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‘Het ACW is elke
schaamte voorbij’
Wetstraat (behalve CD&V) verontwaardigd over schadeclaim

Interview Advocaat Erik Bomans

Interview Gebr

‘Het ACW heeft Belfius
geen klanten bezorgd’

‘Je moet e

BRUSSEL — Advocatenbureau Deminor,

dat duizenden Arco-coöperanten zal bijstaan, neemt de ACW-winstbewijzen bij
staatsbank Belfius in het vizier. ‘Het is
niet de christelijke arbeidersbeweging
die klanten heeft aangebracht. Ze hebben
dus geen verklaring voor de winstbewijzen’, benadrukt partner Erik Bomans.
U hebt ernstige bedenkingen bij het
systeem waardoor het ACW blijft
delen in de winst van het genationaliseerde Belfius?
“Kijk: als zo’n winstbewijzen ooit worden
toegestaan, dan moet daar een bewijsbare tegenprestatie voor bestaan. In dit
geval dus van het ACW aan het voormalige Dexia Bank België (de voorganger van
Belfius, JVH). Anders moeten we ons
afvragen of die regeling geldig is volgens
het Belgische vennootschapsrecht.”

Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) verdedigt zich
in de Kamer. ‘We moeten de raad
van bestuur zijn werk laten doen.’
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En: zijn er bewijzen?
“Neen. Uit ons onderzoek blijkt geen duidelijke tegenprestatie van het ACW. We
baseerden ons daarvoor onder meer op
de documenten van Arco-coöperanten.
Er bestond wel een link tussen Arco en
Dexia, want Arco maakte reclame voor
coöperatieve aandelen van Bacob, wat
opging in Dexia. Maar de link tussen het
ACW en Dexia is veel minder klaar.”
Het ACW beweert honderdduizenden
klanten aangeleverd te hebben bij
Dexia.
“We weten dat allerlei vzw’s van het
ACW aandeelhouder zijn van Arco. Maar
heeft het ACW daarom effectief klanten
aangebracht? Dat is nooit aangetoond.
Zij zullen zeggen: ‘Het is toch duidelijk;
Arco is de financiële poot van het ACW
en Bacob is onze bank.’ Maar die vermenging blijkt niet correct. Het zijn niet
twee dezelfde entiteiten. Arco is een
financiële groep. En het ACW is eigenlijk

‘Op de website van
Belfius wordt niet
gesproken over een
relatie met het ACW’
niet te definiëren. Dat is een soort koepel
van allerlei vzw’s enzovoorts. Het is letterlijk een beweging. We kunnen Arco en
ACW niet vereenzelvigen.”
Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) ziet geen graten in
de winstbewijzen voor ACW, ook bij
Belfius.
“Dat toont de grote verwarring aan. Het
is niet de christelijke arbeidersbeweging
die klanten heeft aangebracht. Sorry.
Kijk op de website van Belfius. Daar staat
de relatie tussen de bank en Arco uitgelegd. Nergens wordt gesproken over de
christelijke arbeidersbeweging.”
U gaat juridische stappen ondernemen?
“Dat wordt niet gemakkelijk. Er is een
probleem van verjaring. Een winstbewijs
is geen contract, maar staat ingeschreven
in de statuten. Aangezien de beslissing
over de winstbewijzen bij Dexia werd
genomen begin jaren 2000, lijkt het
kwaad geschied.” (JVH)

Nota van OESO brengt
Yves Leterme in catch-22
LIEVEN DESMET
BRUSSEL

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

De christelijke arbeidersbeweging heeft al haar krediet
verloren in de Wetstraat. De
schadeclaim van Arco tegen
Belfius en de ACW-winstbewijzen
bij de staatsbank zijn de druppel.
‘Ik deel de verontwaardiging’,
reageert vicepremier Johan
Vande Lanotte (sp.a).
“De zaak is juridisch onbetwistbaar”, probeerde Jean-Luc Dehaene gisteren op
Radio 1. De voormalige Dexiavoorzitter
benadrukte ‘juridisch’, want hij weet ook
dat de schadeclaim van Arco tegen Belfius
in de praktijk onmogelijk te verkopen valt.
De financiële poot van het ACW vindt
dat het door toedoen van de staatsbank
ruim tien miljoen euro aan verliezen leed.
Arco is momenteel in vereffening omwille
van het Dexiadebacle. Belfius kreeg als kredietverlener van Arco ook stemrecht en
maakte daarvan gebruik. De staatsbank
dwong Arco de kapitaalverhoging van
Dexia goed te keuren. De waarde van de
Dexia-aandelen kelderde zo helemaal.
Maar de oud-premier, en bij uitbreiding
de CD&V, staat moederziel alleen. De
Wetstraat reageert verontwaardigd op de
schadeclaim. “Een zoveelste lafhartige zet
van de christelijke arbeidersbeweging. Ze
zijn echt elke schaamte voorbij”, benadrukt
Peter Dedecker, de bankenspecialist van NVA en lid van de Dexiacommissie. “Hoe ver

durft het ACW gaan om elke euro uit de
zakken van de belastingbetaler te kloppen?
Hun redenering houdt geen steek. Ze gaven
aandelen als onderpand voor een krediet
van Belfius. Dan mag de staatsbank zijn
stemrecht via die aandelen ook gebruiken.
Trouwens, heeft het ACW schade geleden
door de kapitaalsverhoging van Dexia?
Wilden ze de restbank Dexia anders laten
kapseizen? Dan waren de aandelen niet
gedaald in waarde, dan was alles weg.”

