
	  

Wetstraat (behalve CD&V) verontwaardigd over schadeclaim

‘HetACWiselke
schaamtevoorbij’

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

Dechristelijke arbeiders-
bewegingheeft al haarkrediet
verloren indeWetstraat.De
schadeclaimvanArco tegen
Belfius endeACW-winstbewijzen
bij de staatsbankzijndedruppel.
‘Ik deel de verontwaardiging’,
reageert vicepremier Johan
VandeLanotte (sp.a).

“De zaak is juridisch onbetwistbaar”, pro-
beerde Jean-Luc Dehaene gisteren op
Radio 1. De voormalige Dexiavoorzitter
benadrukte ‘juridisch’, want hij weet ook
datdeschadeclaimvanArcotegenBelfius
indepraktijkonmogelijk teverkopenvalt.
De financiële poot van het ACW vindt

dat het door toedoen van de staatsbank
ruim tienmiljoen euro aanverliezen leed.
Arco ismomenteel invereffeningomwille
vanhetDexiadebacle.Belfiuskreegalskre-
dietverlener van Arco ook stemrecht en
maakte daarvan gebruik. De staatsbank
dwong Arco de kapitaalverhoging van
Dexia goed te keuren. De waarde van de
Dexia-aandelenkelderde zohelemaal.
Maardeoud-premier,enbijuitbreiding

de CD&V, staat moederziel alleen. De
Wetstraat reageert verontwaardigd op de
schadeclaim. “Een zoveelste lafhartige zet
van de christelijke arbeidersbeweging. Ze
zijnechtelkeschaamtevoorbij”,benadrukt
PeterDedecker,debankenspecialistvanN-
VAenlidvandeDexiacommissie. “Hoever

durft het ACW gaan om elke euro uit de
zakkenvandebelastingbetalertekloppen?
Hunredeneringhoudtgeensteek.Zegaven
aandelen als onderpand voor een krediet
van Belfius. Dan mag de staatsbank zijn
stemrechtviadieaandelenookgebruiken.
Trouwens, heeft hetACWschadegeleden
door de kapitaalsverhoging van Dexia?
Wilden ze de restbankDexia anders laten
kapseizen? Dan waren de aandelen niet
gedaald inwaarde, danwas allesweg.”

Onderzoekcommissie
Hetzelfde verhaal bij Meyrem Almaci, de
groene bankenspecialist. “Draai de zaak
eens om: wat als de herkapitalisering van
Dexianietdoorging?Danwarendeverlie-
zen wellicht nog zwaarder. Ze willen hun
financiële put voor een stuk vullen, dat
begrijp ik nog. De vereffenaar moet geld
vinden,maardit isnietdejuisteoplossing.”
De oppositiepartijen eisten een onder-

zoekscommissie naar het Dexiadebacle,
maardemeerderheidspartijenweigerden.
“Dit ishet gevolg: omdezoveel tijd komen
onbekende afspraken boven voor het par-
lement. Ik blijf transparantie vragen. Dit
dossier hangt aan elkaar van politieke
beslissingen, maar die blijven toegedekt”,
aldusAlmaci.
Ookdemogelijke deal over dewinstbe-

wijzen vanhetACWzorgt voor tandenge-
knars.Dewinstbewijzen,diedearbeiders-
beweging recht geven op een deel van de
winstvanBelfius,wordenallichtafgekocht.
HetACWrecupereert het geld echter gro-
tendeelsviaeeneeuwigdurendeleningaan
Belfius. Daarop betaalt de bank een jaar-

lijkse rente die kan oplopen tot 8 procent.
“We moeten deze deal bespreken in het
parlement.Desnoodsachtergeslotendeu-
ren”, vervolgtAlmaci.
Financiënminister Steven Vanackere

(CD&V)werdgisterenaandetandgevoeld
inhetparlement.Maarhijwildeniet ingaan
op de lopende onderhandelingen tussen
ACWen Belfius. “Er wordt gevraagd ‘Hoe
gaat u tussenkomen bij Belfius?’ Het ant-
woord zal vaak zijn ‘Niet’. Diewinstbewij-
zen zijn een zakelijke kwestie tussen het
ACW en Belfius. Als we politieke inmen-
gingwillen vermijden in de banken,moe-
ten we de raad van bestuur zijn werk ook
latendoen”, verdedigdeVanackere zich.

