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Wegens de sluiting van de beurs van Hong Kong ten gevolge van de ty-

foon Utor kon meer dan 20% van de activa van volgende (comparti-

menten van) instellingen voor collectieve belegging niet worden ver-

handeld op woensdag 14 augustus 2013: Centea Fund New Economy;

Horizon Access Fund Asian Infrastructure; KBC Equity Fund: New

Asia,BRIC,HighDividendNewMarketsenCSOBBRIC;enPionier I.

In toepassingvanart.196,1ste lid,1°vanhetKoninklijkBesluit van12no-

vember 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor

collectieve belegging werden de bepaling van de netto-inventariswaar-

de, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de

rechten van deelneming dan wel (voor zover van toepassing) comparti-

mentswijzigingvanwoensdag14augustus2013vandebetrokken(com-

partimenten van) instellingen voor collectieve belegging geschorst.

financiële berichten

JEAN VANEMPTEN

Amper vijf weken voor de Duitse
parlementsverkiezingenheeftMer-
kel nog eens duidelijk het idee van
een grote coalitie tussen haar
CDU/CSU en de SPD getorpedeerd.
Merkel leidde tijdens haar eerste
ambtsperiode van 2005 tot 2009
een dergelijke coalitie,maar hoopt
dat ze van de Duitse kiezers een
mandaat krijgt om de coalitie met
de liberale FDP voort te zetten.
Hoewel de opiniepeilingen de

CDU/CSU van Merkel een ruime
voorsprong geven op de SPD van
PeerSteinbrück, voorspeldedekan-
selier op de ZDF dat het ‘zeer, zeer

nipt’ zalzijn. ‘Ikwildecoalitie tussen
dechristendemocratenende libera-
len voortzetten omdatwe onswerk
goedhebbengedaan’, klonkhet.De
SPDsluitde ‘grotecoalitie’nietmet-
een uit, maar wil ze wel ter stem-

ming aan de basis voorleggen, wat
de zaken ookniet vergemakkelijkt.
Demeest recente opiniepeiling,

van het bureau Emnid, geeft de
CSU/CDU 40 procent van de stem-
men.DeFDP komtuitop6procent.
Dat is voldoende om samen een
meerderheid te vormen in de Bun-
destag. De SPD komt in die peiling
niet verder dan 24 procent en de
Groenenhalen 12 procent.
Duidelijk isdatMerkelEuropaen

de eurocrisis zoveelmogelijk uit de
Duitse verkiezingscampagne wil
houden.Tijdenshetweekend liet ze
zichwelduidelijkuitovereeneven-
tuele Griekse schuldherschikking.
‘Er komt geen Griekse schuldher-
schikking’, verklaardeMerkelonom-
wonden. De kanselier stelde verder
dathetGriekseprobleemeind2014,
begin 2015weer op tafel komt. Ook
Peer Steinbrück zag een Griekse
schuldherschikkingnietonmiddel-
lijk gebeuren.

Dat de eurocrisis uit de verkie-
zingscampagnewordtgehouden, is
niet toevallig maar strategisch. Zo
moetdeAlternative fürDeutschland
(AfD) uit de verkiezingsstrijd wor-
den gehouden. Die partij pleit er-
voor allemediterrane landenuit de
eurozone tegooien.Volgensdepei-
lingen haalt de partij amper 2 pro-
cent, maar de vrees bestaat dat
rechtse kiezers van de FDP hun
steun aanAfD zouden geven en op
die manier de FDP onder de kies-
drempel doenbelanden.
De campagne draait uitsluitend

ombinnenlandse thema’s, waarbij
de SPDhetbijzondermoeilijk heeft
zichvandeCDU/CSUteonderschei-
den. Zo trok SPD-voorzitter Sigmar
Gabriel eenvoorstel voor eenbelas-
tingverhogingweer in.Datontlokte
eenstormvankritiekvanallezijden.
DeGroenenverwetendeSPDtewei-
nig standvastigheid, terwijldevoor-
zitter van de FDP, Philipp Rösler,

sprakvaneen ‘keihardepaniekreac-
tie’ bij de SPD.
De sociaaldemocraten hadden

tot dan toe gezegd dat ze de belas-
tingen opde hogere inkomenswil-
denverhogen.Nuhoudenzeheter-
bij dat ze de strijd tegen de fiscale
fraudewillen opvoeren.
De campagne werd gisteren

eventjesopgeschriktdooreengijze-
ling in het stadhuis van de Beierse
stad Ingolstadt. Normaal hadMer-
kel daar met de Beierse minister-
presidentHorstSeehofereenverkie-
zingsmeeting moeten houden.
Maar dat ging niet door. Ook een
meeting in Regensburg zei Merkel
omdezelfde reden af.
De deelstaatverkiezingen in Bei-

erenvindenplaatsop15 september,
eenweekvoorde federaleverkiezin-
gen. De verwachting is dat de CSU,
departij vanSeehofer, de volstrekte
meerderheid herovert die ze de vo-
rige keer kwijtgespeeldwas.

