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Het betaalplatform Wirecard, een boegbeeld van 
Duitslands successen in de nieuwe economie en een 
beurslieveling, is van zijn voetstuk gedonderd. De 
brokstukken vliegen in het rond. In amper drie we-
ken verloor het aandeel 80 procent van zijn waarde. 

Het bedrijf moest onlangs opbiechten dat 1,9 miljard euro zoek is 
in zijn boeken. Oprichter en CEO Markus Braun, die vorige week 
opstapte, werd dinsdag gearresteerd. Hij kwam weer vrij op borg-
tocht.

De val van Wirecard, dat vorig jaar nog de ambitie had Deutsche 
Bank over te nemen, verbijstert Duitsland. Maar helemaal verrast 
kunnen de Duitsers niet zijn. De Britse zakenkrant Financial Times 
had al bij herhaling vraagtekens geplaatst bij het succesverhaal van 
Wirecard en bij de fi nanciële cijfers die het rapporteerde. Maar die 
signalen werden in Duitsland genegeerd.

Er bestond in het land een collectieve blindheid daarvoor. Wire-
card werd er op handen gedragen. De beleidsmakers pakten er 
graag mee uit en banken fi nancierden graag de activiteiten. De kri-

tische vragen die over Wirecard 
werden gesteld, werden gezien 
aan een laaghartige aanval. Die 
hadden alleen als resultaat dat 
in Duitsland carré werd ge-
vormd rond het betaaltechno-
logiebedrijf.

De revisor EY bezorgde de 
top van Wirecard rapporten 
waarmee die de beschuldigin-
gen kon wegwuiven. De fi nan-
cieel toezichthouder BaFin ver-
bood op een bepaald moment 
het shorten van het Wire-
card-aandeel om het bedrijf te 
beschermen tegen de outfall 
van de negatieve berichtgeving 
in Financial Times. Het gerecht 
in München opende een onder-
zoek naar marktmanipulatie 
door een journalist van de za-
kenkrant en betich� e hem er-

van onder één hoedje te spelen met enkele grote beleggers.
Weinigen in Duitsland deden de moeite om na te gaan of er 

misschien een grond van waarheid zat in de berichtgeving van Fi-
nancial Times. Die staat nochtans niet bekend als een roddelkrant. 
Het had alarmbellen moeten doen afgaan. Maar gezamenlijk werd 
de illusie in stand gehouden dat Wirecard geen kaartenhuisje was.

Nu het toch is ingestort, hebben sommigen het nog altijd moei-
lijk om hun eigen blindheid te erkennen.  ‘We zouden zoiets overal 
elders verwacht hebben, maar niet in Duitsland’, reageerde minis-
ter van Economie Peter Altmeier. Hij bevestigt daarmee het verhaal 
van de balk en de splinter. Anderen slaan wel een mea culpa. ‘We 
hebben fouten gemaakt’, geeft de voorzi� er van BaFin toe.

 Dat erkennen, en er daarna de nodige lessen uit trekken, zijn 
noodzakelijke stappen om van die collectieve blindheid te gene-
zen. Dat voorkomt zulke drama’s, waarvan beleggers en schuld-
eisers de dupe zijn, en die het imago van de Duitse bedrijfswereld 
beschadigen.

Kritische vragen 
over Wirecard 
leidden er alleen 
toe dat in Duitsland 
carré werd gevormd 
rond het bedrijf.

Grafi ek
van de dag

Op de luchthaven van 
Zaventem is het 
eff ect van het 
heropenen van de 
grenzen voorzichtig 

merkbaar, al verloopt het herstel 
traag. Maandag vertrokken 
93 vluchten, een verdrievoudiging 
tegenover de daggemiddeldes in 
mei, maar nog altijd maar zowat 
een achtste van de cijfers van voor 
de coronapandemie. 

Eind maart ging het vliegver-
keer grotendeels plat door de cri-
sismaatregelen. Sinds 15 juni zijn 
de Belgische grenzen weer open 
voor niet-essentiële reizen naar de 
meeste Europese landen. Dat ver-
oorzaakte niet meteen een storm-
loop, zo blijkt. Daarom heeft de 
luchthaven beslist zeker tot 8 juli 

maar twee van de drie start- en lan-
dingsbanen te openen. Ook is nog 
altijd maar een van de twee brand-
weerkazernes bemand. Normaal 
zijn ook reizen buiten Europa van-
af 1 juli weer toegelaten, maar het 
is uitkijken wat het zomerseizoen 
brengt. 

De luchtvaartsector is een van 
de zwaarst getroff en sectoren door 
de coronacrisis. Heel wat lucht-
vaartmaatschappijen en reisorga-
nisaties zochten noodgedwongen 
staatssteun om te overleven. In Za-
ventem vroeg de bagageafhande-
laar Swissport het faillissement 
aan, waardoor bijna 1.500 mensen 
hun job verloren. De activiteiten 
van Swissport worden vanaf 1 juli 
tijdelijk overgenomen door het 
Franse Alyzia SAS. SDS

Dagelijks aantal vluchten vertrekkend vanop Brussels Airport

Bron: Aviationstack, Analyse De Tijd
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aantal vluchten per dag gemiddelde voorgaande 7 dagen
grenzen 

weer open

De vlieger gaat traag op

De retailvastgoedmarkt hield in 
België tijdens de eerste zes maan-
den van dit jaar goed stand. Maar 
de prognoses voor een groot deel 
van die markt zijn veel minder 
gunstig dan die voor de logistiek. 
Rond de kantoormarkt hangen 
vooral veel vraagtekens. De ver-
huur van kantoren kende een 
forse terugval door de lockdown.
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Winkeleigenaars 
wachten 
bange dagen