Juridische verbintenissen
De uitleg viel slecht bij de oppositie én
meerderheid. Kamerlid Luk Van Biesen
(OpenVld): “Dit parlement verdient omte
wetenwatergebeurtmetBelfius. Uwant-
woorden zijn een serieus parlement niet
waardig.” Ook vicepremier Johan Vande
Lanotte(sp.a)konzijnongenoegenmoeilijk
verbergen. “Er is een grote verontwaardi-
ging. Ikverstadieendeeldieook”,vertelde
de socialist aanVillapolitica. “Maarer zijn
juridischeverbintenissendiejenietzomaar
opzijzet. Je kan dat papier niet opeten. De
enige die deze zaak ten gronde kan oplos-
sen, is het ACW. Maar zolang zij zeggen
‘Wehebbendaarrechtop’,kanje juridisch
geenkant op.”

NotavanOESObrengt
YvesLeterme incatch-22
LIEVEN DESMET
BRUSSEL

In een internediscussienota van
deOESOstaat eenbelangrijke
passageoverdeoverheids-
waarborgenvanons landop
Dexia. YvesLeterme,momenteel
werkzaambij deOESO, ismee
verantwoordelijk voordie
waarborgen.

In een intern rapport somtdeOrganisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) een hele reeks aan-
bevelingen op voor België. Een aantal van
diebepalingenklinkenbekend indeoren.
Zoalsdebedreigingenvandevergrijzings-
factuur, de automatische loonindexering
diebestafgeschaftwordt, totdepensioen-
leeftijd die opgetrokkenmoetworden. De
nota van de OESO bevat echter nog een
opvallende passage, namelijk de risico-
blootstelling vanons land tengevolge van
de waarborgen die de overheid op zich
heeft geladenna de financiële tsunami.
Die waarborgregeling op de banken-

sectorweegt voor zowat 16procent ophet
bruto binnenlands product (bbp), noteert
de OESO. Dat is vooral op het conto van
Dexia te schrijven, stipuleertdenota.KBC
enFortiswogeninitieelvoorrespectievelijk
2 procent en3,2 procent ophet bbp,maar
door de versnelde terugbetaling van KBC
aandeoverheid, endeafbouwvandetoxi-
scheportefeuilledoorFortis, zijndiewaar-
borgen sterk teruggedrongen.
Dat is niet het gevalmetDexia, het hui-

digeBelfius. Daarom, zegt deOESO,moet
ons land duidelijk komaf maken met het
steedsweer indebresspringen indatdos-
sier. Belfius is nog steeds kwetsbaar en
beschikt, integenstellingtotdeandereban-
ken, over een ergmagere buffer omeven-
tuele toekomstige stormen zonder averij

te overwinnen. Daarom moeten de toe-
komstigeverliezenvanDexiaafgeschoven
wordenopdeniet-gegarandeerdeschuld-
eisers. De overheid moet dat nu al aan-
kondigen. Zo wordt vermeden dat extra
kapitaal–extrabelastinggelddus–inDexia
gepomptmoetwordenomdeverliezenop
te vangen. Op die manier blijft de bloot-
stelling van de overheid aan de banksec-
tor dan beperkt tot de huidige staatsga-
rantie voor de banken, nog altijd die forse
16 procent vanhet bbp.
Pikantdetail:dewaarborgregelingwerd

onderYvesLetermeuitgewerkt,metonder
meer de zeer omstreden garantieregeling
voor de Arco-coöperanten die in Dexia
zaten. De waarborgregeling, die de fede-
rale staat tot 1,5miljard euro zou kunnen
kosten, iseengevolgvanhetDexia-debacle.

