
De vicepremier  
in het hol van de leeuw 

Vicepremier Kris Peeters op het nieuwjaarsfeest van Euronext Brussel

Met stip aangeduid in mijn agenda: de 
bijeenkomst van Euronext Brussel in the 
square op de Brusselse Kunstberg. Met 
minister van financiën Van Overtveldt, mi-
nister Peeters, topadvocaten, bestuurders, 
zakenmensen en bankiers beloofde het te 
knetteren op de nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd door Vincent Van Dessel en 
zijn team van Euronext Brussel. En niet al-
leen door vuurwerk.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat 
ik zelf te laat was op de ondertussen traditi-
onele nieuwjaarsceromonie van Euronext 
Brussel. Als de rechterrijstrook op sommi-
ge grote lanen in Brussel een tijdelijke par-
keerstrook wordt, vertraagt het tempo en 
moet je niet net te laat, maar lang op voor-
hand vertrekken. 

Ik vloekte, want zo zou ik de toespraak 
van minister Kris Peeters missen. Hij zou 
het gala openen waar de Brusselse beurs de 

verdienstelijkste financiële spelers van het 
voorbije jaar in de bloemetjes zet.

Ik had zo graag gehoord en gezien hoe 
de vice-eerste minister zich in het hol van 
de leeuw zou gedragen. Want niet alleen 
was Peeters een groot verdediger van de 
speculatietaks, hij had bijna gelijk met het 
afvoeren van de gehate en begrotingsgaten 
makende taks, abrupt een meerwaardebe-
lasting op aandelen op de regeringstafel 
gegooid.

‘Een krankzinnig voorstel’ was een van 
de vriendelijkste reacties die ik daarover 
hoorde bij wie ook maar een beetje kennis 
van zaken heeft. De nuchtere maar niet 
minder treurige conclusie was dat zo’n 
meerwaardebelasting het doodvonnis zou 
worden voor beleggen in individuele aan-
delen in ons land en het einde voor kleine 
Belgische bedrijven op de beurs. Zo’n voor-
stel doen onmiddellijk na het debacle van 
de speculatietaks … Neen, in beursmid-
dens is het geloof in de politieke klasse er in 
2016 niet op vooruitgegaan. En zeker niet 
als het over de Cd&V gaat.

Het moet gezegd dat Minister Kris Pee-
ters lef toonde om dan toch in te gaan op de 
uitnodiging van Euronext Brussel topman 
Vincent Van Dessel, die Peeters vroeg om 
te komen spreken op het evenement met 
als centrale thema: ‘hoe de Brexit benutten 
als een kans voor Brussel als financieel cen-
trum?’

Zelfs in de hoofdstad van het land van 
het surrealisme, lijkt de combinatie van een 
voorstel voor een meerwaardebelasting van 
33 % op aandelen en spreken voor de verza-
melde beurswereld over hoe we van Brussel 
een mini Londen kunnen maken niet evi-
dent. Maar Kris Peeters zou dat varkentje 
dus wel even komen wassen. Verdorie was 
ik maar wat vroeger vertrokken.

Gelukkig toonde Kris Peeters zich nog 
een slechtere timer dan ik en liet hij de aar-
dig volle zaal in de Square op de Brusselse 
Kunstberg op zich wachten. Ik was al aan-
wezig toen werd beslist om dan maar te 
beginnen met het debat tussen financiële 
en juridische specialisten en bestuurders 
over de kansen van Brussel als financieel 
centrum.

Geen alternatief voor Londen
Mensen als Bert degraeVe (voorzitter 
Bekaert), Dirk Van Gerven (advocaten Nau-
ta Dutihl), Tom Simonts (KBC Securities), 
Karel Lanoo (studiecentrum Ceps), Em-
manuel Verhoosel (ing) en Lutgart Van den 
Berghe (Guberna) toonden zich realistisch: 
we mogen niet rekenen op een massale 
instroom van afdelingen uit the City. ‘Dat 
gaat niet gebeuren.’

