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SOEPEL MONETAIR BELEID MOET GEPAARD GAAN MET STRUCTURELE HERVORMINGEN

‘QE zal de eurozone
niet redden’
De effecten van het soepel monetair beleid van de ECB zijn onmiskenbaar, maar QE alleen
zal niet volstaan om de Europese economie te redden, bleek op de Trends Summer University.
Bovendien dreigt de Griekse crisis roet in het eten te gooien. Patrick Claerhout

K

an QE (kwantitatieve versoepeling) de Europese economie weer op gang trekken? Die vraag stond centraal in de eerste sessie van
de Trends Summer University die afgelopen weekend plaatsvond in Knokke.
De ECB besliste tot september 2016 in
totaal voor 1100 miljard euro overheidsobligaties op te kopen. Dat komt
neer op 60 miljard euro liquide middelen die maandelijks in het systeem
gepompt worden. De ECB rekent erop
dat dit geld, via kredietverstrekking
door de banken, zijn weg zal vinden
naar de reële economie.
Jean-Michel Six (chief economist
van Standard & Poor’s Europe) ziet
redenen tot optimisme: “Het soepel
monetair beleid had onmiddellijk een
positieve impact: de inflatieverwachtingen zijn gestegen en de waarde van de
euro is gedaald. De voorbije jaren hadden de acties van de ECB geen uniforme invloed meer op de Europese
economieën. De monetaire unie was
gefragmenteerd geraakt. Het geld
raakte niet tot bij bedrijven en kmo’s
in de Europese periferie.”
Volgens Six is de Europese QE
anders dan eerdere gelijkaardige Amerikaanse en Britse beleidsmaatregelen:
“De ECB rekent een negatieve rente
van 0,2 procent aan voor banken die
hun overtollige reserves bij de centrale
bank plaatsen. Op die manier worden
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de financiële instellingen ontmoedigd
om het geld bij te houden dat ze binnen
krijgen als ze staatsobligaties verkopen.
Alles is erop gericht het geld te laten
doorstromen naar de reële economie.”
Toch gelooft de hoofdeconoom van
S&P niet dat de soepele monetaire politiek de Europese economie in haar totaliteit, en bij uitbreiding de eurozone,
kan redden. “Bepaalde economieën zullen zeker profiteren van de QE. Maar
de landen die dit tijdelijk beleid niet
aanwenden om hun economieën structureel te hervormen om ze competitiever te maken, dreigen naast de reddingsboei te graaien. Het lijdt bijvoorbeeld weinig twijfel dat Duitsland sterk

“Het probleem van Europa
is dat de regels niet
afgedwongen worden”
Peter De Keyzer

zal profiteren van het ECB-beleid, maar
voor Frankrijk is dat veel minder duidelijk.”
En maak u geen illusies, de QE zal
nog een hele tijd duren, zegt Six: “De
resultaten van een monetaire versoepeling volgen zeer langzaam. Het duurt
een hele tijd voor je de concrete resultaten in de economie ziet. Ik ben ervan
overtuigd dat ECB-baas Mario Draghi

de QE een hele tijd zal volhouden. Minstens tot eind 2016, en wellicht ook nog
een stuk in 2017. We zien in de VS hoe
moeilijk het is om een monetair beleid
om te keren. De Fed blijft de beslissing
voor zich uit schuiven.”

Regels voor iedereen
Het ECB-beleid biedt de Europese
economieën dus een belangrijke ruggensteun, maar zonder verdere integratie zal de druk op de eurozone blijven
bestaan. Zeker nu Griekenland op een
faillissement afstevent, gaan velen weer
twijfelen aan de coherentie en de
geloofwaardigheid van de eurozone.
“Een muntunie vergt een bepaalde
budgettaire en economische convergentie”, weet eregouverneur van de
Nationale Bank Luc Coene. “Bepaalde
landen, waaronder Griekenland, hebben dat niet gerespecteerd, waardoor
de levensvatbaarheid van de monetaire
unie ter discussie staat. Er lopen sinds
2010 aanpassingsprogramma’s in landen als Ierland, Spanje, Portugal en
Griekenland. In de meeste landen worden die correct uitgevoerd en beginnen
ze vruchten af te werpen. Enkel in
Griekenland blijft het scheef lopen. De
Grieken maken deel uit van een club,
maar zijn niet bereid de regels van die
club te volgen. Als die houding niet verandert, wordt een grexit onvermijdelijk.”
Peter De Keyzer, hoofdeconoom van

DANN

LUC COENE
“De Grieken maken deel uit van
een club, maar zijn niet bereid de
regels van die club te volgen.”

BNP Paribas Fortis, vindt dat er minstens sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid: “Het probleem van
Europa is dat de regels niet afgedwongen worden. Herinner u hoe Duitsland
en Frankrijk het groei- en stabiliteitspact, waarvoor ze zelf vragende partij
waren, geruisloos konden overtreden.
Zo creëer je een omgeving waarin staten vlotjes de regels naast zich neerleggen. Als je op dit moment weer hetzelfde doet en de schulden van de Grieken kwijtscheldt zonder dat ze hun
economie moeten hervormen, geef je
een heel slecht signaal.”
Michel Delbaere, bedrijfsleider en
voorzitter van Voka, wijst erop dat het
industriële weefsel in Griekenland
gewoon niet sterk genoeg is: “Dat is het
grote verschil tussen Griekenland en

landen als Spanje en Portugal. Je kunt
in Griekenland grote inspanningen
doen om de economie weer op gang te
trekken, maar als de basis er niet is,
dreigen die inspanningen zonder resultaat te blijven.”
Het eerste dat volgens Delbaere moet
gebeuren, zijn structurele hervormingen waardoor er een competitieve economie opgebouwd wordt, niet alleen in
Griekenland maar in de hele eurozone:
“De olie is goedkoop, de euro en de
rente staan laag, en toch blijft de economische groei beperkt. Dat toont aan dat
de ondernemingen op andere vlakken
afgeremd worden, bijvoorbeeld door
bepaalde regels, door de fiscaliteit of
door de rigiditeit van de arbeidsmarkt.
Precies daaraan moet iets gedaan worden.”