DatdebaclesleurdebehalvedeGemeentelij-
keHoldingookArcomeezodatdiverseven-
nootschappen van de Groep Arco in veref-
fening gingen. Daardoor riskeren de
coöperanten hun inleg niet terug te zien.
Maarinuitvoeringvaneenpolitiekakkoord
uit2008beslootderegering-Letermeomde
coöperantentehulpteschietenmetdewaar-
borgregelingdie in tweekoninklijkebeslui-
tenwerdgegoten.Dieregelingstootteechter
op felle kritiek, en de auditeur van de Raad
vanStateadviseerdealnegatiefoverderege-
ling.YvesLeterme,diewenietkondenberei-
ken voor commentaar, is vandaag een van
devieradjunct-secretarissen-generaalbijde
OESO. Zijn huidige werkgever maakt met
andere woorden brandhout van zijn werk
alspremier.
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DeOESO,waar
Leterme nu een top-
functie bekleedt, uit
kritiek op deDexia-
waarborgen zoals
uitgewerkt onder...
premier Leterme

Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) verdedigt zich
in deKamer. ‘Wemoeten de raad
van bestuur zijnwerk laten doen.’
© NICOLAS MAETERLINCK/BELGA

Interview Advocaat Erik Bomans

‘HetACWheeft Belfius
geenklantenbezorgd’
BRUSSEL —AdvocatenbureauDeminor,
dat duizendenArco-coöperanten zal bij-
staan, neemt deACW-winstbewijzen bij
staatsbankBelfius in het vizier. ‘Het is
niet de christelijke arbeidersbeweging
die klantenheeft aangebracht. Ze hebben
dus geen verklaring voor dewinstbewij-
zen’, benadrukt partner Erik Bomans.

Uhebt ernstige bedenkingen bij het
systeemwaardoor het ACWblijft
delen in dewinst van het genationali-
seerde Belfius?
“Kijk: als zo’nwinstbewijzen ooitworden
toegestaan, danmoet daar een bewijs-
bare tegenprestatie voor bestaan. In dit
geval dus vanhetACWaanhet voorma-
ligeDexia BankBelgië (de voorganger van
Belfius, JVH). Andersmoetenweons
afvragen of die regeling geldig is volgens
het Belgische vennootschapsrecht.”

En: zijn er bewijzen?
“Neen. Uit ons onderzoek blijkt geen dui-
delijke tegenprestatie vanhetACW.We
baseerden ons daarvoor ondermeer op
de documenten vanArco-coöperanten.
Er bestondwel een link tussenArco en
Dexia,wantArcomaakte reclame voor
coöperatieve aandelen vanBacob,wat
opging inDexia.Maar de link tussenhet
ACWenDexia is veelminder klaar.”

Het ACWbeweert honderdduizenden
klanten aangeleverd te hebben bij
Dexia.
“Weweten dat allerlei vzw’s vanhet
ACWaandeelhouder zijn vanArco.Maar
heeft hetACWdaaromeffectief klanten
aangebracht?Dat is nooit aangetoond.
Zij zullen zeggen: ‘Het is toch duidelijk;
Arco is de financiële poot vanhetACW
enBacob is onze bank.’Maar die ver-
menging blijkt niet correct. Het zijn niet
twee dezelfde entiteiten. Arco is een
financiële groep. EnhetACW is eigenlijk

niet te definiëren. Dat is een soort koepel
van allerlei vzw’s enzovoorts. Het is let-
terlijk een beweging.WekunnenArco en
ACWniet vereenzelvigen.”

Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) ziet geen graten in
dewinstbewijzen voor ACW, ook bij
Belfius.
“Dat toont de grote verwarring aan.Het
is niet de christelijke arbeidersbeweging
die klantenheeft aangebracht. Sorry.
Kijk op dewebsite vanBelfius. Daar staat
de relatie tussen de bank enArcouitge-
legd. Nergenswordt gesproken over de
christelijke arbeidersbeweging.”

