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Wat doen Belgen in het IMF?
België is vóór de privatisering van de pensioenen en tegen het behoud van een minimumloon.
Onzin? Niet als je kijkt naar het stemgedrag van de Belgische vertegenwoordiger bij het
Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat samen met de Wereldbank in de cockpit zit voor het
sturen van de wereldeconomie en de economie van de armste landen.
Parlement organiseert hoorzittingen over Internationaal Muntfonds en Wereldbank
BRUSSEL
Het Belgische parlement en de regering hebben totaal geen kijk op hoe de Belgische vertegenwoordigers
bij de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds mee het beleid bepalen. Om nu echt zicht te krijgen
op hoe de Belgische directeuren van het IMF en de Wereldbank het Belgische standpunt
vertegenwoordigen, organiseert de commissie 'Globalisering' van Kamer en Senaat een reeks
hoorzittingen die maandag van start gaat.
Aan de basis van deze hoorzittingen ligt onder meer een boek van de Gentse journalist John Vandaele die
in 'Het recht van de rijkste' een indringend onderzoek van het IMF, de Wereldbank en de
Wereldhandelsorganisatie presenteert.
Grot van Plato
John Vandaele doet maandag zijn verhaal in de parlementaire commissie. "Meestal lekt er bijzonder
weinig uit over de manier waarop deze instellingen stemmen over belangrijke thema's als minimumloon,
schuldherschikking van de armste landen en dergelijke", zegt Van-daele. "Vorig jaar was er zo'n lek. De
Financial Times schreef dat België in het IMF bezwaar aantekende tegen de kwijtschelding van de
schulden door de rijkste landen (G8) in het Schotse Gleneagles. De Britten namen het niet dat het kleine
België vragen stelde bij het diplomatieke succes van Tony Blair. Vandaar het uitzonderlijke lek in een
krant."
"Vooral het directiecomité van het IMF is als de grot van Plato. Soms zie je een schaduw van wat er
gebeurt, nooit de echte werkelijkheid", zegt John Vandaele. Opmerkelijk is dat België als klein land
bijzonder veel invloed heeft op het beleid. Ons land mag een van de 24 directeuren benoemen en heeft
2,13 procent van de stemmen. "Dit is honderd maal meer dan India, een land dat honderd maal zoveel
inwoners telt. We hebben meer stemmen dan Mexico, Brazilië, Pakistan of Indonesië", zegt John
Vandaele. "Het minste wat je kan verwachten is dat het parlement en de regering echt inzicht krijgen in
deze machtsmechanismen."
Vreemd
Dit is ook de bedoeling van Dirk Vandermaelen, fractieleider van de sp.a in de Kamer en voorzitter van
de commissie Globalisering. "Wij zijn van oordeel dat we het werk van de Belgische vertegenwoordigers
in internationale instellingen als IMF, Wereldhandelsorganisatie en WTO moeten volgen. Daarom
organiseren we vanaf maandag hoorzittingen."
"Naast een aantal specialisten als John Vandaele, Francine Mestrum en vertegenwoordigers van de ngo's
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zullen we ook de Belgische vertegenwoordigers bij het IMF en de Wereldbank horen. Om de
hoorzittingen af te sluiten zullen we voogdijminister Didier Reynders aan de tand voelen. Het wordt tijd
dat we zicht krijgen op hoe die instellingen werken, welke belangrijke beslissingen ze nemen en hoe het
Belgische standpunt bepaald wordt.
België blijkt in het IMF tegen een minimumloon en voor een privatisering van de gezondheidszorg te
stemmen. Standpunten waarvan je je kan afvragen of ze door de Belgische kiezers gedragen worden...
Vandermaelen: "Dit zijn inderdaad heel vreemde standpunten. Ik wil wel eens horen welke argumenten
en welke excuses de minister en onze vertegenwoordiger bij het IMF gebruiken om een dergelijk
standpunt te verdedigen. Wat betreft het standpunt tegen een minimumloon, moet ik vaststellen dat Didier
Reynders hierover niets aan het parlement of de regering zegt. Het is toch tijd dat er op dit vlak meer
transparantie komt."
John Vandaele, Het recht van de rijkste, uitgeverij Houtekiet, Antwerpen. 20 euro
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