Groei nodig
Ondanks de Griekse crisis zitten de
financiële markten in de lift. Met het
vele goedkope geld in omloop neemt
het risico op zeepbellen toe, beseft
Frank Vranken, chief strategist van
Puilaetco Dewaay Private Bankers:
“We mogen gerust al spreken van een
zeepbel op de obligatiemarkt. Maar dat
betekent niet dat die zeepbel zal ontploffen, dat is moeilijk te voorspellen.
Waar we wel rekening mee houden, is
een blijvend hoge volatiliteit op de
obligatiemarkt.”
“De resultaten van de QE zijn groter
en sneller gekomen dan verwacht”,
zegt Luc Coene. “De financiële markten hebben heel snel geanticipeerd op
de effectieve uitvoering van het monetair beleid. Dat houdt altijd het risico
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‘GREXIT IS ENKEL EEN RAMP VOOR GRIEKENLAND ZELF’
Over de gevolgen van een exit
van Griekenland uit de eurozone lopen de meningen sterk
uiteen.
“Griekenland vertegenwoordigt 2 procent van het bbp van
de eurozone. Economisch zijn
de gevolgen sowieso beperkt”,
meent eregouverneur van de
Nationale Bank Luc Coene.
“De vraag is wat de impact op
het vertrouwen en het marktsentiment zal zijn. Ik denk niet
dat een grexit een aardverschuiving zal veroorzaken,
zoals de val van Lehman in
2008. De saga sleept al een

hele tijd aan, de markten zullen niet verrast worden. Ik verwacht een beperkte globale
impact. Enkel voor Griekenland zelf zou een grexit een
drama zijn.”
Coene denkt zelfs dat een
grexit op lange termijn de
geloofwaardigheid van de
eurozone kan versterken:
“Andere landen zullen beseffen dat ze de regels moeten
volgen en dat budgettaire discipline een absolute noodzaak
is om deel uit te maken van
een muntunie. De uittrede van
Griekenland zou wel eens

≤ op zeepbellen in, maar dat woog niet
op tegen het verlenen van zuurstof aan
het bedrijfsleven. Niets doen hield het
risico in van af te glijden in deflatie of
een jarenlange stagnatie. Bovendien
beschikt de ECB over macroprudentiële instrumenten om zeepbellen te
neutraliseren.”
“Als je de markt van fusies en overnames bekijkt en de multiples die
betaald worden, is het risico op asset
inflation momenteel zeer reëel”, vindt
ondernemer Delbaere. “Ik verwijs naar
de waarderingen in de telecom- en
technologiesector in het begin van de
jaren 2000. We moeten heel attent

kunnen leiden tot een versterking van de interne cohesie
van de unie.”
Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven, is
het daarmee niet eens. Hij
vindt dat de risico’s van een
grexit onderschat worden:
“Een grexit houdt geopolitieke
risico’s in. Willen we het land
in de armen van Rusland drijven? De zuidoostelijke grens
van Europa met Turkije dreigt
een nieuw kruitvat te worden.
Ik denk dat we meer rekening
moeten houden met de politieke stabiliteit in de regio.”

Konings waarschuwt voor
een democratisch deficit in
Europa: “Er zijn bewegingen in
Spanje en Portugal die zich
spiegelen aan het politieke
succes van Syriza. Als Europa
er niet in slaagt Griekenland
aan boord te houden, kan dat
de trigger zijn voor een desintegratie van de eurozone en
zelfs de Europese Unie”. Volgens Konings zijn er drie
zaken nodig voor een duurzame Griekse oplossing: een
schuldherschikking, een investeringsplan en structurele hervormingen.

“Als het geld goedkoop is en industrieën consolideren,
kan men gemakkelijk vergeten de noodzakelijke
ingrepen te doen” - Michel Delbaere
blijven. Als het geld goedkoop is en
industrieën consolideren, kan men
gemakkelijk vergeten de noodzakelijke
ingrepen te doen die Europese bedrijven moeten toelaten te concurreren
met groeilanden als China.”
“De enige oplossing is groei te genereren via structurele ingrepen die de
economie competitiever maken”,
besluit Delbaere. Maar professor Joep

Konings van de KU Leuven nuanceert
dat: “Structurele ingrepen alleen volstaan niet. Er is evenzeer een toename
van de vraag nodig, en de nodige investeringen die de basis leggen voor toekomstige groei. Zolang de vraag niet
opleeft en de investeringen achterwege blijven, kan de ECB onmogelijk
haar monetair beleid weer verstrakken.” z

DANN

Trends brengt de volgende weken
verder verslag uit van de belangrijkste
conclusies van de derde Trends
Summer University.
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TRENDS SUMMER UNIVERSITY
Joep Konings, Michel Delbaere, Luc Coene,
Frank Vranken en Peter De Keyzer.

· Op 16 juli: taxshift: tussen hoop
en harde realiteit.
· Op 30 juli: de nieuwe uitdagingen
voor de financiële sector.
· Op 13 augustus: Laat uw business
zich niet ‘ver-Uber-en’.

POWERED BY

Naar een wereld in verandering
De Trends Summer University is een uitzonderlijk evenement dat de elite van onze economie samenbrengt en verschillende thema’s behandelt die de economische actualiteit
beheersen. Dit jaar hebben een honderdtal CEO’s en bedrijfsleiders achter gesloten deuren
gedebatteerd over het thema ‘Naar een wereld in verandering’. Ontdek het fascinerende
verslag van deze besprekingen via een uitzonderlijke reeks van reportages in Trends.
De kalender:
02/07
Zal het nieuwe monetaire beleid van de ECB (QE) nu eindelijk de Europese
economie redden?
16/07
De Belgische ‘tax shift’: tussen hoop en harde realiteit.
30/07
De uitdagingen van de financiële sector tegenover een lage rente en de nieuwe
concurrenten (Google, Apple, ...). Wat zijn de nieuwe winnende businessmodellen?
13/08
Laat uw business zich niet ‘ver-Uber-en’! Tips & tricks om de nieuwe businessmodellen
van de digitale wereld te begrijpen (GAFAnomics).

