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Vooraan

LARS BOVÉ

Het is hoogst uitzonderlijk dat de
Nationale Tuchtraad wordt inge-
schakeld. De voorbije zeven jaar zijn
nog maar een twintigtal zaken tegen
magistraten overgedragen aan de
tuchtraad. Het Brusselse hof van be-
roep heeft de feiten waarvoor Fran-
cine De Tandt nu vervolgd wordt,
doorgegeven aan de Nationale Tuch-
traad. Dat bevestigt haar advocaat
André De Becker aan De Tijd.

Al in augustus 2009, na een pers-
lek in deze krant, beval minister van
Justitie Stefaan De Clerck (CD&V)
een gerechtelijk onderzoek naar de
voorzitster van de Brusselse recht-

bank van koop-
handel. Het Brus-
selse hof van be-
roep schorste De
Tandt al snel,
maar na enkele
blunders mocht
ze toch weer aan
de slag. Meer-
maals vernietig-
de het Hof van
Cassatie de ver-

lenging van haar schorsing om pro-
cedurele redenen. Zelfs nadat de on-
derzoeksrechter De Tandt officieel in
verdenking had gesteld, mocht ze
op post blijven. Nu is het Brusselse
hof van beroep dan toch naar de
tuchtraad gestapt.

Het Brusselse parket-generaal
heeft zopas beslist het strafdossier
tegen De Tandt op te splitsen. De
onderzoeksrechter Antoon Boyen -
die intussen eerste voorzitter is van
het Brusselse hof van beroep - gaf er

de voorkeur aan in een eerste fase
vooral de relaties te onderzoeken
tussen De Tandt en zakenman Luc V.,
bij wie ze voor meer dan een half
miljoen euro schulden heeft. Ook
De Tandts optreden in de Fortis-
rechtszaak werd in die eerste fase
onder de loep genomen. Voor die
feiten werd De Tandt al in januari
2010 in verdenking gesteld.

De tweede fase van het gerechte-
lijk onderzoek - naar de ‘vonnissen
op bestelling’, de vraag of De Tandt
gunstige vonnissen uitsprak voor
bepaalde partijen - sleept aan. Daar-
om heeft het parket-generaal haar
nu al gedagvaard voor het eerste
luik. Vermoedelijk op 22 mei zal De
Tandt op de beklaagdenbank plaats-
nemen naast haar broer en haar
schoonzus, en de zakenman bij wie
ze schulden hebben.

De Tandt wordt enerzijds beticht
van valsheid in geschrifte. Dat slaat
op een contract van 1999, opgesteld

nadat De Tandt en haar broer waren
opgelicht in Afrika. Het contract re-
gelt de lening van ruim een half mil-
joen euro met zakenman Luc V. Er
zijn aanwijzingen dat een valse da-
tum op het contract is gezet (juni
1999 in plaats van december 1998).

De Tandt zal anderzijds ook te-
rechtstaan voor het schenden van
haar beroepsgeheim als rechter. Ze
zou een andere handelsrechter, die
nu voorzitter is van de handelsrecht-
bank van Namen, hebben betrok-
ken bij het opstellen van haar be-
kende vonnis eind 2008 in de
rechtszaak over de verkoop van For-
tis.

In het najaar zou De Tandt sowie-
so met pensioen gaan. Het is af-
wachten of ze door het nakende
strafproces en de procedure voor de
tuchtraad nog tot dan op post zal
blijven als rechtbankvoorzitster. De
Tandt was gisteren niet bereikbaar
voor commentaar.

Het Brusselse hof van beroep
wacht de strafzaak tegen
rechtbankvoorzitster Francine
De Tandt niet af en stapt naar
de Nationale Tuchtraad voor
magistraten.

Voor de zoveelste keer ging het gisteren in het
federaal parlement over Dexia en helaas wordt
het nieuws iedere keer slechter. De christelijke
arbeidersbeweging ACW heeft blijkbaar nog al-
tijd recht op een deel van de winst van het gena-

tionaliseerde Belfius, voorheen Dexia Bank België. En wat gis-
teren in het parlement nog niet gezegd werd: het ACW heeft
ook recht op een deel van de winst van Belfius Verzekeringen.
Daarmee blijkt opnieuw hoe de aandeelhouders van het oude
Dexia allemaal gelijk zijn, maar sommige wat gelijker dan an-
dere.

