net zo-
als tal van andere ministers in onze
nieuwe regering, de hemdsmouwen
op. Dat verwacht iedereen van een
minister, niet alleen zijn kiezerspu-
bliek. Met de regelmaat van een klok

haalt de minister van Economie en Consu-
mentenzaken de voorpagina’s van alle kran-
ten, en uit hij in prime time op tv zijn erger-
nis over het anticompetitieve gedrag dat
volgens hem hoogtij viert in sommige sec-
toren.

Het begon met de biersector, waar de be-
langrijkste brouwers bijna gelijktijdig aan-
kondigden hun prijzen met eenzelfde per-
centage te verhogen. Dát rook volgens de
minister naar kartelgedrag. Daarna kreeg de
farmaceutische sector ervan langs, omdat
de Belgische prijzen te hoog zijn in vergelij-
king met het buitenland. Vorige week was
het de beurt aan de banksector, die hij ver-
weet niet transparant, consumentonvrien-
delijk en niet-competitief te zijn met de in-
trestvergoeding op spaarboekjes voor trou-
we spaarders. Telkens geeft Vande Lanotte
ook een voorstel dat volgens hem een einde
maakt aan de praktijken die hij laakt. Zijn
voorstellen bieden echter geen structurele
oplossing.

SMOKING GUN
De brouwer AB InBev kondigt aan zijn

prijzen te verhogen met een bepaald per-
centage, waarna Alken-Maes volgt met de-
zelfde verhoging. Niet voor het eerst kondigt
de biersector op deze manier prijsverhogin-
gen aan. In 2006, 2009 en 2011 gebeurde dat
exact op dezelfde wijze. Is dit kartelgedrag?
Misschien wel, maar net zo goed misschien
niet. Kan de Belgische mededingingsauto-
riteit, die de sector van kartelgedrag zou be-
schuldigen omdat belangrijke brouwers via
publiekelijk toegankelijke media hun prijs-
verhogingen aankondigen, dit voor een
rechtbank winnen? Het antwoord is hoogst-
waarschijnlijk neen. In het mededingings-
recht zijn tal van ‘klassiekers’ bekend die de
concurrentiewaakhond weer naar af sturen.
Waarom? Zonder harde bewijzen over een
plan dat daadwerkelijk prijsafspraken aan-

toont, is de beschuldiging juridisch zo goed
als een verloren zaak.

Voor zogenaamd onderling afgestemd
feitelijk gedrag is een smoking gun nodig,
zoals uitgewisselde documenten, telefoon-
gesprekken en video. Een klokkenluider die
dan immuniteit krijgt, is ook heel effectief.
Dat blijkt uit de recente kartelgeschiedenis.
Dus, zolang onze concurrentiewaakhond
geen hard materiaal in handen heeft, kan hij
blaffen, maar niet bijten. Dat beseft de mi-
nister ook wel, en hij wil daarom het Prijze-
nobservatorium van federale overheids-
dienst Economie inschakelen om op ‘objec-
tieve’ wijze vast te stellen of de prijzen in

een bepaalde sector te snel stijgen. Dat is
geen goed idee, want dat leidt tot oeverloze
discussies over het waarom van een prijs-
verhoging. Meer nog, het klinkt als een uit-
nodiging om te onderhandelen met de over-
heid over prijsverhogingen. Het draagt bo-
vendien niets bij aan de nodige bewijslast
voor het vaststellen van mogelijke kartel-
vorming.

Bestrijding van kartels is succesvoller
wanneer de mededingingsautoriteit nog
krachtdadiger en nog efficiënter optreedt.
Daarom pleit ik voor een mededingingsau-
toriteit die beter bemand is dan vandaag om
concurrentie te garanderen en prijsverho-
gingen op te sporen die het gevolg zijn van
kartelvorming.

