
E
én vandepunten in de hervorming
vanhet spaarboekje is dat banken
niet langer zomaar hogere rentes
kunnenuitbetalen aannieuwe

klanten zonder dat ook aan te bieden aan
bestaande klanten. Vooral dat verbodop
voorwaardelijke aanbiedingenbleek voor
de banksector eenheikel punt. Is het ver-
bod een slechte zaak voor de financiële
sector, en dient deze ingreep ookde belan-
gen vande spaarders?
De typische Belgische spaarder is trouw

aan zijn bank. Een studie van Ernst&Young
in 2010 (De Tijd, 2 februari 2010) toont aan
dat 65 procent vanhet Belgische bank-
clientèlemeer dan tien jaar bij zijn hoofd-
bankblijft. Demarkt van aanbieders van

gereglementeerde spaarboekjes bestaat
inderdaadnog steeds uit de vier grootban-
kendie omenbij twee derde vandemarkt
bedienen.Het overige derde is verspreid
over tal van kleinere aanbieders.
Dewebsite ‘www.spaargids.be’ geeft

eenduidelijk overzicht vande intrestver-
schillen tussende aanbieders. De groot-
banken zijn zeker geenprijsbrekers, en dat
geldt ook voor tal van kleinere aanbieders.
Heelwat spaarders blijven dus, omdiverse
redenen, ongevoelig voor bankendie inte-
ressantere intrestvoorwaarden aanbieden.
De prijsongevoeligheid vanbepaalde klan-
tenmaakt het voor elke ondernemingdie
winstwilmaken aantrekkelijk ommet be-
tere voorwaarden, enkel bedoeld voor
nieuwe klanten, prijsgevoelige klanten
aan te spreken.
Het verbodop voorwaardelijke aanbie-

dingen zal de grootbanken, die heelwat
prijsongevoelige klantenhebben, dus
minder aanzetten tot het aanbieden van
hogere, aantrekkelijke intrestvoeten om
nieuwe klanten aan te trekken.Het zou
voor hen eenheel dure strategie zijn in-
dien ze al hunbestaande, prijsongevoelige
klanten ookdie hogere rentemoeten aan-
bieden.Het gevolg vandat verbodop
voorwaardelijke aanbiedingen is dat prijs-
gevoelige spaarders slechter af zijn, terwijl
‘luie’ spaarders beloondworden.

Concurrentie
Voor kleinere banken geldt dat argument
misschien ietsminder, vermits hun klan-
tenbasis kleiner is. Hunprikkel ommet be-
tere tarieven voor iedereenuit te pakken is
niet zo erg aangetast.Maar ook zij zullen
de grote spelers dusminder kunnenuitda-
gen. De concurrentie voor spaardeposito’s
zal dus afnemenwanneer conditionele
aanbiedingen verbodenworden, en zal
inefficiënte aanbieders beschermen.
Een ander discussiepunt in de hervor-

ming vanhet spaarboekje is het behouden
vande getrouwheidspremie. Die houdt in
dat klanten een extra rentevergoeding
ontvangen indien ze hun spaarmiddelen
één jaar laten staanbij dezelfde bank. De

banksector ende overheid hebbenbeslist
deze premie te behoudenmet als argu-
ment dat dat de financiële stabiliteit ten
goede komt. Door de getrouwheidspremie
zullen consumentenminder snel aangezet
wordenombij deminste geruchtenhun
spaarmiddelen terug te trekken, omdat er
nu een kostprijs (het verlies vande ge-
trouwheidspremie over het afgelopen
jaar) tegenover staat. Hetmaakt het voor
banken eveneensmakkelijker ommet de-
zelfde kortetermijnmiddelenmeer lange-
retermijnkredieten te ondersteunen.