Merkelveegt ideevan ‘grotecoalitie’ vantafel
Als het van kanselier Angela
Merkel afhangt, komt er geen
‘grote coalitie’ tussen haar chris-
tendemocraten ende sociaalde-
mocraten. ‘Niemandwil dat’, zei
ze in een televisie-interview.

KORT

AngelaMerkel wijst een gro-

te coalitiemet de SPD af.

De Duitse kanselier bevestig-

de in een televisie-interview

dat haar voorkeur gaat naar

de huidige coalitie van chris-

tendemocraten en liberalen.

De eurocrisis is geen onder-

werp in de Duitse verkiezings-

campagne. De standpunten

van de grote partijen liggen

dicht bij elkaar en CDU en SPD

willen de eurosceptici geen

platform geven.

LUKAS VANACKER

ONZE MEDEWERKER IN BEIEREN

DeCSU, de Beierse zusterpartij van
AngelaMerkelsCDU,deeltaldecen-
nialangde lakensuit inde ‘Vrijstaat
Beieren’. Vanaf 1962 bezat de partij
een volstrekte meerderheid in het
deelstaatparlement.Bijdevorigere-
gionaleverkiezingen in2008kwam
daarabrupteeneindaan.Het stem-
menaandeel vandeCSUdaalde van
60,7 naar 43,4 procent. De federale
verkiezingen in 2009 zorgden voor
eenachteruitgangvan49,2naar42,5
procent.NietalleendeCSUkijktmet
spanning uit naar de uitslag vande
deelstaatverkiezingenop15septem-
ber.Het resultaat inBeieren zal ver-
moedelijk een soort laatste peiling
vormen voor de ‘Bundestagswahl’
eenweek later.
Horst Seehofer is deman die de

almacht van de CSU intact moet
houden. Na het verkiezingsdebacle
in 2008 kroonde de 64-jarige See-
hofer zich tot minister-president
vanBeieren én tot voorzitter vande
CSU. Sindsdien trekt hij niet alleen
inMünchenaandetouwtjes.Ook in
Berlijn is hij als coalitiepartner van
AngelaMerkel iemand die veel ge-
wicht in de schaal legt.
De CSU draagt van oudsher een

conservatief etiket. Maar Seehofer
wordteerderverweteneenpopulist
te zijn. Zijn uitdager, de SPD’er
Christian Ude, noemt hem conse-

quent ‘Drehhofer’, zegmaar draai-
kont.Volgensdesociaal-democraat
verandert Seehofer onder druk van
de bevolking voortdurend vanme-
ning, bijvoorbeeld over de bestrij-
dingvandeeurocrisis, de invoering
vanhetminimumloonofdesluiting
vandekerncentrales.Udevoertniet
toevallig campagnemet de slogan
‘woordhouden’.
DeCSU-voorzitter reageert gepi-

keerdopzijnbijnaam. ‘Ikdoewatde
bevolkingwil.Moet ikmisschien te-
gen de bevolking in aan politiek
doen?’, zei Seehofer op een verkie-
zingsmeeting in het stadje Schro-
benhausen, 70 kilometer ten noor-
den vanMünchen.
Zo stelde Seehofer tijdens de va-

kantie voor buitenlandse auto’s op
Duitse autowegen tol te laten beta-
len. Heel wat politici hekelden het
idee, datmoeilijk verzoenbaar zou
zijnmet de Europese anti-discrimi-
natieregels. ‘AlsdeDuitsersbetalen,
lukt alles in Europa. Als anderen
voor ons zouden moeten betalen,
lukt niets’, stelt de minister-presi-
dentonder luidapplaus ineenbier-
tent. ‘Als ik een ideeheb, vragen an-
deren zich altijd af hoe ze het kun-
nen verhinderen.Mijn vraag is: hoe
kunnenwe iets realiseren?’
De CSU trekt met een liberaal

economisch programma naar de
kiezer.Departij bestrijdt belasting-
verhogingen, die volgens Seehofer,
net als vermogensbelastingen, jobs
zouden kosten. Tegen 2018 belooft
departij elkeBeiereenbaan. In2030
moetdedeelstaat schuldenvrij zijn.
Dewelvaartwil Seehofer liefst in

