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Nieuw én geldig: muntstukken van 5 euro
Vanaf morgen komeninDuitsland muntstukken van 5 euro in omloop. Het gaat om
2,25 miljoen muntjes. Een
klein deel wordt als verzamelobject verkocht en heeft een
waardevan 15,55
euro, maar het gros
zal binnenkort ook
als gewoon betaal-

middel inroulatie zijn. Volgens de overheid
is het muntstuk — met een wereldbol aan
de ene zijde en de typische adelaar op de
andere — veel moeilijker te vervalsen dan
een biljet. «Dat komt doordeblauwe doorschijnendebinnenring inkunststofdie de
tweeverschillende metaalcomponenten
verbindt», luidt het. «Bij vervalsingen gaat
de glans er veel sneller af en zijn de woorden ‘Einigkeit und Rechtund Freiheit’ na

enigetijdmoeilijkerleesbaar.» Aan het
project is 10 jaar gewerkt. Muntendrukker
Peter Huber benadrukt dat het muntstuk
een perfect legaal betaalmiddel is, maar
vreest dat de meeste exemplaren in handen zullen komenvan verzamelaars. Overigens kan het muntstuk ook gebruikt worden voor betaalverkeer in het buitenland.
Alleen zijn warenhuizen of andere winkels
niet verplicht om het ook te aanvaarden.

PANAMA PAPERS: N-VA neemt gas terug

Onderzoekscommissie?
Eerst even onderzoeken

Landmijnen

Vooral N-VA ging helemaal los op het
onderwerp. «De verantwoordelijken
moeten op het matje geroepen worden»,
zei Kamerlid Peter Dedecker als eerste
en zijn fractieleider Peter De Roover
toonde zich voorstander van een onderzoekscommissie. Dat is het zwaarste instrument waarmee het parlement zijn
controlerende rol kan spelen. Groen
sprong direct mee op de kar, CD&V en
Open Vld stonden niet zozeer te springen om zo ver te gaan. De vrees is dat NVA de zaak gebruikt om zich te profileren ten koste van de coalitiepartners.
Dexia was immers via Arco gelieerd aan
de christelijke arbeidersbeweging en
dus aan CD&V. Maar ook aan de Gemeentelijke Holding, die jarenlang werd
voorgezeten door liberaal Francis Vermeiren. En niet alleen Dexia is een politieke landmijn. Ook de bankenwaakhond CBFA komt in het vizier en die
wordt nog altijd geleid door
Jean-Paul Servais, een oud-medewerker
van Didier Reynders (MR). Gisteren
kwamen de fracties bijeen om een beslissing te nemen. Tot een akkoord
kwam het, zoals verwacht, niet.

Achterpoortjes

«De Panama Papers kunnen niet zomaar
opzijgeschoven worden, er komt een
diepgaand onderzoek in een Kamercommissie», klonk het gisteren bij alle
partijen. Welke macht die zal hebben,
zal een werkgroep, die vanaf vandaag
bijeenkomt, bestuderen. Er zijn drie mogelijkheden: een vrij tandenloze subcommissie, een bijzondere commissie
en een onderzoekscommissie. Die laatste heeft de bevoegdheid van een
onderzoeksrechter en kan mensen verplichten om op te draven. Wie dan de
waarheid niet vertelt, riskeert zware
problemen. Opvallend: alleen Kristof
Calvo van Groen had gisteren een voorstel voor een onderzoekscommissie
mee naar het overleg van de fractieleiders. N-VA’er De Roover niet. Trekt de
partij haar staart in?
«Nee. Wij blijven ervan overtuigd dat
een onderzoekscommissie de beste for-

Bemiddelt Kamervoorzitter Siegfried Bracke
(N-VA) en niet meer de
koning bij de volgende
regeringscrisis? Het is
alvast 1 van de 25 punten waarop N-VA’ers
Hendrik Vuye en Veerle
Wouters de monarchie
willen veranderen.