Maar tegelijk was er zelfbewustzijn; 
de talenkennis, maar ook de eenvoudige 
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“Brussel heeft belangrijke 
troeven, maar toch staat de 
stad totaal niet op de kaart 
als financieel alternatief voor 
Londen.”
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vaststelling dat Brussel met de 
Eurostar op twee uurtjes trei-
nen van Londen ligt, biedt een 
uniek voordeel. En: uitgerekend 
Brussel is na Londen de meest 
kosmopolitische stad van Euro-
pa. Waar voor jonge hoog opge-
leide mensen voldoende te doen 
is: dat is cruciaal voor een stad 
om expats aan te trekken en een 
reden waarom het duffe Dublin 
een groot nadeel heeft. En voor 
wie van hier Europa wil verkennen is Brus-
sel ideaal: overal dichtbij.

Bovendien beschikt Brussel over be-
langrijke ‘infrastructuur, met grote spe-
lers in de afwikkeling van financiële trans-
acties zoals Euroclear, Swift, er is de Bank 
of New York Mellon … Brussel heeft dus 
belangrijke troeven, maar toch staat de 
stad totaal niet op de kaart als financieel 
alternatief voor Londen.

 ‘Het is hoog tijd om ons te manifeste-
ren, want de bedrijven kunnen niet wach-
ten tot de onderhandelingen over de Br-
exit een einde nemen. Maar een conditio 
sine qua non is dat er stabiliteit is, dat we 
betrouwbaar zijn. Geen voortdurend 
wisselende regelgeving. Dat is dode-
lijk. Daar gaat niemand op bouwen.’

Het is jammer dat Kris Peeters niet 
zoals gepland dit debat kon volgen, 
want het was een verademing om deze 
deskundigen zonder veel grote woor-
den, maar to the point, realistisch en zich 
toch bewust van de grote intrinsieke kwali-
teiten van Brussel bezig te horen. We kun-
nen wel degelijk een graantje meepikken 
van een financiële Brexit. 

Na het debat werd nog raad gevraagd 
aan een bijzonder iemand uit het publiek, 
een speciale gast. Wat zou Etienne Coore-
man, de oud CVp-senator en parlementslid 
adviseren om nu te doen? Cooreman begon 
meteen uit te leggen dat we risicokapitaal 
moeten omarmen in plaats van almaar ver-
der te bouwen op financiële schulden. Wat 
als de rente weer klimt? ‘Hoge schulden, 
dat moet vroeg of laat slecht aflopen.’

Dan toch Peeters
uitgereKend in het Midden van de inter-
ventie van de kranige Cooreman vanop de 
eerste rij in de zaal, schreed de breed la-
chende Kris Peeters van achteruit de zaal 
in, richting podium. Alle hoofden draaiden 
naar de vice eerste minister, groot en rijzig.

Handen schudden, helaas heeft hij na-
tuurlijk niets gehoord van de zeer nuttige 
argumenten van Cooreman, zelfs al hij had 
gewild. Maar goed, de minister van werk 
stond waar hij moest staan: op het podium.

Hij had wel een goede reden om te laat 
te zijn, want hij kwam van de uitreiking van 
het eredoctoraat van de universiteit Leu-
ven en Gent aan de Duitse bondspresident 
Angela Merkel. ‘Zeer interessant,’ liet Pee-
ters weten. Dat kwam niet over als excuses 
voor zijn late verschijning, eerder als res-
pect vragend dat hij na dat grote politieke 
evenement toch nog even naar de nieuw-
jaarsjamboree van Euronext kwam.