Onderzoekcommissie
Hetzelfde verhaal bij Meyrem Almaci, de
groene bankenspecialist. “Draai de zaak
eens om: wat als de herkapitalisering van
Dexia niet doorging? Dan waren de verliezen wellicht nog zwaarder. Ze willen hun
financiële put voor een stuk vullen, dat
begrijp ik nog. De vereffenaar moet geld
vinden, maar dit is niet de juiste oplossing.”
De oppositiepartijen eisten een onderzoekscommissie naar het Dexiadebacle,
maar de meerderheidspartijen weigerden.
“Dit is het gevolg: om de zoveel tijd komen
onbekende afspraken boven voor het parlement. Ik blijf transparantie vragen. Dit
dossier hangt aan elkaar van politieke
beslissingen, maar die blijven toegedekt”,
aldus Almaci.
Ook de mogelijke deal over de winstbewijzen van het ACW zorgt voor tandengeknars. De winstbewijzen, die de arbeidersbeweging recht geven op een deel van de
winst van Belfius, worden allicht afgekocht.
Het ACW recupereert het geld echter grotendeels via een eeuwigdurende lening aan
Belfius. Daarop betaalt de bank een jaar-

lijkse rente die kan oplopen tot 8 procent.
“We moeten deze deal bespreken in het
parlement. Desnoods achter gesloten deuren”, vervolgt Almaci.
Financiënminister Steven Vanackere
(CD&V) werd gisteren aan de tand gevoeld
in het parlement. Maar hij wilde niet ingaan
op de lopende onderhandelingen tussen
ACW en Belfius. “Er wordt gevraagd ‘Hoe
gaat u tussenkomen bij Belfius?’ Het antwoord zal vaak zijn ‘Niet’. Die winstbewijzen zijn een zakelijke kwestie tussen het
ACW en Belfius. Als we politieke inmenging willen vermijden in de banken, moeten we de raad van bestuur zijn werk ook
laten doen”, verdedigde Vanackere zich.

Juridische verbintenissen
De uitleg viel slecht bij de oppositie én
meerderheid. Kamerlid Luk Van Biesen
(Open Vld): “Dit parlement verdient om te
weten wat er gebeurt met Belfius. Uw antwoorden zijn een serieus parlement niet
waardig.” Ook vicepremier Johan Vande
Lanotte (sp.a) kon zijn ongenoegen moeilijk
verbergen. “Er is een grote verontwaardiging. Ik versta die en deel die ook”, vertelde
de socialist aan Villa politica. “Maar er zijn
juridische verbintenissen die je niet zomaar
opzijzet. Je kan dat papier niet opeten. De
enige die deze zaak ten gronde kan oplossen, is het ACW. Maar zolang zij zeggen
‘We hebben daar recht op’, kan je juridisch
geen kant op.”
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Ivan Van de Cloot: ‘ACW verkent
de grenzen van het onvatbare’

In een interne discussienota van
de OESO staat een belangrijke
passage over de overheidswaarborgen van ons land op
Dexia. Yves Leterme, momenteel
werkzaam bij de OESO, is mee
verantwoordelijk voor die
waarborgen.
In een intern rapport somt de Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) een hele reeks aanbevelingen op voor België. Een aantal van
die bepalingen klinken bekend in de oren.
Zoals de bedreigingen van de vergrijzingsfactuur, de automatische loonindexering
die best afgeschaft wordt, tot de pensioenleeftijd die opgetrokken moet worden. De
nota van de OESO bevat echter nog een
opvallende passage, namelijk de risicoblootstelling van ons land ten gevolge van
de waarborgen die de overheid op zich
heeft geladen na de financiële tsunami.
Die waarborgregeling op de bankensector weegt voor zowat 16 procent op het
bruto binnenlands product (bbp), noteert
de OESO. Dat is vooral op het conto van
Dexia te schrijven, stipuleert de nota. KBC
en Fortis wogen initieel voor respectievelijk
2 procent en 3,2 procent op het bbp, maar
door de versnelde terugbetaling van KBC
aan de overheid, en de afbouw van de toxische portefeuille door Fortis, zijn die waarborgen sterk teruggedrongen.
Dat is niet het geval met Dexia, het huidige Belfius. Daarom, zegt de OESO, moet
ons land duidelijk komaf maken met het
steeds weer in de bres springen in dat dossier. Belfius is nog steeds kwetsbaar en
beschikt, in tegenstelling tot de andere banken, over een erg magere buffer om eventuele toekomstige stormen zonder averij

