CD&V GAAT IN VERZET TEGEN SCHRAPPEN WAARBORGREGELING

Advies maakt niet veel indruk op Leterme
‘Ik kan alleen maar vaststellen dat de gelijkschakeling van de
coöperatieve aandelen met deposito’s niet in twijfel wordt
getrokken’, zegt voormalig premier Yves Leterme.
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Yves Leterme (CD&V) resideert tegenwoordig in
Parijs waar hij aan de slag is bij de Oeso.
Maar in 2008 stond hij als premier en
ACW’er aan de wieg van de garantieregeling voor coöperatieve aandeelhouders
zoals Arco. Bij diezelfde gelegenheid
werd ook besloten om de eigenaars van
een tak-21 verzekeringsproduct een valscherm aan te bieden. Dat soort producten was een hit bij onder meer verzekeraar Ethias, dat zich in de socialistische
zuil bevindt.
Leterme, de vader van de waarborgregeling, is niet echt onder de indruk van het
advies van de Raad van State. Het belangrijkste vraagstuk, de gelijkschakeling van coöperatieve aandelen met deposito’s, blijft overeind.
‘Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die het verslag al helemaal heeft gelezen en moet vaststellen dat die gelijkschakeling niet in twijfel wordt getrokken’, zegt hij in een gesprek met De Standaard. ‘In het verslag wordt op drie punten kritiek gegeven en daarvan zijn er
twee van procedurele aard. Ik ben het zeker niet met alles eens.’

Maar Leterme wil daarmee niet gezegd
hebben dat hij verwacht dat de Raad van
State in haar arrest wel eens zou kunnen
afwijken van het verslag van de auditeur.
‘Wat ik verwacht is irrelevant. Ik weet als
geen ander dat de scheiding der machten

‘Ik zou het heel
onethisch vinden die
Arco-spaarders nu te
laten vallen’
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scrupuleus gerespecteerd moet worden.’
Arco wordt wel eens verweten om pas
naar de garantieregeling gegrepen te
hebben op een ogenblik dat het huis al in
brand stond. De wet zelf werd gemaakt in
2009, maar het is pas in oktober 2011 dat
de koninklijke besluiten genomen zijn
om de regeling te activeren. ‘Die KB’s
konden pas genomen worden nadat Arco
zijn aanvraag had ingediend. En de vaststelling is al gemaakt dat die aanvraag
laat is gekomen.’

‘Die garantie voor Arco-spaarders is heel
rechtvaardig’, meent Leterme. © put

Of er een nieuwe regeling moet komen
als de Raad van State de garantieregeling
vernietigt, laat hij in het midden. ‘Ik kan
alleen maar vaststellen dat er in 2009 een
wet werd gemaakt waarbij zowel de tak21-verzekeringsproducten als de coöperatieve aandelen gelijkgesteld werden
met spaarboekjes. Dat is een heel rechtvaardige regeling. Het is aan de uitvoerende macht om te beslissen of ze die bevoegdheid gebruiken.’
Minister van Financiën Steven Vanacke-

re (CD&V), ook een ACW’er, wacht de uitkomst van het arrest af, maar benadrukt
wel dat het zijn opdracht is om wetgeving
die door het parlement is beslist, zo goed
als mogelijk werkelijkheid te laten worden.
Dexia-specialist voor CD&V Kristof Waterschoot, iemand die niet uit de arbeidersbeweging komt, gaat al een stapje
verder. ‘Ik zou het heel onethisch vinden
als we al die mensen zouden laten vallen.
Dit is een regeling die in het parlement
met een meerderheid werd aangenomen,
en niet met gefoefel in achterkamertjes is
tot stand gekomen. Als er een probleem
mee is, moet het huidige systeem geremedieerd worden.’
Maar dat eventueel herstellen van de regeling kan niet zonder medewerking van
de andere partijen. SP.A en PS kijken,
net als CD&V, de kat uit de boom en willen pas hun positie bepalen als de Raad
van State zijn arrest geveld heeft.
Luk Van Biesen, Kamerlid voor Open
VLD, zou het helemaal niet onbillijk vinden dat de garantieregeling wordt vernietigd door de Raad van State. ‘Maar ik
zal daarbij zeker geen leedvermaak hebben en het is zeker niet evident om die
regeling zomaar te schrappen. Het risico
bestaat immers dat die mensen massaal
gaan weglopen bij Belfius en dan hebben
we daar een probleem. Het probleem zal
dus in zijn geheel moeten bekeken worden.’

	
  