Eigenlijk zou het verhaal vrij eenvoudig moeten zijn. Het
oude Dexia, waarvan het ACW via de holding Arco hoofd-
aandeelhouder was, leed aan grootheidswaanzin en raakte
daardoor in de problemen. Omdat het een systeembank was,
moest Dexia gered worden door de overheid. Niet om de aan-
deelhouders een plezier te doen, maar om het spaargeld van
de klanten te redden. Als die alles waren kwijtgeraakt, zou een
financiële ramp gedreigd waarvan niemand de omvang en het

einde kon voorspellen.
Dat is de reden waarom

het een juiste beslissing was
om Dexia Bank België te na-
tionaliseren. Het was de eni-
ge manier om de bank te
stabiliseren en in een veilige
haven te loodsen.

Dat is ook de reden waar-
om het een onvermijdelijke
beslissing was de miljarden-
portefeuille met probleem-
kredieten af te splitsen in een

bad bank en daar overheidswaarborgen onder te schuiven. De
verdeling van die waarborgen tussen de Franse en de Belgi-
sche overheid kon beter, maar over het uitgangspunt is er
geen discussie. De overheid kon niet anders dan waarborgen
verlenen, zo niet dreigde opnieuw een ellendige kettingreac-
tie zoals na de val van Lehman Brothers in 2008.

Maar daar had het moeten ophouden. De overheid draagt
alle lasten van de redding van het oude Dexia. Ze mag daarom
terecht verlangen dat alle waarde die de twee instellingen nog
kunnen creëren, bij Belfius en Dexia Holding blijft. Ze mag
daarom terecht de lusten claimen, hoe beperkt die op dit mo-
ment ook zijn.

Daarom is het om te beginnen niet fair dat ook de ACW-
vennootschap Arco een overheidswaarborg heeft gekregen.
Als Dexia-aandeelhouder had Arco daar geen recht op. Als
aandeelhouder draag je het risico en word je daarvoor be-
loond in goede tijden en incasseer je de verliezen in slechte tij-
den. En als klap op de vuurpijl blijkt nu dat het ACW ook nog
vruchten plukt van Belfius Bank en Belfius Verzekeringen.

Het ACW zou daarom afstand moeten doen van beide
voordelen. Je kan niet verlangen dat de gemeenschap alle las-
ten draagt, maar dat je als enige geniet van de lusten. De Belgi-
sche overheid heeft alle moeite van de wereld om de banken
te stutten. Ze moet ondertussen haar eigen budget gezond en
duurzaam maken en moet straks ook nog manieren zoeken
om weer aan te knopen met economische groei. Alle beetjes
helpen. Het is geen tijd om cadeaus uit te delen, zeker niet als
dat selectief gebeurt en zeker niet als ze belanden bij wie er als
ex-Dexia-aandeelhouder geen recht op heeft.
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Je kan niet alle lasten op de gemeenschap
afwentelen en de lusten voor jezelf opeisen.
Daarom zou het ACW zijn recht op een deel van
de Belfius-winst moeten afstaan aan de staat.

Je kan niet
verlangen dat
de gemeenschap
alle lasten draagt,
maar dat je als
enige geniet
van de lusten. PIETER BLOMME

‘On n’a pas une présidente, on a
une diva’, was de voorbije maan-
den een van de running jokes
onder de leden van de Dexia-
commissie. De kritiek op Marie-
Christine Marghem (MR), de voor-
zitster van de commissie, werd de
voorbije maanden nog binnens-
kamers gehouden, maar komt nu
met bakken naar buiten, nu blijkt
dat het eindverslag al bij al een
mager beestje is.