Ugaat juridische stappen onder-
nemen?
“Datwordt niet gemakkelijk. Er is een
probleemvan verjaring. Eenwinstbewijs
is geen contract,maar staat ingeschreven
in de statuten. Aangezien de beslissing
over dewinstbewijzen bij Dexiawerd
genomenbegin jaren 2000, lijkt het
kwaad geschied.” (JVH)

‘Op de website van

Belfius wordt niet

gesproken over een

relatie met het ACW’

Opinie >18
Ivan Van de Cloot: ‘ACWverkent
de grenzen van het onvatbare’

BINNENLAND • 11
HH

DE MORGEN • VRIJDAG 25 JANUARI 2013

Fyra

Niet alleen de NMBS
is kwaad op de Fyra,
de vervloekte trein
heeft zich nu ook
de woede van
Vlaams minister

Geert Bourgeois (N-VA) op de
hals gehaald. Menig Antwerpe-
naar springt wellicht een gat in
de lucht, maar Bourgeois, be-
voegd voor Toerisme, vreest dat
er nu minder Nederlanders naar
Antwerpen zullen komen. “We-
tende dat bijna een op de drie
dagjestoeristen in Antwerpen uit
Nederland komt, vrees ik voor de
toeristische en economische ge-
volgen.”

Woluwe

De verkiezingen in Sint-Pieters-
Woluwe zijn dan toch geldig. Niet
dat de Raad van State uittredend
burgemeester Willem Draps (MR)
ongelijk geeft wanneer hij zegt dat
het elektronisch stemmen onbe-
trouwbaar bleek. Volgens Draps
kwamwie te lang op het start-
scherm duwde, automatisch uit bij
de lijst Woluwe+. Klopt, zegt de
Raad, maar wijzigen achteraf was
steeds een optie. En dus mag hij
zijn sjerp straks wellicht toch af-
staan aan zijn uitdager Benoît
Cerexhe van... Woluwe+. (AVB)

Interview Gebrekkige kennis leraren in spe: adviseur van onderwijsminister Smet (sp.a) wil debat

‘Jemoet eenevenwicht zoeken tussenkennenenkunnen’
BRUSSEL—Hetonderzoeknaardealge-
menekennis vande leraren inwording
(DM24/01), geeft volgensdePaulYperman,
adviseur vanminister vanOnderwijs
Pascal Smet (sp.a) eenvertekendbeeld.
‘Ditwarenechteweetjesvragen, opge-
maakt als eenquiz.’Almoet er volgens
hemwel eenpubliekdebat over ‘algemene
kennis’ komen.

Wat vond u van de resultaten van het
rapport?
PaulYperman: “Zezeggendathetgaatover
algemenekennis,maarhetwaren tochheel
specifiekekenniselementenvangeschiede-
nis enaardrijkskunde.Anderonderzoek
heeft al aangetoonddatonze leerlingen in
het secundaironderwijsdaarniet goedop
scoren.Hetwarenechteweetjesvragen,
opgemaaktals eenquiz.Dievragenevalue-
rennietofde leerlingenvanvandaagaldan
nietdeeindtermenbehalen.”

Waar China of Rusland liggen, zijn dat
weetjesvragen?
“Dat zouden zemoetenweten, dat klopt.
Daarwil ik niet over discussiëren.Maar
je kunt je afvragen of ze de partijlogo’s
moetenherkennen.”

Moetenmensenmet stemplicht de
verschillende partijen niet kennen?
“Kijk, ikwil het niet verbloemen,maar er
werd steeds naar eenbepaald aspect
gevraagd. Ze hadden ook algemene ken-
nisvragen kunnen stellen, inhoudelijke
vragen.Hoe zit de EuropeseUnie in
elkaar?Hoewerkt het federaal systeem?”

Daar verwacht u betere antwoorden
op?
“Nee, dat zeg ik niet. In die eindtermen
staat nietwelke politieke partijen er zijn
in België. Er staatwel: ‘Zemoeten inzicht
hebben in het Belgisch staatsbestel’. Dat

is heel erg algemeen geformuleerd.Het
zijn de netten en koepels die de leerplan-
nenmaken.Opbasis van die leerplannen
geven ze een concrete invulling aande
eindtermen endaar gaan zemee aande
slag.”

