
Luk Van Biesen (Open VLD): 'Dit 
was een dieptepunt qua 
commissiewerk' 
  woensdag 28 maart 2012, 15u47 Auteur:  Maarten Goethals, rvs 

   

 
Luk Van Besien (Open VLD) (r) 

BELGA 

  	  
 
Het federale parlement debatteert woensdag over de 
conclusies van de Dexia-commissie. De oppositie eiste dat er 
een echte onderzoekscommissie komt, maar er was ook kritiek 
op de Dexia-commissie vanuit de meerderheid. 
 
'Dexia is een triest verhaal, met enkel maar verliezers', stelde Kristof 
Waterschoot (CD&V) zelf lid van de commissie onder leiding van Marie-
Christine Marghem (MR). 'Bedoeling van de commissie is om een debacle in 
de toekomst te vermijden. Is het een doofpotorganisatie geworden? Neen, 
want het rapport van de experts maakt duidelijk waar het verkeerd gelopen is, 
het toont de waarheid zoals die is. Onverbloemd.' 

'Heeft de regering fouten gemaakt? Dat is makkelijk zeggen achteraf. Ik ben 
geen profeet van de geschiedenis', besloot Waterschoot, die wel beloofde dat 
zijn partij eerstdaags een wetsvoorstel zal indienen tegen benoemingen van 
politici en cabinetards in bestuursraden. 

'Meer voorzichtigheid aan de dag leggen' 

Commissielid Phillipe Goffin (MR) was tevreden met de resultaten van de 
commissie: 'We hebben veel gewerkt.' 

Voor Goffin is het ook duidelijk waar het schoentje knelde bij Dexia: 'De 
soevereine crisis heeft dexia de nek om gedaan.  De financiële en bancaire 



wereld moet in de toekomst meer voorzichtigheid en terughoudendheid aan de 
dag liggen. 

'Gegokt met spaargeld van de burger' 

Meryem Almaci (Groen) vroeg zich namens de oppositie nogmaals af waarom 
er geen echte onderzoekscommissie werd opgezet. 'Dit debacle bij uitstek 
verdiende die. Nu is de Dexia-commissie begraven voor de paasvakantie, 
precies zoals de meerderheid wilde,' 

Jean-Marie Dedecker (LDD) deelde die mening. Hij stelde dat 'de grootste 
bankroof van de eeuw' nu toegedekt werd. 

N-VA wenst dan weer dat Axel Miller en Pierre Richard, die Dexia bestuurden 
tussen 2006 en 2008, vervolgd worden. ' Er werd gegokt met het spaargeld 
van de burger in het grootste casino van Europa. Het is die burger, die 
belastingbetaler die hier nu voor mag opdraaien. Zij die hiervoor 
verantwoordelijk zijn, moeten hiervoor gestraft worden.' 

Kritiek vanuit meerderheid 

Toch klonk er vanuit de meerderheid ook kritiek op de werkwijze van de Dexia-
commissie. 'Dit was een dieptepunt qua commissiewerk. Het water was te 
diep tussen de partijen', stelde Luk Van Biesen (Open VLD).  'Terwijl 
partijgrenzen er eigenlijk niet mogen toe doen.' 

'Justitie moet nu de fakkel overnemen. Wie schuldig is moet boeten. Justitie 
moet de fakkel nu overnemen', besloot Van Biesen. 'Het parlement moet wel 
zo snel mogelijk de aanbevelingen omzetten tot wetten.' 

Van Biesen riep het ACV ten slotte op om de recente winsten via een notariale 
akte af te staan aan de belgische staat. 'Ze moet haar verantwoordelijkheid 
opnemen.' Een eis die werd gesteund door de oppositie.	  