mule is, maar als het parlement een andere keuze maakt, dan is dat zo. De inhoud is belangrijker dan de vorm. We
moeten ook niet doen alsof een onderzoekscommissie oppermachtig is. Haar
bevoegdheden stoppen immers ook aan
de landsgrenzen. Deze commissie moet
er vooral voor zorgen dat er nieuwe fiscale achterpoortjes kunnen gesloten
worden», aldus De Roover. Wat is er aan
de hand? Laat N-VA de oren hangen naar
de coalitiepartners? Is De Roover teruggefloten door de regering? Nee, zegt hij.
De Roover: «Ik heb niemand een veto

Het liefst willen ze af
van de monarchie,
maar in afwachting
daarvan komen Vuye
en Wouters met 25
voorstellen om het
koningshuis al wat
republikeinser te maken. Die formuleren ze
in hun nieuwe boek ‘De
maat van de monarchie’. Eén opvallende
suggestie is om de
Kamervoorzitter — en
niet meer de koning —
te laten bemiddelen bij
regeringscrisissen.
Maar het N-VA-duo wil
ook niet dat de koning
nog wetten moet goedkeuren: die bekrachtiging hoort volgens
hen ook al toe aan de

De inhoud is
belangrijker dan de
vorm. We moeten ook
niet doen alsof een
onderzoekscommissie
oppermachtig is
PETER DE ROOVER (N-VA)
voor een onderzoekscommissie horen
uitspreken. Maar het is nu eenmaal een
feit dat de Wetstraat krioelt van het
wantrouwen. Als wij ons hierover fors
uitspreken, vermoeden de anderen al
snel politieke spelletjes. Dat is niet de
bedoeling en daarom herhaal ik dat de
inhoud primeert. Het mag geen afdekcommissie worden, maar ook geen afrekeningscommissie.»
Groen-fractieleider Kristof Calvo blijft
hoopvol. «Er zijn geen veto’s uitgesproken en ook sp.a en PS steunen onze
vraag. Ik wacht het verloop van de werkgroep nu af, maar als er volgende week
geen akkoord is, dien ik onze vraag om
een onderzoekscommissie wel formeel
in en moet de meerderheid kleur bekennen. Willen ze bij de N-VA niet de nieuwe tsjeven worden, dan steunen ze onze
vraag.»

chocolatier Leonidas, Dimitrios
Kestekoglou, duikt op in de
Panama Papers. Dat schrijven
‘De Tijd’, ‘Le Soir’ en ‘Knack’. Hij
kreeg in de periode 2006-2009
een volmacht over drie Panamesevennootschappen diehet
advocatenkantoorMossack
Fonseca opgezet had. Keste-

Vanaf de zomer van 2017 zal de vervulde leger- of burgerdienst,
die in 1994 werd afgeschaft, in alle gevallen meetellen voor de
opbouw van een pensioen. De maatregel maakt deel uit van het
pakket pensioenmaatregelen dat de federale regering enkele
dagen geleden overeenkwam. Door de dienstplicht te laten
meetellen voor het pensioen worden de diverse pensioenstelsels
geharmoniseerd. Zo telt momenteel de periode van legerdienst
wel (of gemakkelijker) mee voor ambtenaren en voor zelfstandigen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vindt
dat leger- of burgerdienst sowieso als gewerkte jaren kan worden
geïnterpreteerd. Volgens zijn kabinet zal de maatregel het eerste
jaar minder dan 1 miljoen euro kosten.

Erik Meynen

DIENSTPLICHT TELT MEE
VOOR PENSIOEN

**

Kamervoorzitter. Ook
het genaderecht van de
koning moet op de
schop. Daarnaast mag
hij zich niet meer inlaten met bevoegdheden
van de deelstaten, zoals
buitenlandse handel.
Verschillende voorstellen scherpen de regels
aan rond de middelen
van de koninklijke
familie. «Zo besteedt de
koning
gemiddeld
43.000 euro per maand
aan zijn wagenpark. Is
dat echt nodig?», werpt
Wouters op. Er moet
meer controle op komen, er moeten duidelijke toewijzingsregels
zijn en de dotaties aan
prins Laurent en prinses Astrid moeten uitdoven over een periode
van vijf jaar, luidt het.
De N-VA’ers menen
bovendien dat voortaan
ook geadopteerde en
buitenechtelijke kinderen — zoals Delphine
Boël — in aanmerking
moeten komen voor
troonopvolging. (KST)