Maardraagthet verbodopvoorwaarde-
lijke aanbiedingenbij totdeze stabiliteit?
Verminderde competitie kan toelatende fi-
nanciële stabiliteit te verhogen,hoewel er
daarvoor andere instrumentenbestaan, zo-
als kapitaal- en liquiditeitsverplichtingen.
Een stabieleof voldoendegrotedeposito-
basis vanklanten is echter cruciaal geble-
ken inde financiële crisis. Bankendie zich
inhet verleden te veel opdegroothandels-
markt financierden, zullenhetbij afwezig-
heid vanvoorwaardelijke aanbiedingen
moeilijkerhebbenomhungebrekaan
klantendeposito’s aan te vullen, of kunnen
dit enkeldoen tegenhogerekosten.
Consumentenbescherming is gebaat

metmeerproducttransparantie, en financi-
ële stabiliteit is inhetbelangvanonsallen.
Maar voorwaardelijke aanbiedingenverbie-
denhoortdaar, net zoalshetplafonneren
vanhet aantal spaarproducten, niet bij.

Voorwaardelijke
aanbiedingen bij
spaarboekjes
verbieden is het
verkeerdemiddel
voor het juiste doel.
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I
n Syrië zijn er almeer dan 17.000
dodengevallen. DeVN-vluchtelin-
genorganisatieUNHCR schat het
aantal vluchtelingen op ietsmeer
dan 105.000, verspreid over Turkije,
Jordanië, Libanon en Irak. De ge-

vechtenworden intenser en bereikten ook
dehoofdstadDamascus. Het regimedeinst
er niet voor terug omzware artillerie blin-
delings in te zetten, wat nochtans verbo-
denwas in het vredesplan vanKofi Annan.
De spiraal van geweld kanuitgroeien

tot eenware regionale oorlog. Zo liepende
gemoederen tussenhet Syrische regime en
Turkije al hoog op. Saudi-Arabië enQatar
bewapenen vandaagquasi openlijk de
soennitische oppositiegroepen in Syrië via
Turkije en onlangs ook via Irak. Ondertus-
sen raakt het regime van al-Assad steeds
meer geïsoleerd. ZijnAlouietischeminder-
heid, die 12 procent vande bevolking uit-
maaktmaar de regeringmonopoliseert, is
geheel afhankelijk van Iran voor financiële
enmilitaire steun. Ruslandbeweert de le-
veringen van zware artillerie, tanks en ra-
ketlanceerders aanhet regime stopgezet te
hebben, na kritiek vanuitWashington.
Ondertussenwordt omen ronddeVN-

Veiligheidsraadhoog spel gespeeld. Aan
de ene kant staat het ‘Westen’, aande an-
dere kant Rusland en inminderemate Chi-
na. Volgens de Russische buitenlandminis-
ter Lavrov chanteert hetWestenRusland.
Hetwil een resolutie in deVeiligheidsraad

met strengere sancties voor al-Assads re-
gime, die tot zijn valmoeten leiden. Rus-
landwil niet verder gaandanhet verlen-
gen vandeVN-observatiemissie, die vrij-
dag afloopt.Moskou zegt al-Assadniet te
steunen,maar een oplossing tewillen die
voor alle partijen aanvaardbaar is.

Lappendeken
Deoplossing voor de Syrische nachtmerrie
ligt in de geopolitiek, intern en extern. Sy-
rië is een lappendeken vanbevolkingen.
DeAlouieten, een sjiietische vertakking,
vormen eenminderheid. Zij hebben al de-
cennia demacht. Omhunpositie te ver-
sterken steunden zij gedeeltelijk andere
minderheden zoals de christenen (Arabi-
sche christenen, Assyriërs enArmeniers)
die 10 procent vande bevolking uitmaken,
en de druzen (3%). Demeerderheid vande
bevolking (74%) zijn evenwel soennieten
(Arabische soennieten, Koerden, Syrische
Turken). De oppositie heeft veelmoeite om
zich te verenigen.Het ‘Vrije Syrische Leger’
is een amalgaamvangroepen en fracties
die tot voor kort amper coördineerden.
Ookpolitiek zijn er grote problemen.