Volg de Trends Summer University, deze zomer in Trends
en elk weekend van juli op Kanaal Z.
IN SAMENWERKING MET

OB63080

EEN ORGANISATIE VAN

actua trends summer university 2015

ER IS NOG BEWEGINGSRUIMTE IN DE BTW-TARIEVEN

Kleine taxshift
in afwachting van
grote hervorming
De taxshift die de regering-Michel belooft, wekte nauwelijks enthousiasme op bij de experts
op de Trends Summer University. Wel bruiste het van stoutmoedige ideeën over grote belastinghervormingen. Christophe De Caevel

S

lagen de vier partijen in de
regering-Michel erin hun
taboes te doorbreken en deze
zomer een akkoord te maken
over een echte taxshift? De
nieuwe voorzitter van de sp.a, John
Crombez, plaatst hen alvast voor hun
verantwoordelijkheid: “Nooit was de
context zo gunstig. Alle partijen en
sociale partners delen het idee dat de
kostprijs van de arbeid moet dalen”,
verklaarde hij eind juni bij het begin
van het debat dat tijdens de Trends
Summer University over de taxshift
gehouden werd.
Een substantiële verlaging van de fiscaliteit op arbeid en tegelijk vermijden
dat de begroting ontspoort, gaat uiteraard samen met een verhoging van de
fiscale ontvangsten uit andere activiteiten of producten. Dat is de basisfilosofie
van een taxshift. Tussen het principe en
de concretisering ligt een brede waaier
van modaliteiten, waarover de politieke
wereld uiterst verdeeld blijft. We overlopen ze stap voor stap.
De eerste stap is de daling van de
arbeidskosten. Die kan er komen door
te sleutelen aan de werkgevers- of
werknemersbijdragen, of aan de perso-

40 16 JULI 2015 WWW.TRENDS.BE

nenbelasting. “We moeten focussen op
de werkgeversbijdragen om de loonkosten echt te verlagen”, benadrukt
Voka-voorzitter Michel Delbaere. “De
economische gezondheid van het land
hangt af van de handelsbalans en
daarom moeten we onze concurrentiekracht een boost geven.” Een aanpassing van de werknemersbijdragen om

“Ingewikkeldheid
is de ziekte van de
Belgische wetgeving”
Thierry Afschrift, ULB

de koopkracht te stimuleren, kan nog
altijd in een tweede fase, zegt hij. Hij is
in zekere zin voorstander van een “taxshift light in de zomer, want zo’n symboolmaatregel is ongetwijfeld politiek
noodzakelijk. Echte structurele hervormingen kunnen dan later in de legislatuur.” “Maar een taxshift alleen zal het
land niet opnieuw op de rails zetten”,
vat hij het samen.
Minister van Financiën Johan Van
Overtveldt (N-VA) vindt echter dat op

twee terreinen moet worden gewerkt,
de koopkracht en de concurrentiekracht. “Op die manier werken we
tegelijk in op het aanbod van en de
vraag naar werk, wat een groter effect
zal sorteren op de groei en de arbeidsvraag”, zegt hij. Een daling van de persoonlijke bijdragen in het stelsel van de
zelfstandigen kan bovendien vermijden
dat die groep bij de fiscale ontlasting
vergeten wordt, zoals vorig jaar het
geval was bij de verhoging van de
aftrekbare forfaitaire kosten.

Heroriëntering van
belastingverhogingen
En dan de volgende stap: als de belastingdruk op arbeid daalt, verminderen
ook de inkomsten voor de staat. Men
kan weliswaar rekenen op een terugverdieneffect dankzij banencreatie,
maar dat is onvoldoende. Hoe kan de
rekening in evenwicht worden
gebracht? Vooraleer aan nieuwe belastingen gedacht wordt, kan misschien de
staat worden ontvet. Dat is de thesis
van advocaat-fiscalist Thierry Afschrift
(ULB). “De discussie stoelt op verkeerde premissen”, legt hij uit. “Er
wordt niet met een constante begroting

JOHAN VAN OVERTVELDT
“Als we een verhoging van
de btw opnemen in de index,
dan beperkten we de impact
van de taxshift op de
werkgelegenheid.”

gewerkt. Dit jaar nemen de inkomsten
van de staat met 5,8 miljard euro toe en
over de hele legislatuur bekeken moet
die stijging oplopen tot 41 miljard. Een
taxshift komt hoogstens neer op een
heroriëntering van belastingverhogingen. Maar, eerlijk gezegd, is het in België nog nuttig de belastingen te verhogen?”
Zijn confrater François Parisis (Puilaetco Dewaay) wil eveneens de principes van de discussie verleggen. Hij
heeft het over een “social shift eerder
dan een taxshift”. Het uitgangspunt is
dan een vermindering van de bijdragen
die de sociale zekerheid financieren.
Dat betekent ook een daling van de uitgaven in de sociale zekerheid, bijvoorbeeld door de werkloosheidsvergoeding te beperken in de tijd of door de

privéverzekeraars een groter deel van
de ziekenhuiskosten op zich te laten
nemen. Als dat niet volstaat, moeten
andere financieringsbronnen worden
gevonden. “Een taboe zoals de veralgemeende sociale bijdrage moet er vroeg
of laat komen”, zegt hij. “We moeten de
sociale bijdragen verhogen op andere
inkomsten dan de inkomsten uit arbeid,
dus op roerende en onroerende inkomsten.”