Ook gisteren kreeg Marghem
(48) de wind van voren. De
liberale stuurde ’s ochtends
haar kat naar de Kamer, waar
de plenaire vergadering
debatteerde over het eind-
verslag van haar commis-
sie. Tot grote verbazing
van vele Kamerleden was
ze op de middag wel te
horen in de uitzending
van ‘Forum de midi’ op
de RTBF-radio.

De afwezigheid van
Marghem was voor de
oppositie de spreek-
woordelijke druppel.
Marghem werd door de
oppositie gezien als de
handpop van de meer-
derheid die de potjes ge-
dekt moest houden. ‘Als
je een symbool zoekt van
de doofpotcommissie, mag
je haar hoofd erbij zetten’, zei
commissielid Peter Dedecker
(N-VA).

Marghem wordt ervan
beschuldigd voormalig

minister van Financiën
Didier Reynders (MR)
uit de wind te hebben
gezet. Maar ook haar
eigengereide optreden
en haar hang naar

media-aandacht zet-
ten kwaad bloed.

Eerder deze
week haalde ze in
een interview zwaar

uit naar de voormali-
ge christen-democra-
tische premiers Yves
Leterme en Jean-Luc
Dehaene voor hun rol

in het Dexia-debacle.
Wat aanleiding gaf
tot een uithaal van
CD&V naar Mar-
ghem.

Maar ook Open VLD heeft kri-
tiek. ‘Dit is een dieptepunt qua
commissiewerk’, zei Luk Van Bie-
sen (Open VLD). Volgens hem
heeft de commissie het spel van
oppositie tegen meerderheid
nooit kunnen overstijgen en blijft
het resultaat daardoor onder de
verwachting.

De Dexia-commissie leiden was
echter geen cadeau. Het was de
regering-Leterme die besliste
geen onderzoekscommissie maar
een bijzondere commissie op
te richten. Die heeft de facto
minder bevoegdheden. Van in het
begin werd daardoor de indruk
gewekt dat bepaalde zaken moes-
ten worden toegedekt.

Weinig partijen stonden te
springen om het voorzitterschap
van de commissie op te nemen. Er
werd dan maar voor gekozen
iemand van de partij te nemen die
op het moment van de Dexia-
crisis het departement Financiën
in handen had, namelijk de MR.
Die partij schoof Marghem naar
voren wegens haar ervaring op de
parlementaire banken. Ze zetelt al
sinds 2003 in de Kamer. Maar ze
had ook een goede reputatie als
juriste en was schepen van
Financiën in Doornik.

Voor haar heeft haar passage
als commissievoorzitster het voor-
deel dat ze niet langer een ano-
niem Kamerlid is maar nu bekend
is bij het brede publiek. Al kwam
ze onder vuur te liggen, there’s no
such thing as bad publicity.

M/V van de dag
Marie-Christine Marghem
Voorzitster Dexia-commissie onder vuur

In het nieuws omdat...
ze verantwoordelijk
wordt gehouden
voor het magere
resultaat van de
Dexia-commissie.

Uitzendarbeid
in België daalt
niet langer

Het ergste lijkt voorbij voor de uit-
zendsector. In februari lag het aan-
tal gepresteerde uren nog bijna
7 procent lager tegenover dezelfde
maand vorig jaar, maar dat is een
stabilisering tegenover januari.
Bovendien ziet de sectorfederatie
Federgon tekenen van stabilisatie
bij haar leden. Federgon voorspelt
in het eerste halfjaar een status-quo
of maximaal een lichte groei.
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Joke Schauvliege
in knoei door ruzie
om CO2-rechten
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‘Tien jaar volstaat
niet voor economisch
herstel Wallonië’

Hoewel de Waalse regering zich op
de borst klopt dat het economisch
weer beter gaat met het gewest,
denken economen daar anders
over. De gerenommeerde Waalse
econoom Henri Capron stelt dat het
marshallplan voor Wallonië een
werk van zeer lange adem zal zijn.
Vooral de vorming van gekwalifi-
ceerd personeel blijft een heikel
probleem.
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BRICS-landen willen
economische groei
omzetten in macht

