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Toen Frank Vandenbroucke als minister
van Buitenlandse Zaken halverwege de ja
ren negentig van de vorige eeuw zijn Afrika
nota schreef, bepleitte hij een ‘out of Con
go’ beleid en een verschuiving van onze pri
oriteit naar zuidelijk Afrika. De Vlaamse so
cialisten waren de fratsen en de kleptocra
tie van dictator Mobutu spuugzat. Terecht.
Maar het gevolg was wel dat we tien jaar
lang afwezig zijn gebleven in onze exkolo
nie. Mobutu heeft daar niet onder geleden,
de Congolese bevolking wel. Vooral op het
gebied van de gezondheidszorg werd de si
tuatie dramatisch. Pas in 2000, drie jaar na
de val van Mobutu, maakte België zijn ren
tree in Congo en werd de ontwikkelings
hulp hervat. Onder impuls van toenmalig
minister van Buitenlandse Zaken Michel.
Mercantiele overwegingen waren hem niet
vreemd. Hij hoopte dat Belgen opnieuw
gouden zaakjes zouden kunnen doen in het
van grondstoffen bulkende land. Dat is an
ders uitgepakt. Op George Forrest na, die
aan het hoofd staat van een economisch rijk

De regering overweegt om de economie
te stimuleren via een btwverlaging voor
elektriciteit van 21 naar 6 procent. De
maatregel zou de koopkracht van de ge
zinnen, de concurrentiekracht van de be
drijven en de werkgelegenheid moeten
opkrikken, en zichzelf op die manier gro
tendeels terugverdienen. Enkel maar
voordelen blijkbaar. Is dit werkelijk zo?
Laten we de effecten en voorwaarden op
succes eens op een rijtje zetten.
In de eerste plaats is het lang niet zeker
dat de btwverlaging zich integraal zal
vertalen in een daling van de elektrici
teitsprijs voor gezinnen. De elektrici
teitsproducenten zouden bijvoorbeeld
van de situatie gebruik kunnen maken
om, al dan niet na verloop van tijd, hun
winstmarges te vergroten door de btw
verlaging niet of slechts gedeeltelijk
door te rekenen in de prijs die de gezin
nen moeten betalen voor hun elektrici
teit. De economische theorie leert ons

immers dat producenten enkel in een ui
terst competitieve markt de btwverla
ging volledig zullen doorrekenen in de
eindprijs. Het is een verdienste van de
regering dat de concurrentie in de ener
giesector recent is aangewakkerd, maar
van een hypercompetitieve markt kan je
geenszins spreken. De btwverlaging ris
keert zo neer te komen op een geschenk
aan de energiesector, zonder een relan
ceeffect op de economie.
Indien elektriciteitsproducenten de btw
verlaging wel degelijk doorrekenen, zal
de energiefactuur van de gezinnen da
len, waardoor de koopkracht op korte
termijn toeneemt. Op voorwaarde dat de
gezinnen het vrijgekomen budget niet
eenvoudigweg sparen of gebruiken om
importgoederen aan te kopen, kan de ge
stegen koopkracht zich ook vertalen in
meer binnenlandse consumptie en eco
nomische groei. Aangezien we de verla
ging van de btw vrijwel onmiddellijk in

onze portemonnee voelen, is het grote
voordeel van de maatregel dat hij snel
kan bijdragen tot een relance van de eco
nomie. Mooi meegenomen voor de rege
ring in de aanloop naar de verkiezingen.
Wat in de debatten echter over het hoofd
wordt gezien, is dat de stijging van de
koopkracht voor de meeste gezinnen
slechts tijdelijk is, en na verloop van tijd
teniet wordt gedaan door ons systeem
van automatische loonindexering. Door
de lagere elektriciteitsprijs zal de index
immers dalen, waardoor we een loonstij
ging zullen mislopen die we anders wel
zouden hebben gehad. Het is zeer een
voudig: wanneer de btwverlaging de
kostprijs van de globale gezinsuitgaven
met bijvoorbeeld 1 procent doet dalen,
dan stijgen de lonen en uitkeringen met
1 procent minder, net zoals dit het geval
is bij een indexsprong. Voor de gemid
delde loon of uitkeringstrekkende is het
uiteindelijke effect van de btwverlaging

op de koopkracht bijgevolg nihil! Er zal
enkel een herverdeling van koopkracht
plaatsvinden: van zuinige elektriciteits
verbruikers en hen die een kleiner aan
deel van hun loon spenderen aan elektri
citeit, naar diegenen die een relatief ho
ge elektriciteitsfactuur hebben.
De categorie waarvoor de koopkracht
wel permanent stijgt, zijn diegenen die
(ook) een inkomen uit kapitaal of be
drijfswinsten hebben. Zij zijn de grootste
winnaars bij een verlaging van de btw
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Navelstaren op
wereldschaal