Groene fiscaliteit is verraderlijk
En zo komen we tot de derde stap in
de denkoefening rond de taxshift: de
verschuiving naar heffingen op andere
bronnen dan arbeid. Daarvan bestaan
er drie: verbruik, vervuilende activiteiten en het vermogen of de inkomsten
daaruit. Dat is de volgorde die de minis-

ter van Financiën verkiest, terwijl de
voorzitter van de sp.a ze precies omgekeerd rangschikt. Beiden zijn ze het
evenwel over één punt eens: de groene
fiscaliteit staat vrij zwak in België. Ze
vertegenwoordigt 2 procent van het
bbp, terwijl het Europese gemiddelde
op 4 procent ligt. Er bestaat wel degelijk een marge (1 procent of 4 miljard
euro), vooral voor de belasting op energie. Volgens Van Overtveldt rijdt België
daarin helemaal achteraan in het Europese peloton. Moeten we daaruit afleiden dat de btw op energie binnenkort
tot 21 procent opgetrokken wordt? De
minister spreekt zich daar niet over uit,
maar hij roept wel op tot voorzichtigheid, omdat de inkomsten van de
groene fiscaliteit gedoemd zijn te dalen
naarmate de Belgen zich een gezonder
ecologisch gedrag eigen maken. “De
ervaring uit het buitenland toont aan
dat gedrag zeer snel verandert. Het zou
dan ook gevaarlijk zijn een taxshift te
baseren op een milieubelasting”, luidt
Van Overtveldts commentaar.
Blijven dus het vermogen en het verbruik. “Ik denk niet dat een substantiële taxshift kan worden gerealiseerd
zonder een kapitaalbelasting te overwegen”, vindt Crombez. “Een lichte
verhoging van de btw kan eventueel,
maar die holt de koopkracht uit en
wordt zeer snel nefast voor de economie.”
De minister van Financiën ziet dat
anders. In een Europese vergelijking
bekleedt België de vierde plaats voor de
belasting op kapitaal als ook rekening
gehouden wordt met de roerende voorheffing, de registratie- en successierechten en de vennootschapsbelasting.
Een nog zwaardere belasting op het
vermogen kan tot kapitaalvlucht leiden
en de investeringen in België ontmoedigen, vreest de minister. “Als we een
taxshift doorvoeren, dan is dat niet om
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MICHEL DELBAERE (TWEEDE VAN LINKS)
“Een taxshift alleen zal niet volstaan om het land weer op de rails te zetten.”

≤ een effect te creëren dat ons terugbrengt naar af of erger”, voert Van
Overtveldt aan.
Delbaere sluit zich daarbij aan. Hij
zegt “ongerust” te zijn over een eventuele belasting op de meerwaarden. “Dat
is geen ideologische kwestie, wel een
bekommernis om de werking van de
markt. Zal wie een onderneming of een
participatie verkoopt nog zin hebben
om te herinvesteren in de technologie
van de toekomst, als hij eerst 25 of 33
procent van zijn verdiensten moet
afstaan?” De schaduw van Marc
Coucke en Filip Balcaen hing duidelijk
over de bijeenkomst.
Van Overtveldt heeft dus enkel nog
de belasting op consumptie in de mouw
zitten. Gewoontegetrouw verwijst hij
naar de Europese vergelijking. Voor
verbruik is België een van de minst gulzige lidstaten: accijnzen en btw vertegenwoordigen bij ons 25 procent van de
inkomsten van de staat, terwijl het
Europese gemiddelde 30 procent is en
de ‘kampioenen’ 40 procent halen. Dat
kan worden verklaard door de btwratio, die in België nauwelijks 50 procent bedraagt. Dat is de verhouding tussen het rendement van een uniforme
belasting van 21 procent en de werkelijk ontvangen inkomsten. De verlaagde
42 16 JULI 2015 WWW.TRENDS.BE

tarieven en de vrijstellingen ontnemen
de staat de helft van zijn potentiële
inkomsten uit de btw. De minister van
Financiën wijst erop dat het gemiddelde basistarief in de Europese Unie
21,5 procent is. “We hebben daar dus
een marge”, zegt hij. “Maar als we een
verhoging van de btw opnemen in de
index, dan beperkten we de impact van
de taxshift op de werkgelegenheid.” En
als we dat niet doen — wat de facto
neerkomt op een tweede indexsprong
— dan wordt het vuur van het vakbondsprotest opnieuw aangewakkerd.

ken aan een brede hervorming en laten
we de belastingen bekijken als een
echte economische hefboom om België
weer meer dynamiek te geven.”
Zo’n hervorming zou ook de vennootschapsbelasting moeten omvatten,
iets waarnaar in het raam van de taxshift zelden verwezen wordt. “Met zijn
hoge tarieven en complexe aftrekregels, die dan nog vaak op losse schroeven gezet worden, is België slecht
geplaatst om buitenlandse investeerders aan te trekken”, betreurt Koen
Maerevoet (KPMG). Hij verwijst naar
de notionele-intrestaftrek, die gelanceerd werd met een tarief van 3,8 procent en nu een heel stuk onder het procent ligt. Xavier Gillot maakte hetzelfde
mee met de stimuli voor onderzoek en
ontwikkeling: “De ondernemingen
worden met steunmaatregelen gelokt,
maar dan laat men onzekerheid heersen over hun verlenging, voert men de
controles op enzovoort. Veel bedrijven
zijn dan ook al naar Duitsland uitgeweken.”
Het moet duidelijk de bedoeling zijn
onze belastingregels drastisch te verduidelijken en te vereenvoudigen.
“Ingewikkeldheid is de ziekte van de
Belgische wetgeving”, voert Afschrift
aan. Om de belastingdruk te verlagen,
pleit hij voor een snoeibeurt in de
ontelbare niches en vrijstellingen. “Op
die manier gaan we in de richting van
een soort vlaktaks”, zegt hij. z