Vandaag komen de leiders van de
zogeheten BRICS-landen (Brazilië,
Rusland, India, China en Zuid-
Afrika) voor de vierde keer samen
op een officiële top. Het vijftal hoopt
de onderlinge samenwerking op te
krikken en hun groeiende economi-
sche macht om te zetten in
internationale diplomatieke in-
vloed. Maar onderling zijn er veel
meningsverschillen.
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Brussels Airlines
overweegt verhuizing
hoofdzetel

Brussels Airlines overweegt zijn
hoofdzetel te verhuizen naar
Luxemburg of Ierland, tenzij de
regering maatregelen neemt om de
sociale lasten voor de hele Belgische
luchtvaartsector op het niveau te
brengen van de Ierse concurrent
Ryanair. Die lagekostenmaatschap-
pij vliegt vanuit Charleroi maar kan
de Ierse lonen en lasten toepassen
voor haar vliegend personeel.

Ondernemen, pagina 18

Wilders staat op
punt te breken met
partners CDA en VVD
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KORT

Hof van beroep stapt naar tuchtraad tegen
rechtbankvoorzitster Francine De Tandt
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WIM VAN DE VELDEN

Hoe is het toch zo verkeerd kunnen lopen
dat Dexia nu het dossier is geworden waar-
mee de welvaart van alle Belgen op het spel
staat? Dat is en blijft de vraag, want in het -
weliswaar vuistdikke - eindrapport van de
Dexia-commissie is het tevergeefs speuren
naar een antwoord.

Het was te voorspellen dat de Dexia-
commissie de mist in zou gaan. Iedereen
dekte iedereen af, want zowat alle traditio-
nele partijen hebben historische lijnen naar
Dexia lopen. Er zaten niet alleen politici in
als bestuurders, de referentieaandeel-
houders waren de christelijke arbeiders-
beweging ACW, de Gemeentelijke Holding
en het rode bastion Ethias. En toen het
Dexia-schip aan het zwalpen ging, moesten
premiers, vicepremiers, de gouverneur van
de Nationale Bank en de toezichthouder -
die al evenzeer een politiek rugnummer dra-
gen - de boel redden.

De politici klopten zich op de borst als
koene ‘redders van de banken’, maar uitein-
delijk bleken ze al te lichtzinnig de risico’s te
hebben afgewenteld op de belastingbetaler.
Dat is stilaan doorgedrongen in brede lagen
van de bevolking. Dat de politici elkaar in de
Dexia-commissie hebben willen sparen, in
de hoop zo de schade te beperken, heeft dan

ook het omgekeerde effect gehad. Vanuit de
parlementaire commissie zelf worden de
gewezen Dexia-topmensen, Axel Miller en
Pierre Richard, met de vinger gewezen, om-
dat zij Dexia hebben opgepimpt tot een
onverantwoord hefboomfonds. Maar heb-
ben al die politieke bestuurders en para-
politieke aandeelhouders dat dan niet ge-
zien, of hebben ze het niet willen zien?

De paradox is misschien wel dat vooral zij

die uit beeld wilden blijven, beschouwd
worden als de grote verantwoordelijken
voor het Dexia-debacle. Jean-Luc Dehaene
(CD&V) kwam flink tegen zijn zin naar de
commissie, zijn partijgenoot Yves Leterme
kwam al helemaal niet. Ze beseften dat er
voor hen geen goede kant aan was. Leterme
is dan ook, samen met Didier Reynders
(MR), de eerste politiek verantwoordelijke
voor het lichtzinnig toekennen van Belgi-
sche waarborgen, terwijl Dehaene als voor-
zitter van de raad van bestuur van Dexia er
zich nooit op heeft laten betrappen de Bel-
gische belangen in het Dexia-dossier te heb-
ben verdedigd.

