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Banken Schuldigen van debacle kunnen alsnog worden vervolgd

Bezoek
Didier Reynd
48 uur in Con

Dexia
verdeelt
Wetstraat

De sp.a wil dat de schuldigen
van het Dexia-debacle alsnog
vervolgd worden. Minister van
Justitie Annemie Turtelboom
(Open Vld) denkt er over
na. Maar in principe kan de
Dexiacommissie van de Kamer
zelf naar de rechter stappen.

De bijzondere Dexiacommissie
heeft vrijdagavond laat haar werkzaamheden afgerond. Het rapport
werd met acht tegen vijf stemmen –
meerderheid tegen oppositie - goedgekeurd. De oppositie spreekt van
een doofpotoperatie omdat er geen
schuldigen worden aangewezen. In
het eindverslag wordt een zestigtal
aanbevelingen gedaan om een herhaling van het Dexia-debacle te voorkomen. Meer concreet worden o.a.
de volgende zaken voorgesteld:
■ De Belgische toezichthouder op
de financiële sector, FMSA, moet de
verkoop van beleggingsproducten
aan het grote publiek op voorhand
erkennen.
■ Die beleggingsproducten moeten
een label krijgen waardoor de beleggers op voorhand het risico kunnen
inschatten.
■ Banken die te veel geld uitlenen in
verhouding tot hun kapitaal mogen

geen dividenden uitkeren aan hun
aandeelhouders.
■ De FMSA en de Nationale Bank
moeten jaarlijks verslag uitbrengen
over de financiële gezondheid van
banken en verzekeringsinstellingen.
■ Banken die overheidssteun krijgen, mogen geen bonussen uitkeren.
■ Er moet een onderscheid komen
tussen depositobanken en zakenbanken.
Al deze aanbevelingen moeten
nog worden vertaald in wetteksten
en gestemd door de Kamer. Minister
van Financiën Steven Vanackere zegt
dat hij rekening zal houden met de
aanbevelingen.
Geen schuldigen
In het eindverslag worden geen
schuldigen aangewezen, niet bij
de holding en niet bij de politiek.
Daarom spreekt de oppositie van
een doofpotoperatie. Meyrem Almaci (Groen): “Partijbelangen worden
de hand boven het hoofd gehouden
en de burger draait op voor de financiële gevolgen.”
Maar volgens Luk Van Biesen
(Open Vld) is dat niet helemaal juist.
Het rapport duidt veel schuldigen
aan, maar er zijn onvoldoende elementen voor een strafrechtelijke ver-

Acties luchthavenpolitie
verstoren paasuittocht
Politievakbond NSPV wil tot
het einde van de zomer actie
voeren op de luchthaven van
Zaventem. “Er is veel te weinig
personeel”, klinkt het.

Wie volgende week op vakantie vertrekt, is dus gewaarschuwd.
Op tijd vertrekken is de boodschap.
Want de kans lijkt groot dat er lange
wachtrijen zullen staan aan de paspoortcontrole. “We blijven ons werk
doen zoals het moet. Veiligheid gaat
boven alles. Alleen, met de huidige
middelen gaat dat minder snel dan
normaal”, klinkt het bij de vakbond.
Het personeelsgebrek op de luchthaven van Zaventem is een oud zeer.
“Maar nu wordt de toestand stilaan
onhoudbaar”, zegt Gert Cockx. “De
onderbezetting bedraagt momen-

legalen is opgedreven. Het extra
personeel heeft geen ervaring. Dat
betekent dat ervaren politiemensen
geen verlof kunnen opnemen want
ze moeten de nieuwe collega’s opleiden.
Controlehokjes
Een andere bron van ergernis zijn
de versleten hokjes waarin de agenten zitten om de paspoorten van
reizigers te controleren. “De vloer
is aan vervanging toe en de kabels
liggen los. De computers laten het
ook geregeld afweten. En er is ook
geen fatsoenlijk ventilatiesysteem.
Of dit details zijn? De politiemensen
van de grenscontrole zitten daar wel
uren aan een stuk in om hun werk te
doen”, zegt Cockx.
Luchthavenuitbater Brussels Air-

Didier Reynders ve
daag naar de Democra
bliek Congo voor een be
uur. De Belgische mini
tenlandse Zaken is daar
de eerste westerse leider
sa aandoet sinds de gec
presidentsverkiezingen
vember 2011, waarbij J
la herkozen werd. Het
in het teken van de voor
de “open en constructi
tussen Brussel en Kinsh