Vennootschapsbelasting
Het expertpanel van de Trends Summer University liep niet over van
enthousiasme voor een taxshift. De
deskundigen bevelen uiteraard een
daling van de loonkosten aan, maar
toch geven ze de voorkeur aan een
diepgaande en ambitieuze fiscale hervorming. Kleine aanpassingen brengen
weinig zoden aan de dijk. “De kaaimantaks bijvoorbeeld is al voorbijgestreefd”, lacht Xavier Gillot van het
bureau Stibbe. “Mijn klanten hebben
allemaal hun structuur aangepast. En
de diamanttaks komt er pas als heel wat
ondernemingen uit de sector het land al
verlaten hebben. Laten we eerder wer-
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LAGE RENTE EN DIGITALISERING ZIJN GROOTSTE UITDAGINGEN

‘Gratis digitale
bankdiensten zijn op
termijn ondenkbaar’
De inkomsten diversifiëren, de kosten verminderen en inspelen op de digitalisering. Langs
deze drie strategische assen zal het toekomstige zakenmodel van banken en verzekeraars
worden ontwikkeld, zo bleek op de Trends Summer University 2015. Patrick Claerhout

S

inds 2008 zit de financiële
sector in de hoek waar de
klappen vallen. Na het uitbreken van de financiële crisis
volgden lange jaren van herstructureringen en afslankingen.
Bovendien werden de banken onderworpen aan een hoop nieuwe regels en
heffingen.
“De Belgische grootbanken halveerden tussen 2007 en 2014 hun balans en

vlakke rentecurve. Die vormt een structureel probleem voor de rendabiliteit
van zowel de banken als de verzekeraars. Raisière, die jarenlang in de verzekeringssector werkte, kent de problematiek van beide sectoren.

Herbeleggingsrisico
“In verzekeringen houdt de lage
rente een herbeleggingsrisico in. Overheidsobligaties, veruit het belangrijkste

“In groepsverzekeringen is de situatie helemaal
onhoudbaar geworden” - Marc Raisière, CEO Belfius
installeerden allemaal een nieuw
management”, analyseert Marc Raisière, de CEO van Belfius. Hij was begin
juli de keynotespeaker op de Trends
Summer University in Knokke. “De
bankbelastingen werden in dezelfde
periode met een factor acht vermenigvuldigd tot circa 1,3 miljard euro.”
En business as usual wordt het niet
meer, aldus Raisière. Er staan al nieuwe
uitdagingen voor de deur. De belangrijkste is de lage rente en vooral de
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actief op de balans van een verzekeraar,
moeten in de huidige renteomgeving
tegen een veel lager rendement worden
herbelegd. Daardoor kunnen bepaalde
verzekeraars het moeilijk krijgen hun
toekomstige verplichtingen af te dekken. Verzekeraars met een goed balansbeheer, die ervoor zorgen dat de looptijd van hun activa en passiva perfect op
elkaar afgestemd zijn, zitten safe. Maar
niet elke verzekeraar heeft dat perfecte
plaatje. De problemen van Ethias met

zijn First-rekening zijn bekend, het zou
me niet verbazen als er nog maatschappijen volgen.”
Bovendien zijn tak21-producten
(individuele levensverzekeringen met

‘IT-RISICO IS NIET
ONDER CONTROLE’
Georges Ugeux, de CEO van Galileo
Global Advisors en in het verleden topbankier bij de Generale Bank, situeert
het grootste risico voor de financiële
sector in de IT-ontwikkelingen: “De
financiële sector is zeer afhankelijk
geworden van IT-systemen. Dat risico
is helemaal niet onder controle, ook de
regelgevers blijven daarin in gebreke.
Ik houd mijn hart vast als daar ooit iets
mis mee loopt. Ik verwacht in de
komende vijf tot tien jaar een grote ITexplosie, in de cloud of ergens anders.
Ik vind dat in de financiële sector te
weinig gesproken wordt over de IT-risico’s, over hacking en cyberveiligheid.
We zijn daar niet goed op voorbereid.
IT is een heilige koe geworden, waar je
niet mag aankomen. Dat hebben die
slimme IT-jongens handig gespeeld.”

MARC RAISIÈRE
“Ik bekijk de digitale ontwrichting
tegen een horizon van vijf tot tien jaar.
Dat geeft ons de tijd erop te anticiperen.”

langer waarmaken, waardoor ze ten
laste van de werkgever komen. Voor
de verkoop van nieuwe groepsverzekeringen is die toestand nefast. De
markt ligt op apegapen.

Kosten doorrekenen
een gegarandeerde rente) door de lage
rente nagenoeg onverkoopbaar geworden zijn, dixit Raisière: “Niet alleen het
lage rendement houdt de klanten weg.
Ook de premiebelasting van 2 procent
weegt op de aantrekkingskracht van
die producten.” Belfius probeert hierop
een antwoord te bieden door zijn producten aan te passen. Het heeft een
zogenoemde tak44 ontwikkeld, een
mengvorm van de tak21 en de tak23,
waarvan de opbrengst is gekoppeld aan
een beleggingsfonds. “Dat is de enige
manier om op lange termijn het gat
tussen het wettelijk pensioen en de
reële behoefte van de gepensioneerde
te vullen.”
In groepsverzekeringen is de situatie helemaal onhoudbaar geworden,
vindt Raisière. Daar kunnen de verzekeraars de wettelijk verplichte rendementen (3,75% voor werknemers- en
3,25% voor werkgeversbijdragen) niet

Ook voor de banken, en dan vooral
de klassieke spaarbanken die afhankelijk zijn van de transformatie van
spaargeld in kredieten, is de vlakke
rentecurve een levensgroot probleem.
De rentemarge slinkt en dreigt op ter-

Belfius een nauwkeurige toewijzing
van de kosten per product, waarna die
kosten doorgerekend worden aan de
klant. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.
Banken commercialiseren bijvoorbeeld
vaak woonkredieten tegen of onder de
kostprijs, omdat het een langlopend
product is. Dat biedt hen de kans de
klantenrelatie uit te bouwen en via
andere producten geld te verdienen aan
een klant. “Dat gaat veranderen”, denkt
Raisière. “Cross-selling kan niet langer
het fundament van een businessmodel

