
	  

DEXIACOMMISSIE: VEEL AANBEVELINGEN EN GEEN SCHULDIGEN

BRUSSEL - Volksvertegenwoordiger Dirk Van der 
Maelen (sp.a) wil dat minister van Justitie Annemie 
Turtelboom (Open Vld) haar positief injunctierecht 
gebruikt om de schuldigen van het Dexia-debacle als-
nog te kunnen vervolgen. De minister denkt na. Maar 
in principe kan de Dexiacommissie van de Kamer zo 
nodig zelf naar de rechter stappen.

moet de verkoop van beleg-
gingsproducten aan het grote 
publiek op voorhand erkennen.

 ■ Die beleggingsproducten moe-
ten 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 uitke-
ren aan hun aandeelhouders.

 ■ De FMSA en de Nationale 
Bank moeten jaarlijks verslag 
uitbrengen over de !nanciële 
gezondheid van banken en ver-
zekeringsinstellingen.

 ■ Banken die overheidssteun 
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De bijzondere Dexiacommis-
sie heeft vrijdagavond laat haar 
werkzaamheden afgerond. Het 
rapport werd met 8 tegen 5 stem-
men – meerderheid tegen oppo-
sitie - goedgekeurd. De oppositie 
spreekt van een doofpotoperatie 
omdat er geen schuldigen worden 
aangewezen. In het eindverslag 
worden een 60-tal 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 !nanciële sector, FMSA, 
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krijgen, mogen geen bonussen 
uitkeren.

 ■ Er moet een onderscheid komen 
tussen depositobanken en za-
kenbanken.

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, 
voor het Dexia-debacle. Daarom 
sprak de oppositie, zondag in ‘De 
Zevende Dag’, van een doofpot-
operatie. Meyrem Almaci (Groen): 
“Partijbelangen worden de hand 
boven het hoofd gehouden en de 
burger draait op voor de !nanciële 
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 vervolging. Dirk 
Van der Maelen (sp.a) vindt dat 
juristen zo’n elementen nu moeten 
proberen te vinden, zodat gerech-
telijke vervolging mogelijk wordt.

Injunctierecht
Van der Maelen vindt ook dat 
minister van Justitie Annemie Tur-
telboom desnoods haar positief  
injunctierecht moet gebruiken en 
de procureur des Konings moet 
vragen om een onderzoek en/of 
vervolging te beginnen.
Minister Turtelboom wacht 
voorlopig af. Het rapport moet 
deze week eerst nog door de ple-
naire vergadering van de Kamer 
gestemd worden. Bovendien kan 
de Dexiacommissie zelf naar de 
procureur des Konings stappen 
indien ze van oordeel is dat er 
voldoende elementen zijn voor een 
strafrechtelijke vervloging.
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