De ‘SyrischeNationale Raad’ (SNR) heeft
grotemoeite omeengezamenlijke politie-
ke koers uit te tekenen. Zewordt gedomi-
neerd door soennieten en telt allerlei frac-
ties, vooral Arabische soennieten aange-
vuldmet Koerden.Maar er zijn nog andere
oppositiekrachten, verenigd onder andere
koepels, zoals hetNationaal Coördinatie-
comité voorDemocratischeVerandering.
De oppositie in Syriëmoet zich vereni-

gen omeenplan op te stellen hoehet ver-
dermoetmet het land.Het enigewat zij de
internationalemedia nu vertellen is dat al-
Assad en zijn entouragewegmoeten.Maar
hoe gaat het verhaal dan verder?De kans
is groot dat er dan een ‘nacht vande lange
messen’ volgtwaarin de voormalige be-
windvoerders vanAlouietische afkomst
vervolgdworden, enwaarbij er amper
plaats zal zijn voor deAlouieten in de
nieuwepolitieke constellatie. De verdruk-
king vande ene bevolkingsgroep zou
plaatsmaken voor de verdrukking van een
andere. Dat zou geen goede zaak zijn, en
de regionale stabiliteit niet bevorderen. In

eennieuwe toekomst voor Syriëmoeten
alle bevolkingsgroependus op een recht-
matige basis kunnenparticiperen in de
uitbouwvanhet land.Wie evenwel op-
dracht gaf omophet eigen volk te schie-
ten, zal overgeleverdworden aanhet Inter-
nationaal Strafhof. Die boodschap zoude
internationale gemeenschapde Syrische
oppositiemoeten geven. Voor sommige
Alouieten is het nu ‘alles of niets’, waar-
door de gevechtennodeloos aanslepen en
de zwanezang vanhet regime langer
duurt,met een escalatie van geweld tot ge-
volg. Datmoet doorbrokenworden.
Endan is er de externe geopolitiek om-

trent Syrië. Niet voor niets verwerenRus-
land en inminderemate China zich zo
halsstarrig in deVN-Veiligheidsraad. Zij
gelovendat niet-inmenging in interne
aangelegenheden een kardinaal principe
blijft in de internationale politiek. Boven-
dien voelen ze zich bekocht, toenbegin vo-
rig jaar een gelijkaardige resolutie over Li-
bië in deVN-Veiligheidsraad goedgekeurd
werd.HetWestenhad toendemond vol
vanhet ‘Responsibility to Protect’-princi-
pe. Als een land zijn burgers niet langer
beschermt,moet de internationale ge-
meenschap kunnen ingrijpen.

Creatief
Frankrijk, het VerenigdKoninkrijk ende
NAVO interpreteerdendit zeer breed en
creatief in de krijgsverrichtingen. Er volg-
de eenhertekening vande invloedssferen
ten voordele vanhetWesten. Dat laten
Rusland enChina niet opnieuwgebeuren,
ze hebbenhun lesjewel geleerd. Ermoet
vermedenwordendat Syrië het toneel
wordt van geopolitiek getouwtrek.Mis-
schienmoet de grootmachten zelfs boven
of onder de tafel afsprekendat niemand
de Syrische crisismag gebruiken in eigen
voordeel. Dat zou een stukje vande lont
uit het kruitvat kunnenhalen. Het status-
quo in de regio valt te verkiezenboven
avonturenmet onverwachte gevolgen.
Hetzelfde geldt overigens voor diege-

nen, zoals de SyrischeNationale Raad, die
ervoor pleiten omdesnoods buiten deVN
via de Clinton-Blair-doctrine vanhet hu-
manitair interventionismeuit 1999 (het
precedent-Kosovo) in de regio in te grij-
pen. Dat zouhet al fragiele internationale
veiligheidskader ondermijnen. Deze optie
moet ten allen prijze vermedenworden.
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Het enigewat deoppositie
in Syrië de internationale
media vertelt is dat
al-Assad en zijn entourage
wegmoeten.Maarhoe gaat
het verder?

De Syrische
nachtmerrie kan
alleen geopolitiek
opgelostworden.
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Prijsgevoelige spaarders
zijn slechter af bij het
verbod op voorwaardelijke
aanbiedingen, ‘luie’
spaarders worden beloond.