“We hebben een klimaat nodig waarbij ondernemingen,
ook banken, weer willen investeren” - Luc Versele, CEO Crelan
mijn op te drogen. “Elke bank moet een
grondige analyse van zijn inkomsten en
kosten maken”, vindt Raisière. “In vergelijking met andere landen zijn de
kosten van bepaalde Belgische banken
nog te hoog. Daar is marge voor verbetering. Aan de inkomstenzijde moeten
we ernaar streven alle productlijnen te
rentabiliseren.”
Dat impliceert volgens de CEO van

zijn. Cross-selling wordt de kers op de
taart, maar niet meer dan dat.”
Ook heel wat digitale bankproducten
zoals apps worden gratis aan de klanten aangeboden. “Op termijn is het
vrijwel ondenkbaar dat de digitalisering volledig gratis blijft”, zegt Raisière. “Op een gegeven moment zullen
we de kosten moeten beginnen door te
rekenen.”
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≤ Digitale ontwrichting

Daarmee zijn we aan de tweede
belangrijke uitdaging voor de financiële
sector gekomen: de digitalisering van
de dienstverlening. En dan wordt vaak
verwezen naar de zwakke positie van
de banken tegenover puur digitale spelers zoals Apple, Facebook en Google.

“Maar ik bekijk de digitale ontwrichting eerder tegen een horizon van vijf
tot tien jaar. Dat geeft ons de tijd erop
te anticiperen. Bovendien ben ik ervan
overtuigd dat de digitalisering ook kansen inhoudt. Er wordt veel gepraat over
big data, maar wie heeft de beste data in
handen? Precies de banken en verzeke-

“Er liggen mogelijkheden in nieuwe trends zoals
crowdfunding, waarbij wij geïnteresseerde
kredietgevers en -nemers met elkaar in contact
brengen” - Rik Vandenberghe, voorzitter Febelfin
Met hun ontwrichtende strategie hebben die bedrijven zich al op de wereld
van het betalingsverkeer gegooid;
andere segmenten van het bankwezen
kunnen volgen.
“Onze sector staat voor belangrijke
veranderingen”, geeft Raisière toe.
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raars. Het komt er alleen op aan die
data goed te benutten en tezelfdertijd
de privacy van de klanten te respecteren. Ik ben ervan overtuigd dat de digitalisering ons zal helpen de dienstverlening te verbeteren, maar ook de kosten
te verminderen en de operationele effi-

PIERRE WUNSCH
“Een consolidatie behoort zeker
tot de mogelijkheden, zowel bij de
verzekeraars als de banken.”

ciëntie te verhogen.”
IT wordt de businessdriver van de
toekomst, voorspelt Raisière. “Banken
zullen hun organisatie en cultuur moeten veranderen. Van zeer hiërarchisch,
verticaal en productgericht naar meer
flexibel, proactief en klantgericht.
Schaalgrootte zal niet zo’n belangrijk
voordeel meer zijn als in het verleden.
Die hele grote IT-infrastructuur
waarop banken draaiden en die handenvol geld kost, zal in de toekomst niet
meer nodig zijn.”

Hoge bankbelastingen
In het panel dat reageerde op de uiteenzetting van Raisière was zowat
iedereen het erover eens dat de kosten
van de banken verder naar beneden

‘BANKEN MOETEN WERKEN AAN
HORIZONTALE ORGANISATIE’

LUC VERSELE
“Er bestaat een gevaar voor
overregulering.”

moeten. “Maar op een van de grootste
kostenposten, de bankbelastingen, heb
ik totaal geen impact”, zei Luc Versele,
de CEO van Crelan. “Regelgevers en
politici dreigen de kleinere financiële
instellingen te wurgen. Op den duur
blijven er maar drie belangrijke afdelingen meer in de bank: risicobeheer,
compliance en IT, en de daaraan verbonden kosten lopen heel hard op. Er
bestaat een gevaar voor overregulering,
terwijl we net een klimaat nodig hebben waarbij ondernemingen, ook banken, weer willen investeren.”
“70 procent van de toegevoegde
waarde van de banksector vloeit naar
de schatkist”, bevestigt Rik Vandenberghe, de directievoorzitter van ING
België en de voorzitter van de beroepsfederatie Febelfin. “43 procent van alle
bankbelastingen die de ING-groep
betaalt, wordt in ons land gestort. Terwijl de Belgische bank maar een vijfde
van de groepsactiviteit vertegenwoordigt. Dat is disproportioneel, een saturatiepunt is bereikt.”
Vandenberghe koppelt het kostenbeheer aan de diversifiëring van de
inkomsten: “ING België genereert
almaar meer commissie-inkomsten uit
de verkoop van beleggingen en verzekeringen. Maar ook in een grotere desintermediatierol liggen mogelijkheden.
Ik denk aan nieuwe trends zoals
crowdfunding, waarbij wij geïnteresseerde kredietgevers en -nemers met
elkaar in contact brengen.” Meer
risico’s nemen is niet aan de orde. “Nie-

Niet in het panel van de Trends Summer University maar wel in de zaal zat Luc Coene,
eregouverneur van de Nationale Bank. Hij nam het woord om erop te wijzen dat de
financiële instellingen nog altijd te weinig werk maken van een andere interne organisatie: “De banksector werkte in het verleden met verticale structuren, elke activiteit
vormde een aparte silo. Door de digitalisering moet de aansturing veel horizontaler
gebeuren. Ik heb nog maar weinig bankiers horen vertellen hoe ze hun interne organisatie zullen aanpassen.”
Coene verklaarde ook waarom hij in het verleden meermaals opriep tot een consolidatie in de banksector. Een oproep die in dovemansoren viel, geeft hij grif toe: “Als je
de businessplannen van de banken bekijkt, gaan ze er allemaal van uit dat ze zullen
groeien. Dat is natuurlijk niet mogelijk als de markt niet groter wordt. Ik ben ervan
overtuigd dat de desintermediatie zal doorzetten en dat bedrijven in de toekomst
meer een beroep zullen doen op markt- dan op bankfinanciering. Ik stel vast dat geen
enkele bank zich daarop grondig voorbereidt. Nochtans zal niet elke bankier erin slagen zijn strategische plan waar te maken.”