Vijftig jaar onafhankelijkheid werd in 2010 uitgebreid gevierd, maar voorts blinken de Belgen in Congo vooral uit in afwezigheid.
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De wereld is een dorp, alleen jammer dat onze blik niet verder reikt dan onze eigen kerktoren, zegt WALTER ZINZEN in zijn pamflet
‘Mens erger je!’. ‘Vreemden’ die hier een ander leven zoeken, trachten we te kneden naar Vlaams model. Maar dat we in Congo nog
iets goed te maken hebben, daar worden we liever niet aan herinnerd.

WALTER ZINZEN
Wie? Gewezen journalist
(VRT), publiceert geregeld
bijdragen in deze krant.
Wat? Ondanks de mondialise
ring blijven we de koloniaal
die zich verheven voelt boven
alle anderen.

in Katanga, zijn er geen Belgische belangen
van betekenis meer in Congo. Dat is een
grote troef. Onze band met Congo (en trou
wens ook met Rwanda en Burundi) moet er
één zijn van solidariteit, niet één van eigen
belang. We hebben tijdens de koloniale pe
riode en nog lang daarna zoveel uit Congo
weggesleept dat we wel wat mogen terug
doen. En ja, zo’n morele of ethische motie
ven mogen – en moeten – wel degelijk een
rol spelen.

De mooie ogen van de Congolezen

Natuurlijk, de tijd van een prominente Bel
gische aanwezigheid is voorbij. Als vliegen
op een stront hebben nieuwe spelers zich
gemeld, niet in de laatste plaats andere
Afrikaanse landen, ZuidAfrika op kop.
Maar natuurlijk ook China, India, Brazilië,
Australië, Canada, ja zelfs Turkije en Ka
zachstan, maar ook Israël en vele andere.
Geen van hen is neergestreken voor de
mooie ogen van de Congolezen, wat niet be
let dat die er hun voordeel mee zouden kun
nen doen als ze tenminste een gewetensvol
le regering hadden. In die context is België
ook in Congo tot zijn ware grootte terugge
bracht. De tijd is immers voorbij dat de
Amerikanen eerst Brussel belden als ze in
formatie over Congo wilden. Maar veel
knowhow, die ten dienste van de bevolking
kan worden aangewend, is in België zeker
nog aanwezig. Dat is vooral, maar niet uit
sluitend, zo op het gebied van de tropische
geneeskunde. Het Instituut met die naam
in Antwerpen is nog altijd toonaangevend.

Een heel leger particuliere organisaties
(nietgouvernementele in het jargon) heeft
ook veel expertise in huis. Daarom is het zo
bedroevend dat bij het vormen van een re
gering en het opstellen van beleidsverkla
ringen dat allemaal niet schijnt mee te tel
len. En de zogenaamde ‘mainstream’media
helpen ook al niet. De berichtgeving over
Afrika in het algemeen en CentraalAfrika
in het bijzonder is werkelijk beneden ieder
peil. Behalve in 2010, toen de vijftigste ver
jaardag van de onafhankelijkheid werd ‘ge
vierd’. Toen bulkten de media van bijdragen
over Congo. Maar heel vaak vanuit het kolo
niale perspectief. Petit pays, petits gens, we
zijn het nog altijd.

Navelstaren blijft dus één van onze sterke
kanten. Waarmee niet bedoeld wordt dat
onze binnenlandse problemen en pro
bleempjes niet belangrijk zouden zijn. Ze
gaan ook in dit pamflet met veel aandacht
lopen. Maar waarom versluieren ze onze
blik op de wereld? Waar komt toch de vijan
digheid vandaan voor ‘vreemde’ mensen die
een beter leven bij ons komen zoeken, zon
der enig begrip, vaak zelfs zonder enige
kennis van de omstandigheden die ze ont
vluchten? O ja, ze moeten zich aanpassen,
Nederlands leren, zich kleden zoals wij,
eten zoals wij, denken zoals wij. Sommigen
beweren dat wij precies hetzelfde doen als
we ons in een ver buitenland vestigen: ons
aanpassen. Dat doen we juist niet. Ook dan
eisen we dat ‘de anderen’ zich aanpassen
aan ons.