Hilde Crevits
Meer promoti
rijvaardighei

Vlaams minister va
Hilde Crevits (CD&V)
vaardigheidstests voo
ders meer bekendmake
ring leert dat motorrijd
je van hun rijvaardighei
tijdens de winterstop”,
nister. “Ook automobili
weer wennen aan de m
in het straatbeeld.” Vor
een aantal motorrijder
derde voldeed niet, ond
gens een gebrek aan st
heid en onvoldoende be
het voertuig. B

ACW deelt in Belfius-winst
maar niet in Dexia-verlies
● ● De christelijke arbeiders-

beweging ACW was via de holding Arco aandeelhouder van
Dexia. Na het Dexia-debacle werd Arco, net zoals de Gemeentelijke Holding, vereffend. Maar het verlies was in
hoofdzaak voor de overheid,
omdat beide holdings met een
staatswaarborg werkten. Dexia
werd opgesplitst in Dexia Holding en Dexia Bank. Dexia Bank
is winstgevend. De Belgische

volging. Dirk Van der Maelen (sp.a)
vindt dat juristen zulke elementen
moeten proberen te vinden, zodat
gerechtelijke vervolging mogelijk
wordt.
Injunctierecht
Van der Maelen vindt ook dat minister van Justitie Annemie Turtelboom desnoods haar positief injunctierecht moet gebruiken. Dat betekent dat ze de procureur des Konings

“De boodschap
van het Vlaams Belang is niet grijs gedraaid, maar we
hebben wel een
nieuwe deejay nodig.” Dat zegt de zond
nieuwe voorzitter Tom
(foto) van de Vlaams
geren. “In 2014 moeten
zichten de lijst trekken.
ter kan geen spits meer z
zitter wil minder islam
lamisering is een probl
slechts een gevolg van
tie”, zegt Van Grieken.
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kan vragen een onderzoek en/of vervolging te beginnen.
Minister Turtelboom wacht voorlopig af. Het rapport moet deze week
eerst nog door de plenaire vergadering van de Kamer worden gestemd.
Bovendien kan de Dexiacommissie
zelf naar de procureur des Konings
stappen indien ze van oordeel is dat
er voldoende elementen zijn voor
een strafrechtelijke vervolging.
ERIC DONCKIER

CD&V wil met ‘iedereen
inbegrepen’ grootste blijven
‘Iedereen inbegrepen’. Dat is de
slogan waarmee CD&V naar de
gemeenteraadsverkiezingen
van oktober trekt.

De partij kiest daarmee niet voor
strategie, maar voor een inhoudelijke campagne die vertrouwen geeft
aan de lokale besturen, aldus voorzitter Wouter Beke. De ambitie is van
CD&V opnieuw de belangrijkste bestuurspartij op lokaal niveau te maken.
CD&V maakt momenteel deel uit
van drie op de vier besturen in de
308 Vlaamse steden en gemeenten.
Bovendien levert de partij meer dan
één burgemeester op twee - 166 om
precies te zijn. Daarmee is CD&V de
belangrijkste partij op lokaal niveau.
Ze wil dit jaar, ondanks de stevige

VBJ-voorzitte
“Dewinter ma
geen spits zijn

overheid betaalde 4 miljard
euro voor Dexia Bank, ondertussen herdoopt in Belfius. Nu
blijkt dat het ACW via winstbewijzen deelt in de winst van Belfius. Jan Jambon (N-VA) is verontwaardigd. “Dit betekent dat
het ACW het verlies van Dexia
doorschuift naar de belastingbetaler, maar wel de winst van
Belfius voor zich houdt. Dat is
ongehoord.”

Wouter Beke. FOTO BELGA

partij kunnen zijn”, aldus Beke. “We
hebben daarvoor het project, de instrumenten en de mensen.”
De voorzitter benadrukte dat bij
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● ● In België zijn mom

stations uitgerust met
Het totale bedrag van
houdskosten bedroeg
zo’n 1.026.991 euro. V
nister van Overheidsb
Paul Magnette (PS) is
ken van problemen in
ale veiligheid in een a
ons voor een deel te d
de ontradende aanwe
de camera’s. B

Loonkloof
Topmanagers
leveren in

Het verschil tussen h
de gemiddelde werkn
van de topman is de afg
een pak kleiner geword
genoteerde bedrijven.