RIK VANDENBERGHE
“70 procent van de toegevoegde waarde
van de banksector vloeit naar de schatkist.”

mand wil terug naar de excessen uit het
verleden”, beklemtoont Vandenberghe.
“Niemand in de Belgische banksector
wil nog een crisis zoals in 2008 meemaken.”
Volgens Pierre Wunsch, vicegouverneur van de Nationale Bank, zijn de
risico’s op een nieuwe systeemcrisis
zoals in 2008 beperkt: “De toevloed aan
regelgeving had net tot doel het risicogedrag van de banken aan te pakken en
hun kapitaalbuffers te vergroten. Ik ben
redelijk optimistisch, op voorwaarde
dat de investeerders en de markten
beseffen dat rendementen van 15 of 20
procent op het eigen vermogen definitief tot het verleden behoren.”
Wunsch verwacht de komende jaren
nog de meeste beweging in de verzekeringssector: “De lage rente weegt op de

business van de levensverzekeringen.
Daardoor verschuiven veel verzekeraars hun focus naar niet-leven, maar
dat is een zeer mature markt waar de
concurrentie al heel groot is. Als ik de
voorspellingen van het management
mag geloven, zal iedereen marktaandeel winnen. Dat is natuurlijk niet
mogelijk. Wie de strijd wil winnen, zal
het mes moeten zetten in zijn kosten of
toenadering zoeken tot andere bedrijven. Een consolidatie behoort zeker tot
de mogelijkheden, zowel bij de verzekeraars als de banken.” z

Trends brengt de volgende weken
verder verslag uit van de belangrijkste
conclusies van de derde Trends
Summer University.
· Op 13 augustus: Laat uw business
zich niet ‘ver-Uber-en’
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WAT TRADITIONELE SPELERS KUNNEN LEREN VAN UITDAGERS ALS UBER

De klant als
uitgangspunt
Geen enkele sector ontsnapt aan de digitale tsunami. Gisteren de muziek, vandaag de taxi’s,
en morgen uw bedrijf? Tijdens de jongste Trends Summer University reikten actoren van de
traditionele economie en de digitale wereld oplossingen aan om het hoofd te bieden aan
de ‘Ubers’ die hun klassieke business bedreigen. Christophe Charlot

E

r gaat geen dag voorbij of er
wordt gesproken over Uber,
het zwarte schaap onder de
taxibedrijven. Overal waar hij
neerstrijkt, wordt de digitale
onruststoker belaagd door de taxiondernemingen en de overheid. Uber
is hét voorbeeld van de digitale uitdager die als een tsunami door soms
vastgeroeste sectoren raast.
Tijdens de Trends Summer University die in juni plaatsvond in Knokke,

“We gaan naar een
economie die geobsedeerd is door de
consument”
- Maxime Coupez

omschreef Maxime Coupez, projectdirecteur bij het agentschap Fabernovel in Frankrijk, de belangrijkste kenmerken van de digitale uitdagers. Volgens hem zorgt de digitale economie
voor een fundamentele verandering
van visie: “De digitale ondernemingen
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hebben ingezien dat de huidige economie helemaal anders functioneert dan
de oude. We gaan naar een economie
die toegespitst is op het product dat
men wil verkopen, een economie die
letterlijk geobsedeerd is door de consument. Start-ups denken meestal in termen van gebruikers en niet van betalende klanten.”
Deze ondernemingen denken niet
meer in termen van corebusiness maar
van klantenparcours. Volgens studies
van Fabernovel nam Amazon bij de
lancering van zijn Kindle vlot een verlies van 50 dollar per exemplaar voor
lief omdat het wist dat het in het eerste
verkoopjaar 80 dollar en in de daaropvolgende jaren 130 dollar zou verdienen met de verkoop van boeken. Coupez stelt dat “die innoverende ondernemingen eerst waarde willen scheppen voor de klant en pas dan hun business willen ontwikkelen”. Dat is een
heel andere logica dan de traditionele
bedrijven, die direct een businessmodel ontwikkelen dat gebaseerd is op
snelle rendabiliteit.

Klantenervaring voorop
Mark MacGann, head of public

policy EMEA bij Uber, benadrukt in
het debat die prominente plaats van de
gebruiker. “Er bestaat een enorme
behoefte aan betere manieren om zich
te verplaatsen”, zei hij. “Met de 5,3 miljoen auto’s die vandaag in België rondrijden, is het probleem duidelijk. De
historische operatoren in onze steden
hebben, net als de politiek, vergeten de
consument centraal te plaatsen. Integendeel, ze plaatsen zichzelf centraal
om hun bestaansrecht te verantwoorden.” Dat was een nauwelijks verholen
steek naar zijn opponenten, die op de
barricaden klimmen om de twijfelachtige methodes van Uber te bevechten.
“Het gaat niet gewoon om innovatie”,
reageert Michel Pêtre, voorzitter van
Taxis Verts. “Toegegeven, met de technologie kunnen interessante zaken
gedaan worden. Maar het grote probleem met Uber en soortgelijke diensten, is de aantasting van het sociale
model. Dat berust op een aantal werkingsregels: lonen, belasting, btw enzovoort. Uber creëert een omgeving
waarin voor de uitoefening van hetzelfde beroep geen sociale lasten meer
bestaan. De onderneming doet hetzelfde als de traditionele bedrijven,

UBER
“Ofwel pakt men
Uber aan, ofwel
verandert men de
regels voor iedereen.”