MOVING TARGET
De farmaceutische prijzen in België zijn

te hoog in vergelijking met het
buitenland. De minister wil de
Belgische verkopers ‘de’ lage-
re prijzen van ‘het’ buitenland
opleggen om zo het prijsver-
schil bij te stellen. Deze vorm
van ‘benchmarking’ is nobel,
maar geen goed idee. Mocht ik
als producent van farmaceuti-
sche producten mijn hogere
marges in België willen bewa-
ken, dan maak ik dat met een
‘moving target’ voor die prijs-
vergelijking onmogelijk. Dat
kan makkelijk, door bijvoor-
beeld een verpakking met een andere hoe-
veelheid te introduceren per land. Dat jaagt
mijn kosten als producent omhoog. Jam-
mer, maar een producent verkiest dát boven
geknabbel aan zijn marges.

Waarom er een prijsverschil zou kunnen
zijn met andere landen, is blijkbaar niet aan
de orde. Misschien is er iets fundamenteel
verkeerd met de manier waarop apothekers
met elkaar (kunnen) concurreren zoals op-
gelegde ‘adviesprijzen’ door de leveranciers,
wat het prijsverschil zou kunnen verklaren?
Vrije toegang tot deze retailmarkt kan het
structurele probleem misschien gedeelte-
lijk verhelpen? Een benchmarking met het

buitenland pakt het prijsverschil niet bij de
wortel aan, glijdt als een paling uit je handen
en biedt dus weinig tot geen soelaas.

NO BITE
Banken zouden ook geen getrouwheids-

premies meer mogen toepassen op het ge-
reglementeerde spaarboekje. De (verplicht
opgelegde) getrouwheidspremie zou tot té
lage transparantie leiden, maakt vergelijken
tussen aanbieders moeilijk, genereert hoge
omschakelkosten, en dooft dus de concur-
rentie. Wanneer een bank echter maar één
rentevoet mag aanbieden op het klassieke
spaarboekje zal een afzonderlijk getrouw-
heidsboekje, of een ander spaarproduct,
trouwe spaarders (terecht) belonen.

Of nog, dan zal een bank een geldelijk ca-
deau of een extra bedrag in plaats van ‘in-
trest’ aanbieden en wordt het onderscheid

slechts semantisch - een beetje
in de stijl van ‘geen bonus, wel
een functiepremie’ - wat de
transparantie zeker niet be-
vordert. Opvallend, de argu-
menten gingen alleen over
transparantie en concurrentie
zonder rekening te houden
met de behoeften van alle con-
sumenten. Consumenten met
onzekerheid over hun behoef-
te aan cash geld, en die daarom
geen termijnrekening durven
te openen, zijn zonder ge-
trouwheidspremie slechter af.

Geen sociale ingreep, me dunkt.
Ingrepen zoals het benchmarken van

prijzen met het buitenland of het afschaffen
van getrouwheidspremies hebben ‘no bite’,
precies omdat de reacties van de betrokke-
nen de ingreep makkelijk ondermijnen.
Geef daarom banken de vrije keuze om een
getrouwheidspremie aan te bieden, en de
mogelijkheid om transparantie als concur-
rentiemiddel tegen elkaar uit te spelen.

Kan deze minister het verschil maken?
Dat is onduidelijk, want structurele beslis-
singen, met rendement op lange termijn,
krijgen in onze huidige politieke context
niet de beloning die ze verdienen.

Structurele
beslissingen
krijgen in onze
huidige politieke
context niet
de beloning die
ze verdienen.

Jan Bouckaert
■ Is hoogleraar economie aan de

Universiteit Antwerpen.
■ Stelt vast dat Johan Vande Lanot-

te fluks uit de startblokken is
geschoten met zijn kritiek op de
biersector, de farmaceutische
sector en de banksector.

■ Mist in diens voorstellen structu-
rele maatregelen, en dus echte
oplossingen.

Vande Lanotte
moet met échte
oplossingen komen
De bierprijsverhogingen ruiken naar kartelgedrag, geneesmiddelen zijn te duur en de getrouwheidspremies maken spaarboekjes ondoorzichtig. Minister van

Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft zijn start niet gemist, maar de oplossingen die hij voorstelt, zijn er geen.
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Fier dat
we plan-
trekkers
zijn, maar
waar is
het plan?’
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