Toen het begon te dagen dat er een
Dexia-commissie zou worden opgericht, en
het nog niet helemaal uitgesloten was dat
het een onderzoekscommissie zou worden,
heeft Leterme - die toen nog vanuit de Wet-
straat 16 de lopende zaken waarnam -
binnenskamers bij CD&V zowat iedereen

verrot gescholden. Hij nam het niet dat zijn
‘vrienden’ toelieten dat na de val van zijn re-
gering over Fortis, nu ook het Dexia-dossier
zijn naam zou besmeuren. Maar Leterme
vergiste zich te denken dat het afblokken
van de Dexia-commissie hem buiten schot
zou houden. Het Dexia-debacle heeft De-
haene en Leterme - allebei in de nadagen
van hun politieke carrière - helemaal van
hun voetstuk doen vallen.

Pijnlijk verhaal
Dexia is overigens voor de hele christelijke
zuil een pijnlijk verhaal geworden. Want als
er tussen de regels toch iets te lezen valt
in het Dexia-rapport, dan is het wel dat
de christelijke arbeidersbeweging ACW als
referentieaandeelhouder van Dexia geleid
werd door hebzucht. Daardoor is ze mede-
verantwoordelijk voor het fiasco van Dexia,
waarvoor de belastingbetaler dreigt op te
draaien. Vandaar ook dat het voor die belas-
tingbetaler zo wraakroepend is dat het ACW
nog ‘extralegale’ staatsgaranties heeft gekre-
gen voor de in aandelen Dexia belegde cen-
ten van zijn coöperanten. Bovendien haalt
het ACW via de sluipweg van historische
winstbewijzen nog geld uit de voor 4 miljard
euro - andermaal belastinggeld - genationa-
liseerde Dexia Bank België, inmiddels om-
gedoopt tot Belfius.
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Vooraan
Heibel in Kamer over slotrapport Dexia-commissie

3.500 bedrijven
maken al gebruik
van doorstartwet

Drie jaar na de invoering van de wet
op de continuïteit van de onder-
neming, de opvolger van het ge-
rechtelijk akkoord, maakten al
3.500 bedrijven er gebruik van. De
probleembedrijven slagen er beter
dan vroeger in zich te herpakken,
maar vele doen pas een beroep op
de nieuwe wet wanneer het te laat is.
Daarom gaat 70 procent van de be-
trokken bedrijven alsnog failliet.
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Brood steeds
meer zaak van grote
(familiale) groepen

De familie Vanherpe heeft haar
bakkerijgroep La Lorraine versterkt
met het Brugse Paverko. Daarmee
wordt de groep nog een dominan-
ter marktleider in vers brood. De da-
ling van het aantal artisanale bak-
kers is in het voordeel van steeds
grotere multinationale bedrijven.
Behalve om La Lorraine gaat het ook
om Vandemoortele en Puratos, twee
eveneens Belgische familiegroepen.
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Koers perpetual KBC
houdt rekening met
terugbetaling in 2018

Volgens BofA Merrill Lynch impli-
ceert de beurskoers van de eeuwig-
durende obligatie van KBC (80% van
de nominale waarde) pas een terug-
betaling in 2018. Vanaf 2013 kan KBC
de effecten - waarin meer dan 1 mil-
jard euro particulier beleggersgeld
zit - vervroegd terugbetalen. Eige-
naars van de ‘perpetuals’ van Ageas
en vooral ING kunnen op een snel-
lere terugbetaling rekenen.
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‘Wij gaan steeds
uit van het slechtst
mogelijke scenario’

‘Wij houden steeds rekening met
het slechtst mogelijke scenario’, zegt
BlackRock-obligatiestrateeg en City-
Belg Tom Mondelaers. ‘Als het hele-
maal verkeerd gaat, wat houden we
over? Het klopt dat schuldpapier uit
opkomende economieën sterker
schommelt, maar in een worstcase-
scenario hou je er meer van over dan
van veel Europees schuldpapier als
de eurozone over de kop zou gaan.’