Er is dus geen canon, geen overzicht
van wat leerlingen precies moeten
kennen als ze afstuderen?
“Nee. Een student die zijn diplomahaalt,
heeft de eindtermengehaald, en dus ook
de leerplandoelstellingen opbasis van

die eindtermen.Het heeft geen zin om
eenbepaald onderwijsniveau de zwarte-
piet door te spelen,wantwe zitten in een
gesloten systeem.De lerarenopleidingen
moetenwerkenmet de leerlingen die ze
uit de secundaire scholen krijgen, en die
nieuwe leraren staan daar opnieuwvoor
de klas.”

Hoe doorbreek je dat?
“Wemoeten onder andere kijkennaar de
lerarenopleiding. Daar zijnwe ookmee
bezig. Enwemoeten ooknagaanwatwe
precies verwachten van een algemene
vorming.Wat is algemene kennis?
Vindenwehet belangrijk dat een leerling
deminister-president vanVlaanderen
kent, of niet?Datmoet niet alleenhet
onderwijs beslissen,maar de hele
samenleving.”

Is dat een oefening die jullie maken?

“Ja, jemoet toch altijd een evenwicht zoe-
ken tussen kennis en kunnen.Onze leer-
lingen vandaag kennenmisschienmin-
der,maar kunnenmeer.Welke kennis
heeft een leerling nodig om toepassings-
gericht te kunnenwerken. Kennis is
alleenmaar vruchtbaar als je ze kan toe-
passen. en je kanpas iets toepassen als er
kennis aanwezig is.”
“Toen ik aandeuniversiteit zat, zeiden

de proffen: ‘in vergelijkingmet jullie
voorgangersweten jullie nietsmeer’.
Vandaag zeggen sommigennet hetzelfde.
Als dat echtwaar zou zijn, danweet
iedereenminder danniets. Dat is eigen
aan alle generaties. Jemoet dat nuance-
ren.” (SV)

Opinie >19
PedroDeBruyckere &
Alex Vanneste

Politie controleert
geluidsniveau in
cafésvanopafstand
BRUSSEL — Sinds 1 januari zijn er nieuwe
Vlaamse geluidsnormen van kracht. Bij
een geluidsniveau vanaf 85 decibel moe-
tenhoreca-uitbatersvoortaanconstanthet
geluidsniveau in de gaten houden. In
Leuven wil men die gegevens ook auto-
matisch doorsturennaar de politie.
De stad Leuven wil het meettoestel in

de horecazaak koppelen aan een online-
databank waardoor de politie van op
afstandhetgeluidsniveaukancontroleren
en registreren, zo schrijft het studenten-
bladVeto.Ookdemilieudienstzaldegege-
vens toegestuurdkrijgenenisbevoegdom
pv’s uit te schrijven aan overtreders.
De strenge voorwaarden gelden enkel

voorhorecazakendieopenblijvennatwee
uur ’s nachts en die luide muziek spelen,
met eengeluidsniveauhoger dan85deci-
bel dus. Leuvens schepen van Leefmilieu
Mohamed Ridouani (sp.a) wil eerst nog
overleggen met alle betrokkenen en legt
tegen de zomer een voorstel voor. (MO)

ishful thinking”.
Bij de liberalen
wordt in alle
toonaarden ont-
kenddat de gou-
verneursknoop

al is ontward. Niet dat daar geenpogin-
gen toe ondernomenworden. Sinds
Vlaamsminister-presidentKris Peeters
(CD&V) dinsdag de liberalen uitdrukke-
lijk de hand reikte door zelf oplossingen
voor te stellen, pratenOpenVld-voorzit-
terGwendolynRutten enPeeters effec-
tief over een oplossing voor deOost-
Vlaamse gouverneurspost. “Er is
uiteraardwel overleg”, bevestigen de
liberalen endat overleg zou ookniet al te
slecht verlopen. “Maarwie denkt dat het
daarmee geregeld is, neemt zijn dromen
voor realiteit.”
AlsOpenVld het verstandig speelt,

gaat ze een vande komende dagennoch-
tans in ophet voorstel vanPeeters: Jan
Briers, de kandidaat van deN-VAen
momenteel nog de partijloze directeur
vanhet Festival vanVlaanderen,wordt
alsnog de opvolger vanAndréDenys
(OpenVld) en de procedure voor de aan-
stelling van een gouverneurwordt aan-
gepast, net zoalsOpenVld graagwil.
De voordelen zijn legio. OpenVld