Magnette: «Walen leven niet
op kosten van Vlamingen»
Peter De Roover
ontkent dat hij is
teruggefloten
door de regering.
PN

OOK TOPMAN LEONIDAS EN STICHTERS JETAIR
GELINKT AAN SCHERMVENNOOTSCHAP

De familie Brackx, de stichters
van de touroperator Jetair en de
‘ontdekkers’ van Benidorm,
beheerden hun Spaanse vastgoed jarenlang via een vennootschap in Panama. Een ‘geërfde’
constructie, luidt het nu, die
onlangsfiscaal is opgekuist.
Maar ook de topman van de

40%van devluchtendieDefensievorigjaaruitvoerde
voorhetkoningshuisgebeurdevoorprivédoeleinden.
Dat steltVlaamsBelang-KamerlidBarbaraPasop basis
van hetantwoord datzeontvingvan defensieminister
Steven Vandeput (N-VA). Zehekelt hetfeit dat Vandeput
weigert te antwoordenopdevraagdatdevorst de privévluchten uit eigen zakzou betalen. In totaal waren er
22 vluchten,waarvan 9 privé. «Het staatshoofd
gebruikt ministerVandeput als
gratisprivépiloot endebelastingbetaleralspineut»,
steltPas.

N-VA’ers herschrijven
takenpakket van
koning Filip

Ja, er komt een Kamercommissie om de Panama Papers tegen het licht te houden,
maar of dat een onderzoekscommissie wordt? Dat moeten de fracties nog even ... onderzoeken. «De inhoud primeert op de vorm», klinkt het overal. Binnen de meerderheid
lijkt vooral het wantrouwen te regeren.• DIETER DUJARDIN •
De golf van verontwaardiging over de
ruim 700 Belgen met bedenkelijke fiscale constructies in Panama en andere
belastingparadijzen, nam vorig weekend een hogere vlucht toen ook de naam
Dexia viel. Vooral dat de bank, die in
2008 moest gered worden met belastinggeld, daarna nog steeds Panamese
constructies bleef promoten, zonder dat
politieke bestuurders, de bankenwaakhond FSMA of de fiscus ingrepen, roept
grote vragen op.

4 op 10 militaire vluchten voor
koningshuis zijn privéreisjes

koglou is de kleinzoon van de
broervan Leonidas Kestekides,
diehet pralinemerkin 1913 heeft
opgericht. Mossack Fonseca
heeft de Panamese vennootschappen intussen doorgespeeld aan een ander kantoor.
Zowel Leonidas als Kestekoglou
wilden er geen uitleg over geven.

De Walen leven niet op kosten van de Vlamingen. Dat
heeft Waals minister-president Paul Magnette (PS)
gezegd in een speech over de financiële transfers van
het noorden naar het zuiden van het land. Voor
Magnette gaat het om een «redelijke solidariteit».
De kwestie dook recent op door de aankondiging van
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat
hij een wetenschappelijke studie over het onderwerp
wil laten uitvoeren. De Waalse regeringsleider wees
erop dat de institutionele transfers begrensd worden
door de bijzondere financieringswet en dat ze vanaf
2025 geleidelijk afgebouwd worden. De solidariteit
tussen gewesten is niet groter in België dan in andere
landen zoals Canada, Spanje of Zwitserland. «Integendeel, het niveau van solidariteit is zelfs lager in België»,
aldus Magnette. De transfers in de sociale zekerheid —
die volgens meerdere studies 6 à 7 miljard euro
bedragen — zijn niet zozeer te wijten aan de Waalse
overconsumptie (in de invaliditeit en de werkloosheid)
maar wel aan het feit dat de Vlamingen rijker zijn en
dus meer belastinginkomsten genereren. Dat betekent
volgens Paul Magnette dat Wallonië andermaal moet
inzetten op jobcreatie. «De Walen leven niet op kosten
van de Vlamingen. Ze zijn geen junkies, en de toekomst
zal dit enkel bevestigen.»