Het verbodop voorwaardelijke aanbie-
dingenbij spaarboekjes is niet het juiste
middel omde financiële stabiliteit te
verhogen of aan consumentenbescher-
ming te doen.

Wat 16maanden geleden begon als rela-
tief vreedzaamprotest voor hervormin-
gen in Syrië, ontaardde door de repres-
sie vanhet regime van al-Assad tot een
burgeroorlog. Hoemoet het nu verder?

V
oor de studenten zijn de

examens inmiddels achter

de rug. Vaak een hele op-

luchting en tijd voor een

welverdiende vakantie.

Wie afgestudeerd is, wacht de uitda-

ging om in dezemoeilijke crisisjaren

een job te zoeken. Tot nu toe blijft de

stijging van dewerkloosheid in ons

land nog redelijk binnen de perken.

Maar nuwinstwaarschuwingen en her-

structureringenmeer enmeer het

nieuws halen, dreigen vooral jongeren

kwetsbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Wie de juiste opleiding heeft genoten,

hoeft echter niet te panikeren. Vacatu-

res genoeg voor knelpuntberoepen.

Daarom een oproep aan de scholie-

ren die voor een studiekeuze staan. Ui-

teraard is het belangrijk te kiezen voor

datgenewat je graag doet. Een oplei-

ding die aansluit bij je talenten én inte-

resses zal veelmeer voldoening geven

dan iets doen omdat hetmoet. Maar

tochmogenwe ook niet blind zijn voor

de realiteit. Een opleiding kost niet en-

kel voor de student veelmoeite, maar is

ook een belangrijkemaatschappelijke

investering. Het onderwijs is bij ons -

gelukkig - gedemocratiseerd. De keuze

is vrij en betaalbaar. Maar datmag er

niet toe leiden dat er geen responsabili-

seringmag gevraagdworden voor de

uitkomst van die investering.

De VDAB ziet het aantal zogenaam-

de zij-instromers toenemen. Dat zijn

twintigers of dertigers die beslissen om

alsnog een specifieke, meestal beroeps-

gerichte, opleiding te volgen. Velen

volgden al een studierichting die niet

onmiddellijk zicht gaf op duurzaam

werk, anderen behaalden geen passend

diploma…Erwerd onvoldoende aan-

sluiting gevondenmet de arbeids-

markt. Uiteraardwil ik geen afbreuk

doen aan het belang van zulke omscho-

ling. Dezemensen nemen hun verant-

woordelijkheid op om aan de slag te

willen gaan en leveren daar vaak zware

inspanningen voor. Maar een goede

keuze van opleiding op jongere leeftijd

zou de inspanningen die numaat-

schappelijk geleverdmoetenworden

en de opofferingen die door dezemen-

sen nu soms gezinsmatigmoeten ge-

beuren, gerust kunnen voorkomen. De

communicatie over toekomstkansen

van de verschillende studierichtingen

zou daarom al vanuit het onderwijs op

een eerlijke en systematischemanier

moeten gebeuren.

De fundamentele vraag is echter: ‘In

welkematemogen ofmoeten keuzes

voormeer arbeidsmarktgerichte oplei-

dingen dwingender worden gemaakt?’

Het antwoord daarop is verre van

eenduidig. Opvoeden en onderwijs ge-

nieten gaan veel breder dan iemand

voorbereiden op zijn of haar toekom-

stige baan. Toch kan enmag het onder-

wijs de ogen niet sluiten voor wat ge-

beurt als de leerling of student de

schoolpoort achter zich dicht trekt. On-

derwijs bereidt voor op het leven en - of

we het nu graagwillen of niet - in dat

leven neemtwerk een belangrijke

plaats in. Het is dus best legitiem omde

keuzes die worden gemaakt qua oplei-

ding bewuster te nemen en op basis van

álle informatie. Dat zal al een hele stap

vooruit kunnen betekenen.
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De fundamentele vraag is:
‘Inwelkematemogenof
moetenkeuzes voormeer
arbeidsmarktgerichte
opleidingendwingender
wordengemaakt?’
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