‘Beschaafde’ blanken

Toen Vlaanderen nog zijn zonen uitzond
bekeerden die de ‘wilden’ in Afrika tot ons
geloof, toen dat hier nog algemeen ver
spreid was. De Afrikanen moesten wonen
zoals hun Belgische bazen dat wilden, leren
eten met mes en vork, jas en das respectie
velijk jurk en hoge schoenen dragen om
min of meer als gelijke te kunnen worden
beschouwd van de ‘beschaafde’ blanken.
Waardering voor de lokale cultuur, gebrui
ken en zeden: nul komma nul. Dat was de
koloniale tijd. Nu is de wereld ons dorp ge
worden. Zegt men. Het lijkt er veeleer op
dat onze wereld beperkt blijft tot ons dorp.
En dus eisen ook de hedendaagse toeristen
uit Vlaanderen – en uit Europa – die exoti
sche bestemmingen opzoeken dat ze er de
zelfde faciliteiten hebben als thuis. De Duit
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lastinggeld te sponsoren, kan je je dan
ook afvragen of het niet veel efficiënter
is om de loonkosten van de bedrijven
rechtstreeks te doen dalen met een las
tenverlaging. De torenhoge belastingen
op arbeid is de achilleshiel van onze eco
nomie, en kost ons veel jobs. Het rende
ment op lange termijn is veel groter als
we iedere budgettaire ruimte gebruiken
om de belastingen op arbeid te verlagen
in plaats van de btw te verlagen. Meer
zelfs, we zouden de btw net moeten ver
hogen, en de inkomsten hiervan inte
graal gebruiken om de lasten op arbeid
te verlagen. Dan krijg je pas echt een
duurzame relance, veeleer dan een kort
stondige opflakkering van de economie.

omdat ze genieten van de lagere elektri
citeitsfactuur, terwijl hun kapitaalin
komsten niet verminderen door de lage
re index. Als ik de debatten volg, heb ik
niet de indruk dat veel politici de effec
ten beseffen van btwverhogingen of
verlagingen op de koopkracht van ar
beid versus kapitaalinkomsten.
Het voordeel van de gemiste loonstijging
en impliciete indexsprong is wel dat dit
de loonkost van de bedrijven op middel
lange termijn tempert, waardoor hun
competitiviteit verbetert. Dit zal zich
vertalen in meer jobs en terugverdienef
fecten voor de begroting. Hier moet dan
ook het stimulerende effect van een btw
verlaging op elektriciteit uiteindelijk
vooral van komen.
Gegeven alle bovenstaande voorwaar
den waaraan moet voldaan zijn om een
effect te hebben, en omdat het toch niet
de bedoeling is om elektriciteitsprodu
centen en de kapitaalkrachtigen met be

Gert Peersman is hoogleraar economie,
verbonden aan de UGent. Zijn column
verschijnt tweewekelijks op dinsdag.

arming. De rijken zien weliswaar hun
rente en hun vermogen groeien, maar
voelen zich bedreigd door de ‘afgunst’
van de andere categorieën. Kortom,
angst en wrok, de natuurlijke voe
dingsbodem van het populisme, do
mineren het spectrum van de politie
ke gevoelens en brengen de beurtrol
of de rolverdeling tussen de histori
sche partijen in het gedrang. Boven
dien geven de versnelde mondialise
ring van de communicatie en dus ook
van de modes en smaken de aanhan
gers van een traditionele manier van
leven het gevoel dat hun gemeen
schap wordt belegerd of langzaam
dreigt op te gaan in een groot kosmo
politisch geheel.
De historische politieke krachten
hebben weinig opties om het gevaar
af te wenden. Als ze de taal van de po
pulisten overnemen, verzwakken ze

zichzelf, want de kiezer vindt het ori
gineel altijd aantrekkelijker dan de
kopie. De enige oplossing bestaat erin
de grote uitdaging van de herverde
ling nieuw leven in te blazen en nieu
we mechanismen voor sociale mobili
teit te vinden die alle mensen het ge
voel geven dat zij erbij horen. Nu geen
enkele econoom voor het volgende de
cennium een groei van meer dan 1 of
2 procent durft te voorspellen, moe
ten we opnieuw en diep nadenken
over herverdeling en sociale promo
tie. Maar we kunnen ten minste één
les onthouden uit de goede jaren: de
beste manier om te voorkomen dat
mensen zich afkeren van de politiek
of er onverschillig tegenover staan, is
de moed opbrengen om in het open
bare debat heldere, duidelijke ideeën
te vertolken – en de nog grotere moed
om in dat debat de compromissen te
verdedigen die eigen zijn aan de uit
oefening van de macht.