De coronaschok is niet verteerd, 
hij moet voor veel gezinnen nog 
komen. Dat verontrustende beeld 
schetst het Planbureau in zijn 
vooruitzichten. Dit najaar komt 
een ontslag- en faillissementen-
golf op gang die we pas in 2025 
verteren. Pas dan zakt de werk-
loosheidsgraad opnieuw onder 
9 procent.
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Coronaschok 
komt nog voor 
100.000 gezinnen

In het nieuws omdat hij 
kritiek krijgt op zijn om-
gang met het corona virus. 
Met een zoveelste blunder 
valt hij door de mand als 
rolmodel van het tennis.Het lijkt verdacht 

veel op een van zijn 
eigen snoeiharde 
returns in de back-
court. De nummer 
een van het man-

nentennis én de chef van de spe-
lersraad van het mannelijke prof-
circuit ATP, Novak Djokovic, moest 
dinsdag met het schaamrood op 
de wangen melden dat zowel hij 
als zijn vrouw Jelena positief tes� e 
op het coronavirus. Geen van bei-
den zegt symptomen te vertonen. 

De aankondiging is extra pijn-
lijk na de tonnen kritiek waaron-
der Djokovic bedolven was vanwe-
ge zijn omgang met het virus. De 
Serviër ligt niet zozeer onder vuur 
omdat hij in coronatijden een toer-
nooi, de Adria Tour, organiseerde 
in zijn thuisstad Belgrado en afge-
lopen weekend in het Kroatische 
Zadar. 

Nu het toptennis na de pande-
mie langzaam heropstart, zijn er 
op wel meer plekken ex hi bitie toer-
nooien. Alleen houden die zich aan 
strenge coronaregels, terwijl 
Djokovic en zijn invités voetbal- en 
basketwedstrijdjes onder elkaar 
speelden, in ontbloot bovenlijf 
dansend zijn gespot in een volle 
disco en voor propvolle tribunes 
selfi es maakten met de fans. 

Het tornooi in Zadar werd me-
teen stilgelegd toen duidelijk was 
dat Djokovic’ collega Grigor Dimi-
trov ziek was. De volgende twee 
weekends, in de Bosnische steden 
Banja Luka en Sarajevo, zijn 
gecanceld. Wat later bleken 
ook Borna Coric en Viktor 
Troicki besmet, net als Troic-

DRIES BERVOET ki’s hoogzwangere vrouw, de trai-
ner van Dimitrov en de physical 
coach van Djokovic.

Zowel het publiek als heel wat 
collega’s, zoals de Schot Andy Mur-
ray, zijn niet mals voor de Serviër. 
Zelfs het Australische enfant terri-
ble Nick Kyrgios - hij beet Stan 
Wawrinka ooit op de court toe 
dat een maat van hem het 
met de vriendin van de Zwit-
ser deed - ze� e Djokovic te 
kijk. ‘Een idioot besluit. Een 
snelle genezing gewenst, 
jongens, maar dit is wat 
gebeurt als je het protocol 
aan je laars lapt.’

Djokovic liet zich na een aftocht 
met de staart tussen de benen uit 
Zadar bij terugkeer in Belgrado 
meteen testen. Toen was zijn uitleg 
al lang verstomd dat de situatie in 
Servië en op de Balkan niet te ver-
gelijken valt met die in de VS of het 
Verenigd Koninkrijk. Servië door-
stond de pandemie bijzonder 
goed, met 13.000 bevestigde geval-
len en 263 doden. In België - dat 
4 miljoen meer inwoners telt dan 
Servië - zijn er bijna 10.000 doden.

Djokovic had er al niet de beste 
periode op zi� en. Hij kwam in op-
spraak omdat hij zich kan� e tegen 
een verplichte vaccinatie, mocht die 
worden ingesteld als voorwaarde 
om te reizen. Hij schoff eerde de 
mindere goden in het circuit door 
zijn kritiek op de beslissing om per 
speler maximaal één begeleider toe 
te laten op de US Open eind augus-
tus. Djokovic trekt normaal met 
een team van vijf of meer naar de 
grand slams en grote toernooien, 
wat profs buiten de absolute top 
zich niet kunnen veroorloven. 

Zijn vader haalde ook bijzonder 
zwaar uit naar Roger Federer om-
dat die ondanks een zware blessure 
in 2021 op zijn 40ste een terugkeer 
in het profcircuit plant. 

Corona zet het spotlicht op het 
vreemdevogelkantje van Djokovic. 
Ondanks zijn exceptionele talent - 
hij won 17 grand slams in het tijd-
perk van Federer (20) en Rafael Na-
dal (19) - blijft de erkenning van 
het publiek wat achter. Door colle-
ga’s wordt achter zijn rug smalend 
gedaan dat hij zweert bij alterna-
tieve geneeskunde, dweept met ra-
re goeroes, en na veel blessureleed 
en opgaves aan het begin van zijn 
carrière wel heel goed werd.

Tennisster is risee na positieve coronatest
Novak Djokovic

M/V
van de dag

Reageren? Deel uw mening met ons en andere lezers
www.tijd.be/commentaar

Collectieve blindheid verklaart waarom het zo lang 
duurde voor de fi nanciële malversaties bij het 
Duitse betaaltechnologiebedrijf Wirecard aan de 
oppervlakte kwamen.

Collectieve blindheid
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