maar leeft de regels niet na. Ofwel pakt
men die onderneming aan, ofwel verandert men de regels voor iedereen.
Maar als er geen sociale lasten meer
zijn, als de belastingen drastisch verlagen, gaan er dan nog wegen gebouwd
worden? Krijgen we dan nog een pensioen?”
Uber beweert dat de achterhaalde
taxisector moet evolueren, maar die
antwoordt dat Uber een soort van cowboy is die de strikte reglementering
niet respecteert. Als lofzanger van de
digitalisering houdt Thierry Geerts van
Google België vol dat “het onmogelijk
is de start-ups in het huidige keurslijf
van de economie te prangen. Het heeft
geen zin de nieuwe economie ervan te
beschuldigen dat ze regels die lang
voor haar opkomst al vastgelegd werden niet respecteert. Eerst moet gedereguleerd worden en daarna moet het
systeem opnieuw uitgevonden worden.
Maar dat kan niet land per land gebeuren, dat is een Europese kwestie.”
De verantwoordelijke van Google
België benadrukt dat wat er nu bij de
taxi’s gebeurt, op een heleboel andere
domeinen ook kan. Hij poneert: “Word
allemaal een speler als de GAFA’s (wat

staat voor Google, Apple, Facebook en
Amazon, nvdr). Geloof in de technologie.” Die slogan heeft Wim Jansen,
managing director van JCDecaux Belgium & Luxembourg, blijkbaar al ter
harte genomen: “De digitale evolutie

hokjes, vervolgens met de richtingaanwijzers en nu met de Villo, die we binnenkort ook elektrisch maken. Dat is
de evolutie en het komt neer op een
digitaal offensief.”

Big data

Vaak berust de
deeleconomie op de
vaststelling dat
bepaalde middelen
onderbenut blijven.
vindt nu plaats. Het is een derde industriële revolutie die sommige activiteiten vernietigt en er andere creëert”,
beweert hij. “Bij JCDecaux denken we
voortdurend na over die zaken en als
we het hebben over ‘uberisering’, dan
is dat gewoon een ander woord voor
evolutie en innovatie. De vraag is: moeten we zelf als Uber worden? De consument wil steeds meer gemak en comfort in zijn leven. We bieden de steden
diensten aan, te beginnen met de bus-

Tom Minnen, de Belux-verantwoordelijke van de hotelreserveringssite
Booking.com, legt de nadruk op de
plaats van de consument in het centrum van al de innovaties. “De mensen
doen wat ze willen en de uiteindelijke
beslissing ligt bij hen. We moeten aanvaarden dat de mensen een beroep
doen op spelers die geïnnoveerd hebben en rekening houden met wat ze
willen.” Hij benadrukt dat ook de digitale actoren zelf constant moeten blijven evolueren. Booking.com verkoopt
bijvoorbeeld steeds vaker mobiel in
plaats van via de pc. “De traditionele
bedrijven moeten beseffen dat de revolutie niet langer alleen digitaal is. Ze is
ook mobiel, omdat de consument dat
wil.”
“Een goede manier om u te beschermen, is een goede business opbouwen”,
aldus Geerts. “De ondernemingen zijn
vergeten aan hun echte klanten en op
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“Het is onmogelijk
de start-ups in het
huidige keurslijf van de
economie te prangen”
Thierry Geerts

“De digitale uitdagers
willen eerst waarde
scheppen voor de
klant en pas dan hun
business ontwikkelen”
Maxime Coupez

“We moeten aanvaarden
dat consumenten liever
een beroep doen op
spelers die rekening
houden met wat
ze willen”
Tom Minnen

≤ lange termijn te denken. De Brusselse
taxi’s hebben intussen wel apps ontwikkeld, maar dat is misschien te laat.
Als u de klant niet bindt voor een

“De traditionele bedrijven
moeten beseffen dat de
revolutie niet langer
alleen digitaal is.
Ze is ook mobiel”
- Tom Minnen

nieuwkomer zijn intrede doet, dan
bent u eraan voor de moeite. U verzeilt
dan achteraan in de rij en u wordt
opgezadeld met een imagoprobleem.
Bij Google is er geen contract met de
gebruiker. Hij kan van de ene dag op de
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andere aan onze diensten verzaken.
We moeten dus wel erg goed zijn. Heel
wat ondernemingen moeten dat leren.”
Iedereen was het erover eens dat de
traditionele ondernemingen de verschillende tendensen van de digitalisering moeten leren begrijpen. Denk aan
big data. Jansen (JCDecaux) zegt dat
“die gegevens nieuwe mogelijkheden
openen en bijkomende business genereren”. Op voorwaarde uiteraard dat
men ze doordacht gebruikt, in het
belang van de consument.

Doe zoals de piraten
Er valt in het digitale universum nog
een andere vaststelling te doen: eigendom wordt minder belangrijk. In elk
geval toch voor enkele soorten goederen. Shana Smeets, countrymanager
Benelux van de autodeeldienst BlaBlaCar, stelt vast dat “de mensen zich

steeds meer willen verplaatsen, maar
niet allemaal bereid zijn de kosten te
dragen die verbonden zijn met het
bezit van een voertuig”.
In feite berust de deeleconomie vaak
op de vaststelling dat bepaalde middelen onderbenut blijven. Ofwel willen
de eigenaars inkomsten halen uit hun
onbenutte capaciteit, ofwel willen de
niet-eigenaars profiteren van een product zonder het te moeten kopen. De
jongere generatie doet dat al volop
voor immateriële goederen: muziek en
films zijn daarvan goede voorbeelden.
Het slotwoord komt van Maxime
Coupez (Fabernovel): “Gun uzelf het
recht om te proberen en te mislukken.
Dat is een van de acht geboden van de
GAFA’s, die de regels vergeten en denken als piraten omdat ze goed weten
dat mislukkingen snel vergeten worden.” z
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