Beierenhouden.Aande solidariteit
vanMünchenmetdearmere regio’s
bestaan grenzen. Daaromstapte de

Beierse regering dit voorjaar naar
het grondwettelijk hof om de
‘Finanzausgleich’ aan te klagen, het
systeemdatdegeldtransfers vande
rijkenaardearmedeelstatenregelt.
Door zijn economische sterkte be-
taalt Beieren de helft van alle trans-
fers, een somdie in 2012 opliep tot
3,9miljard euro. ‘Lieve Angela, wij
betalen 50 procent van de ‘Finanz-
ausgleich’. 50procentvanDuitsland
behoortdusBeierentoe’,provoceer-
deSeehofer. ‘Wezijnmisschienrijk,
maarnietdwaas. Ik zieniet inwaar-
om Beieren moet blijven betalen
voor hetwanbeleid van anderen.’
OoktegendeEuropese landen in

moeilijkhedenspreekthijduidelijke
taal. ‘Het kan niet dat de Europese
Unie de schulden vanGriekenland,
Portugal, Spanje, Italië, Ierland en
Frankrijk overneemt, en dat op het
einde deDuitsersmoetenbetalen.’
Daarom ijvert de CSU voor een

‘Europa van de regio’s’. ‘Ik ben niet
tegen Europa,maar voor een beter
Europa’, verduidelijkt Seehofer te-
genoverDeTijd. ‘WemoetenonsEu-
ropabeleid onafhankelijker van de
federale regeringvoeren. Ikwilmin-
der centralismeenmeer regionalis-
me.Dezakendiederegio’s zelf kun-
nen,moeten ze zelf doen.’
OpdiemanierprofileertSeehofer

zichalsdezelfbewusteBeierseregio-
nalist die in Berlijn, waar zijn partij
in de federale regering zit, opde ta-
fel van AngelaMerkel klopt omde
eigen belangen door te drukken.
‘WekunnenhetookzonderBerlijn’,
zegtdeCSU-chefonomwonden.Bei-
eren als een op zichzelf staande
deelstaat eneenopzichzelf staande
regio inEuropa:dat ishet toekomst-
beeld vanHorst Seehofer.

Duitsland rekent zich rijk door crisis

Deeurocrisis levertDuitsland41mil-
jard euro op in de vorm van lagere
intrestbetalingen. Dat schrijft het
DuitseweekbladDer Spiegel opba-
sis vancijfers vanhetministerie van
Financiën.Totnutoekosttedecrisis
deDuitsebelastingbetalers ‘slechts’
599miljoen euro.
‘DeDuitseministervanFinanciën

Wolfgang Schäuble heeft alle rede-
nenomte lachen’, aldusDerSpiegel.

Doordeonrust indeeurozonestap-
ten beleggersmassaal in de oerde-
gelijkeBunds.Dat joegderente,die
indeomgekeerde richtingbeweegt
vande obligatiekoersen, fors lager.
Overdeperiode2010 tot 2014 le-

verendie lagerentesonzeoosterbu-
reneenbesparingopvan41miljard
euro. Dat bedrag is het verschil tus-
sen de effectief betaalde intrest en
de intrest die eerst begrootwas.KD

OPMERKELIJK

Zijn tegenstanders noemenhem
eenpopulist. Zelf ziet de sterke
man vande Beierse CSU,Horst
Seehofer, zich als een zelfbewus-
te regionalist die over het geld
van zijn rijke regiowaakt.

Als de Duitsers betalen,
lukt alles in Europa.
Als anderen voor ons
zoudenmoeten
betalen, lukt niets.

CSU-KOPSTUK

HORST SEEHOFER

Horst Seehofer op bezoek bij slachtoffers van de overstromingen die begin augustus delen van Beieren troffen. © IMAGEGLOBE

‘BeierenkanhetookzonderBerlijn’

3,9 miljard
Beieren moest in 2012 3,9 mil-

jard euro aan de armere Duitse

deelstaten geven. Veel te veel,

vindt de CSU van Horst

Seehofer.

Angela Merkel. © EPA