 Peeters begon luid en duidelijk aan zijn 
speech. Maar al snel bleek dat rechtop zit-
ten en de oren spitsten verloren moeite 
was: er kwamen gemeenplaatsen, zonder 
engagement en zonder een spoortje per-

soonlijkheid of het begin van een of ander 
idee. Zijn tekstschrijver was blijkbaar ook 
niet in vorm. Tot slot presteerde Peeters 
het om zonder het minste spoortje ironie 
of een of andere vorm van kleine schuldbe-
kentenis te zeggen dat ‘een stabiele regel-
geving van het grootste belang is om finan-
ciële activiteiten aan te trekken.’

Peeters blikkerde nog even zijn tanden 
bloot en ging op eerste rij zitten, tussen zijn 
collega minister van financiën Van Overt-
veldt en ceo Johan Thijs van KBC.

Daarna gaf Vincent Van Dessel het 
beurs jaaroverzicht. De grafiekjes met de 
duidelijke neerwaartse knikken in de han-
del door de speculatietaks en enkele jaren 
geleden na de invoering van de rijkentaks, 
passeerden de revue. Ik 
hield in het oog of Kris 
Peeters de boodschap ont-
ving. Maar hij was aan het 
babbelen met Johan Thijs 
van KBC. Een meerwaar-
detaks op alleen aandelen 
zou natuurlijk niet uit-
sluitend slecht zijn voor 
de fondsenwinkel van de 
bank van hier.

FTT
dan MoCht Johan Van Overt-
veldt nog even op het podium. 
Hij erkende dat Brussel bij de 
internationale gemeenschap 
niet bepaald te boek staat als een 
leidende financiële plaats in de 
wereld. ‘We staan op nummer 
62, net na Casablanca (Marokko) 
aldus de nVa’er. Met alle respect 
voor Casablanca maar dat is be-
schamend’ erkende onze minis-

ter van financiën.
Natuurlijk kon hij weinig kwijt over de 

hervorming van de vennootschapsbelas-
ting. We weten dat premier Michel dit dos-
siers naar zich toe heeft getrokken. Maar 
Van Overtveldt beloofde mee te helpen om 
een brug te bouwen tussen Brussel en Lon-
den. ‘Een Ftt (Financiële Transactie Taks) 
zal ons daar zeker niet bij helpen en dat 
wordt ook erkend door anderen.’

Van Overtveldt gebruikte een intonatie 
die door de hele zaal goed begrepen werd, 
want er werd gelachen om ‘de bezorgd-
heid’ die Kris Peeters zelf tevoren al voor de 
tV camera’s had geuit over de Ftt. De vice 

premier was overigens, snel nadat Van 
Overtveldt aan zijn speech begon, en 
zo discreet als voor hem mogelijk was, 
opgestaan en met de gebeitelde glim-
lach op zijn gelaat de zaal uitgeslopen.

Bij het hapje en drankje achteraf 
liepen we een man tegen het lijf die bij 

Cd&V actief is in de plaatselijk politiek uit 
de regio van Kris Peeters. De man, we zul-
len hem Luuk noemen, was zelf ook niet 
in de wolken van de speech van Peeters. 
‘Maar het was in het Engels, dat is natuur-
lijk moeilijker, want in het Nederlands 
brengt hij de zaken normaal met humor.’

Luuk, zelf professioneel actief in de fi-
nanciële sector in Brussel, zegt dat hij Pee-
ters al persoonlijk heeft aangesproken over 
zijn fiscale kruistocht op beleggers. ‘Ik zeg 
hem rechtuit, met wat zijn jullie nu toch 
allemaal bezig? Luuk: ‘Het is zeker niet zo 
dat iedereen bij Cd&V dat steunt. Maar Kris 
is persoonlijk een goede vent, met oog voor 
mensen, dat kan ik ook getuigen.’ Nu wat 
oog voor financieel-economische goede 

oplossingen en alles komt nog 
goed.

 

Redactie 26 januari 2017

“Neen, in beursmiddens is het geloof 
in de   politieke klasse er in 2016 niet op 
voor uit gegaan. En zeker niet als het 
over CD&V gaat.”
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