Beleggen, pagina 31
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Anno 2008 waren Pierre Mariani, Jean-Luc Dehaene, Christine Lagarde, Yves Leterme en Didier Reynders de redders van Dexia. Anno 2012 zijn Dehaene, Leterme en
Reynders de gebeten honden. © REUTERS

Open VLD
maakt het
CD&V lastig
in Kamer

BERT BROENS

De oproep kwam van Kamerlid Luk Van Bie-
sen tijdens het plenaire debat in de Kamer
over het eindrapport van de Dexia-commis-
sie. Van Biesen maakte ook deel uit van die
commissie. Zijn pleidooi is opvallend omdat
het tot nu toe enkel de oppositie was die
kritiek leverde op de Belfius-winstbewijzen
van het ACW, de christelijke werknemers-
beweging en een vleugel van CD&V.

‘Ik roep het ACW op in de volgende da-
gen naar de notaris te stappen en de winst-
bewijzen te schenken aan de Belgische
staat’, zei Van Biesen. ‘Ik vraag het ACW zijn
verantwoordelijkheid te nemen en te besef-
fen wat de Belgische staat allemaal gedaan
heeft’, zei hij verwijzend naar de redding van
de vroegere Dexia Bank vorig najaar voor
4 miljard euro.

De winstbewijzen liggen onder vuur om-
dat het ACW via zijn financieel vehikel Arco
een belangrijke aandeelhouder is van de
groep Dexia. De oppositie schoot tijdens het
debat met scherp op de winstbewijzen.
Vooral de N-VA haalde fors uit. ‘Zelfbedie-
ning van de ergste soort’, sneerde N-VA’er
Peter Dedecker. ‘Je kan je afvragen wat het
ergste is: politici in de raden van bestuur of
ACW’ers in de regering.’

Het debat, dat vandaag moet uitmonden
in een stemming, leverde voor het overige
weinig verrassingen op: het bleef zoals in de
commissie zelf een spel van meerderheid te-
gen oppositie. Al noemde Van Biesen het
werk van de Dexia-commissie wel ‘een diep-
tepunt qua commissiewerking in de Kamer’.
De Franstalige meerderheidspartijen waren
unisono lovend over het geleverde werk.

Minister van Financiën Steven Vanackere
(CD&V), die het debat de hele tijd stil volg-
de, ging niet in op de winstbewijzenkwestie.
Hij zei aan het einde wel dat met het verslag
van de Dexia-commissie ‘de bladzijde niet
is omgedraaid’. Zelf wil hij de aanbevelingen
alvast grondig bestuderen, maar ook op
Europees niveau helpen om steun te zoeken
voor die aanbevelingen die de Belgische
grenzen overstijgen. Tegelijk is echter vol-
gens hem ook in de banksector een menta-
liteitswijziging nodig. Het is immers nood-
zakelijk dat ook de sector zelf ‘integer wordt
en is’. Iets wat niet enkel mag voortvloeien
uit opgelegde regels vanuit de regering of
het parlement.

Open VLD heeft het zijn coalitiepartner
CD&V gisteren in de Kamer lastig
gemaakt door erop aan te dringen
dat het ACW zijn Belfius-winstbewijzen
zou schenken aan de federale staat.
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De Dexia-commissie heeft
een muis gebaard.
Alle politieke partijen waren wel
ergens betrokken partij in het Dexia-
dossier en hielden elkaar een hand
boven het hoofd.
De paradox is dat het ontzien van
elkaar, om de politieke schade te
beperken, een omgekeerd e�ect
heeft gehad.
Vooral voor de christelijke zuil is het
Dexia-debacle een pijnlijk verhaal
geworden, Jean-Luc Dehaene en
Yves Leterme zijn van hun voetstuk
gevallen.

Het vuistdikke rapport van de Dexia-commissie zal snel op de stapel oud papier van het parlement
belanden, want nergens wordt duidelijk gemaakt hoe het zo verkeerd is kunnen lopen met Dexia.
De politieke schade is echter groot.

Politiekeschadeisgroot

Iedereen dekte iedereen af,
want zowat alle traditionele
partijen hebben historische
lijnen lopen naar Dexia.

De gastankerrederij Exmar gaat een drijvende lng-terminal bouwen en
uitbaten die aardgas op zee vloeibaar kan maken én hervergassen.
Ondernemen, pagina 22
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