	
  

te overwinnen. Daarom moeten de toekomstige verliezen van Dexia afgeschoven
worden op de niet-gegarandeerde schuldeisers. De overheid moet dat nu al aankondigen. Zo wordt vermeden dat extra
kapitaal – extra belastinggeld dus – in Dexia
gepompt moet worden om de verliezen op
te vangen. Op die manier blijft de blootstelling van de overheid aan de banksector dan beperkt tot de huidige staatsgarantie voor de banken, nog altijd die forse
16 procent van het bbp.
Pikant detail: de waarborgregeling werd
onder Yves Leterme uitgewerkt, met onder
meer de zeer omstreden garantieregeling
voor de Arco-coöperanten die in Dexia
zaten. De waarborgregeling, die de federale staat tot 1,5 miljard euro zou kunnen
kosten, is een gevolg van het Dexia-debacle.
De OESO, waar
Leterme nu een topfunctie bekleedt, uit
kritiek op de Dexiawaarborgen zoals
uitgewerkt onder...
premier Leterme

Dat debacle sleurde behalve de Gemeentelijke Holding ook Arco mee zodat diverse vennootschappen van de Groep Arco in vereffening gingen. Daardoor riskeren de
coöperanten hun inleg niet terug te zien.
Maar in uitvoering van een politiek akkoord
uit 2008 besloot de regering-Leterme om de
coöperanten te hulp te schieten met de waarborgregeling die in twee koninklijke besluiten werd gegoten. Die regeling stootte echter
op felle kritiek, en de auditeur van de Raad
van State adviseerde al negatief over de regeling. Yves Leterme, die we niet konden bereiken voor commentaar, is vandaag een van
de vier adjunct-secretarissen-generaal bij de
OESO. Zijn huidige werkgever maakt met
andere woorden brandhout van zijn werk
als premier.

BRUSSEL — Het onderzoek naar

mene kennis van de leraren in w
(DM 24/01), geeft volgens de Pau
adviseur van minister van Onde
Pascal Smet (sp.a) een verteken
‘Dit waren echte weetjesvragen,
maakt als een quiz.’ Al moet er v
hem wel een publiek debat over
kennis’ komen.

Wat vond u van de resultaten
rapport?
Paul Yperman: “Ze zeggen dat he
algemene kennis, maar het ware
specifieke kenniselementen van
nis en aardrijkskunde. Ander on
heeft al aangetoond dat onze leer
het secundair onderwijs daar nie
scoren. Het waren echte weetjes
opgemaakt als een quiz. Die vrag
ren niet of de leerlingen van vand
niet de eindtermen behalen.”

Analyse Open

Gwen
verkee

Het was een strijd die
niet kon winnen. Ma
Gwendolyn Rutten (O
Vld) het handig speel
kan ze nog zonder al
groot gezichtsverlies
onverkwikkelijke
gouverneurssaga kom
Ann Van den Broek

‘W

ishful
Bij de
wordt
toonaa
kend d
verneu
al is ontward. Niet dat daar gee
gen toe ondernomen worden. S
Vlaams minister-president Kri
(CD&V) dinsdag de liberalen u
lijk de hand reikte door zelf op
voor te stellen, praten Open Vl
ter Gwendolyn Rutten en Peete
tief over een oplossing voor de
Vlaamse gouverneurspost. “Er
uiteraard wel overleg”, bevesti
liberalen en dat overleg zou oo
slecht verlopen. “Maar wie den
daarmee geregeld is, neemt zij
voor realiteit.”
Als Open Vld het verstandig
gaat ze een van de komende da
tans in op het voorstel van Pee
Briers, de kandidaat van de N-V
momenteel nog de partijloze d
van het Festival van Vlaandere
alsnog de opvolger van André
(Open Vld) en de procedure vo
stelling van een gouverneur wo
gepast, net zoals Open Vld graa
De voordelen zijn legio. Ope
heeft niets meer te winnen bij e
dere blokkering van het dossie
Gwendolyn Rutten heeft haar p
gemaakt, luid en duidelijk aan
gesteld hoe de N-VA soloslim g
heeft en hoe die partij er volgen
onterecht mee wegkomt dat ze
een onafhankelijke kandidaat.
sp.a stonden erbij en keken ern
Stilzwijgend blij met de strijd v
en vooral omdat ze zelf de nek
ten uitsteken.

Blijvend litteken

Want zij weten ook: het etiket v
jespakker wordt heel makkelij
deeld, maar is nog veel moeilij
wissen. Gwendolyn Rutten kan
veel woorden aan vuil maken o