Angst en wrok,
de natuurlijke
voedingsbodem
van het populisme,
domineren het spec
trum van de poli
tieke gevoelens

Na veel ups en downs lijkt de tijd van
Silvio Berlusconi nu eindelijk voorbij.
De regering van Enrico Letta, aanvan
kelijk een tijdelijke oplossing in een
land dat nooit een ‘historisch com
promis’ tussen links en rechts kon
vinden, krijgt opeens de status van
een echte regering die de twee grote
politieke polen verenigt om de crisis
het hoofd te bieden. Italië volgt dus
het voorbeeld van Griekenland, Bel
gië, Luxemburg, Nederland, Oosten
rijk, Ierland, Finland, binnenkort
waarschijnlijk ook Duitsland, en de
Europese Unie zelf. Ooit beschouwde
men in Europa de ‘grote coalitie’ als
een uitzondering, een abnormaliteit.
Nu lijkt ze een normale formule voor
een regeringsmeerderheid te worden.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met
de economische crisis die Europa
blijft teisteren. Je hebt immers grote
coalities nodig om de verantwoorde
lijkheid voor pijnlijke hervormingen
te dragen – een beetje zoals, alle ver
houdingen in acht genomen, een re
gering van nationale eenheid in oor
logstijd. Maar de compromissen zijn
ook het gevolg van het oplossende ef
fect van het populisme. De electorale
successen van de neonazi’s van Gou
den Dageraad in Griekenland en ex
treemrechts in Oostenrijk, Denemar
ken en Noorwegen, de alomtegen
woordigheid van het Front National
in het Franse politieke debat, het po
pulistische conservatieve spectrum in
Nederland, de mogelijke wederop
standing van het Vlaams Belang bij
ons – en de regelmatige flirts van de
NVA met de klassieke thema’s van
het Europese populisme, bewijzen de
kracht van deze politieke stroming.
Links lijdt er minder onder maar blijft
toch niet gespaard, zoals blijkt uit de
resultaten van Syriza in Griekenland,
Die Linke in Duitsland en de SP in Ne
derland.
De crisis die het Europese continent
al vijf jaar lang ondermijnt, vormt on
getwijfeld een klankbord voor deze
protestpartijen. Maar hun wortels
gaan dieper. Tot voor kort hadden
links en rechts de verdienste dat zij de
centrale politieke uitdaging in tijden
van economische groei duidelijk
maakten: hoe herverdelen we de
vruchten van een welvarende econo
mie tussen de verschillende sociale
groepen? De centristische partijen
negeerden die vraag niet, maar pak
ten ze intern aan, in hun eigen zuilen.
Nu we in een tijd van afwisselende re
cessie en zwakke groei leven, worden
al deze referenties ter discussie ge
steld. De minst bevoorrechte sociale
categorieën wanhopen (terecht) over
het defect van de sociale lift of motor.
De middenklassen zijn bang voor ver

COLUMN

DE LENTE
VAN DE POPULISTEN

Paul Magnette is voorzitter van de PS
en burgemeester van Charleroi.
Zijn column verschijnt tweewekelijks op
dinsdag.

PAUL MAGNETTE

‘Het mooiste eerbetoon
dat je aan een groot
muzikant kan bewijzen:
aan jongere generaties
zijn fenomenale erfenis
doorgeven.’
Muzikant JAN DE SMET heeft het over de collega
van wie de voornaam kon volstaan: Wannes (in ‘De
mening’ in dS Avond).
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Walen, moslims,
zwarten, gelen, roden:
deugen doen ze geen
van alle, tenzij ze
worden zoals wij
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sers zoeken hun Kneipe op, de Engelsen
hun pub, de Fransen hun bartabac, de Vla
ming zijn biefstukfriet bij Tijl en Nele. Het
is zoals die bejaarde dame, die in Benidorm
overwintert, het ooit zei: ‘Nu komen we hier
al meer dan twintig jaar en nog spreken die
Spanjaarden geen Vlaams.’
Mondialisering? Onze mentaliteit blijft die
van de koloniaal, die zich mijlenver verhe
ven voelt boven de ‘anderen’. Walen, mos
lims, zwarten, gelen, roden: deugen doen ze
geen van alle, tenzij ze worden zoals wij.
Dus hebben we de politici die we verdienen:
navelstaarders.

Dit is een fragment uit ‘Mens erger je!’, een
pamflet (uitgegeven bij Pelckmans) dat
vanavond wordt voorgesteld in Passa Porta.


