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Wat het rapport niet haalde
maandag 26 maart 2012, 03u00

BRUSSEL - De Dexia-commissie schrapte enkele onderdelen uit het ontwerprapport, tot groot
ongenoegen van de oppositie.

Het rapport van de Dexia-commissie is scherp voor een aantal hoofdrolspelers in de
ondergang van de bankgroep, maar het had nog veel scherper kunnen zijn. In het
oorspronkelijk rapport dat de experts Georges Hübner en Ludo Swolfs opstelden voor de
commissie, stonden ook enkele 'conceptuele aanbevelingen', waarvan het voorstel om de
burgerrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden vast te leggen het meeste ophef
maakte.

De experts raadden aan de aansprakelijkheid van voormalig topman Axel Miller tussen 2006
en 2008 te laten bekijken, of die van kredietbeoordelaar Moody's en de financiële groepen
Arco en Gemeentelijke Holding. Maar die aanbeveling haalde het eindrapport niet, tot groot
ongenoegen van de oppositie.

De oppositie spreekt openlijk over een 'doofpotoperatie' en een 'schandvlek', maar volgens
Open VLD-commissielid Luc Van Biesen is dat overdreven. 'Ik vind niets terug in het rapport
van de experts waarmee je een strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunt hardmaken', zegt
Van Biesen.

SP.A en CD&V vragen aan juristen om het rapport te onderzoeken en over te gaan tot
gerechtelijke vervolging als ze aanwijzingen vinden. 'Desnoods moet de minister van Justitie
haar positief injunctierecht gebruiken', zegt SP.A-commissielid Dirk Van der Maelen.

Ook de ophef rond Arco haalde het rapport niet. De financiële poot van de christelijke
arbeidersbeweging blijkt nog altijd aanspraak te kunnen maken op een deel van de winst van
de Dexia-bank, intussen Belfius. Een winstaandeel voor een groep die alleen met
staatsgaranties het hoofd boven water kan houden, ligt gevoelig.

Maar dit bleek geen onderdeel te zijn van het onderzoek van de Dexia-commissie en kon dus
niet in het verslag worden opgenomen. Dat belet niet dat verschillende partijen, ook vanuit de
meerderheid, een oproep lanceren aan de christelijke arbeidersbeweging om de
winstaandelen bij notariële akte over te maken aan de staat.

Groen vroeg ook een aanbeveling om de Dexia-deal met de Fransen te heronderhandelen.
Ook die heeft de eindtekst niet gehaald. 'Dit was niet het voorwerp van de Dexia-commissie,
maar het kan gerust besproken worden in het parlement', zegt Van Biesen. 
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