heeft nietsmeer tewinnenbij een ver-
dere blokkering vanhet dossier.
GwendolynRuttenheeft haar punt
gemaakt, luid en duidelijk aande kaak
gesteld hoe deN-VA soloslimgespeeld
heeft enhoe die partij er volgens haar
onterechtmeewegkomt dat ze kiest voor
een onafhankelijke kandidaat. CD&Ven
sp.a stonden erbij en keken ernaar.
Stilzwijgendblijmet de strijd vanRutten
en vooral omdat ze zelf de neknietmoe-
ten uitsteken.

Blijvend litteken
Want zijweten ook: het etiket vanpost-
jespakkerwordt heelmakkelijk uitge-
deeld,maar is nog veelmoeilijker uit te
wissen. GwendolynRutten kan er nog zo
veelwoorden aan vuilmaken om ieder-

een vanhet tegendeel te overtuigen, echt
scoren kan je hiermee enkel bij de eigen
achterban.AlsOost-Vlaanderen straks
eenwaarnemend gouverneur krijgt,
wordt dat een blijvend litteken dat in de
aanloopnaar 2014 herhaaldelijk tegen
Rutten endeharen gebruikt zalworden.
Daarbij is de uitweg die Peeters aan-

biedt elegant. OpenVld hamerde de
voorbijeweek immers op de gevolgde
procedure, als die aangepastwordt, is dat
een pluimdie zijmee ophunhoed
mogen steken.Die hervorminghoeft dan
zelfs niet per se exact te zijn zoals Peeters
het voorstelde, naar analogiemet de
manierwaarop eenburgemeester of een
eurocommissarisworden aangesteld.
Maarmet die laatste optie speelde
Peeterswel recht in de kaart van de libe-
ralen, die er in het verleden zelf al eens

voor pleitten omde regio’s de vrijheid te
bieden omhun toekomstigeministers te
onderwerpen aanhoorzittingen in het
parlement, alvorens ze benoemdkonden
worden.

N-VA-bashen
AlsOpen Vld duswil, kan ze de schade
nog beperken. Schade die eigenlijk niet
eens geledenhadhoeven teworden.
Wantwas hetwel zo slimomuitgere-
kendhier een punt van temaken?
GwendolynRutten beweert vanwel, zich
naar eigen zeggen goed bewust zijnde
vande risico’s.Maar een discussie over
postjes kun je nooitwinnen.
Bovendien zondigt Rutten al bij haar

eerste echte statement als voorzitter
tegen haar eigen principe. Namelijk: N-
VA-bashen is louter contraproductief.
Praat dus niet over de N-VA, focus op
de eigen sterktes, het eigen verhaal. Het
is een boodschap die de nieuwe voor-
zitter al herhaaldelijk verkondigde. En
toch.
Pick your battles, het is een verstandig

advies. Alleswinnen is onmogelijk, alles
bevechten te slopend.GwendolynRutten
heeft het verkeerde gevecht uitgekozen.

Was het wel zo slim om

hier een punt van te

maken? Rutten beweert

van wel, maar een

discussie over postjes

kun je nooit winnen

Analyse Open Vld doet er best aan om Jan Briers als gouverneur te tolereren

GwendolynRuttenheeft het
verkeerde gevecht gekozen

Paul Yperman:
‘Wemoeten nagaan
watwe precies
verwachten van een
algemene vorming,
ook in de leraren-
opleiding’

Hetwas een strijd die ze
niet konwinnen.Maar als
GwendolynRutten (Open
Vld) het handig speelt,
kan ze nog zonder al te
groot gezichtsverlies uit de
onverkwikkelijke
gouverneurssaga komen.
AnnVandenBroek

W‘

Als de procedure voor aanstelling
van een gouverneur aangepast
wordt, is dat een pluimdie Open
Vld-voorzitter Rutten alsnog op
haar hoedmag steken. © TIM DIRVEN


