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VÓÓR PASEN UITSPRAAK OVER STAATSWAARBORG ARCO

Open Vld stemt tégen
ACW-onderzoekscommissie
BRUSSEL - Woensdag valt de beslissing of er al dan niet een ACWonderzoekscommissie komt. De oppositiepartijen zijn meer dan ooit
overtuigd van het nut daarvan na het inzien van de documenten over
de deals tussen ACW en staatsbank Belfius. Maar Open Vld zal tégen de
oprichting van zo’n commissie stemmen, liet voorzitter Gwendolyn Rutten weten. Ondertussen zegt Karel De Gucht dat de waarborgregeling
voor de Arco-coöperanten er kwam onder druk van de CD&V-ministers
met ACW-signatuur. Hij heeft het in dat verband over “chantage”.
Zoals geweten vraagt de oppositie
al langer naar een onderzoekscommissie die moet nagaan welke deals
de christelijke arbeidersbeweging
ACW en staatsbank Belfius sloten,
of die rechtmatig zijn en welke rol
de toenmalige regering Leterme
daarin eventueel speelde.
De meerderheidspartijen zijn
tegen een onderzoekscommissie.
Zij vinden wel dat er transparantie
moet komen en vroegen ACW en
Belfius daarom om de documenten over hun deals ter inzage te
leggen bij de Kamer.
Gisteren was het zover en kon
telkens één parlementslid per
partij die documenten - vijf documenten van telkens een 10-tal
bladzijden - inkijken. Jean-Marie
Dedecker (LDD) opende de rij,
Peter Dedecker (N-VA) sloot
ze. Ook Hagen Goyvaerts (VB),
Meyrem Almaci (Groen), Karin
Temmerman (sp.a), Carl Devlies
(CD&V) en Luk Van Biesen
(Open Vld) keken ze in.
De parlementsleden mochten de
documenten enkel inkijken, geen
notities nemen en achteraf ook
niet zeggen wat ze hadden gelezen. Iedereen hield zich aan die
afspraak. Maar bij alle oppositiepartijen heette het nadien dat ze in
de documenten voldoende zaken
hadden gelezen om meer dan ooit
naar een onderzoekscommissie
te vragen. De beslissing daarover
valt woensdagnamiddag in de
Kamercommissie-Financiën.

Chantage

Nog een reden waarom ze naar
zo’n onderzoekscommissie vra-

gen, is het gegeven dat Europees
commissaris en toenmalig minister Karel De Gucht stelde dat de
waarborgregeling voor de Arcocoöperanten er kwam onder druk
van de CD&V-ministers met een
ACW-signatuur. Hij verwees daarbij vooral naar Etienne Schouppe,
niet naar premier Yves Leterme
omdat ook die zijn bedenkingen
had bij de waarborgregeling. De
Gucht heeft het in dat verband
over “chantage”. Maar hij werd
meteen teruggefloten door zijn
partij omdat Open Vld de regeling
toen mee goedkeurde.

wel een staatswaarborg kregen voor
hun Dexia-aandelen en zij niet,
waardoor ze veel geld verloren door
het Dexia-debacle. Ze vinden dat
een discriminatie.
De Raad van State zal
in principe nog voor
Pasen een arrest vellen. Voor de Arcocoöperanten ziet
het er niet echt
goed uit omdat
de auditeur
van de Raad
van State
vindt dat

die waarborg er niet had mogen
komen. In principe volgt de Raad
het advies van de auditeur.
Vermelden we ook nog kort
dat ACW-voorzitter Patrick
Develtere gisteren zo’n 200
ACW-personeelsleden
toesprak. Er waren
veel vragen over zijn
optreden in het
dossier, maar zijn
positie als voorzitter stond niet ter
discussie.
ED

Open Vldvoorzitster
Gwendolyn
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Staatswaarborg

Of die onderzoekscommissie er
komt, dat weten we zoals aangehaald nu woensdag. Het was in
dat verband vooral uitkijken naar
het standpunt van Open Vld. We
schrijven “was uitkijken”, omdat
voorzitter Gwendolyn Rutten van
Open Vld gisterenavond in Ter
Zake duidelijk liet weten dat haar
partij tégen een onderzoekscommissie zal stemmen.
Ze wil wel nagaan in welke mate
het ACW zelf de Arco-coöperanten schadeloos kan stellen in
plaats van de staat, omdat uit de
documenten blijkt dat de ACWfamilie belangrijke tegoeden (meer
dan één miljard euro) heeft staan
bij Belfius.
De staatswaarborg voor de Arcocoöperanten werd gisteren ook
bepleit voor de Raad van State.
Een aantal Dexia-aandeelhouders
en de Vlaamse Federatie van
Beleggers trok naar de Raad van
State omdat de Arco-coöperanten
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Ruzies wegen op begrotingswerk
ANALYSE: Is de regering in gevaar?
BRUSSEL – De waarborgregeling die de toenmalige regering-Leterme
uitwerkte voor de Arco-coöperanten, zorgt opnieuw voor spanningen
binnen de huidige regering. Vooral tussen CD&V en MR lopen de spanningen hoog op. Met Karel De Gucht (Open Vld) als onverwachte hond
in het kegelspel. Heeft eerste minister Elio Di Rupo (PS) de zaken nog
onder controle? Kan zijn regering nog behoorlijk werk leveren? En hoe
zit het met de begrotingscontrole?
WAT IS ER AAN DE HAND?
Aan de vooravond van elke budgetcontrole hangt er spanning
in de lucht. Dat is een klassiek
gegeven. Partijen willen zich dan
profileren.
Wat nu anders is dan anders, is
dat de spanningen rond andere
zaken draaien dan de begroting.
Het gaat nu niet over de index
of een vermogenswinstbelasting,
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van chantage door de strot zijn
geramd, dan is dat geen aanval op
de standpunten van de partij van
Wouter Beke maar op de werking
van de CD&V. Dan overstijgt dit
het dagelijkse politiek gehakketak
dat we ondertussen gewend zijn.
Dergelijke beschuldigingen hebben we nog niet vaak meegemaakt
tussen coalitiepartners.

En de voorzitster van Open Vld,
Gwendolyn Rutten, probeert ook
de storm te bedaren. Het lijkt erop
dat De Gucht weinig of geen medestanders vindt in zijn eigen partij.
Overigens heeft de PS al meermaals
laten horen dat zij geen parlementaire onderzoekscommissie wil.
Gwendolyn Rutten zei gisteren op
Ter Zake hetzelfde. Wellicht mag
CD&V - voor dit aspect - op de twee
oren slapen. De Open Vld wil wel
nagaan of de reserves van het ACW
niet voldoende zijn om de Arcocoöperanten schadeloos te stellen.
Men kan de N-VA trouwens
geen groter cadeau geven dan een
regeringscrisis uit te lokken. De
voorspelling van Bart De Wever,
dat er met deze regering geen land
fatsoenlijk te besturen valt, komt
dan uit.

over hoe groot het tekort mag
zijn, zijn er ook meningsverschillen over de manier waarop het
moet weggewerkt worden. Open
Vld en CD&V willen besparen,
de linkse partijen denken veeleer
aan lastenverhogingen.
Dat zijn de klassieke tegenstellingen. Maar nu komt daar de ruzie
over het ACW bovenop. Dat vergroot de nervositeit. Het gevolg is
dat een partij als CD&V, die zich
in het nauw gedreven voelt, zich
harder opstelt dan normaal. Met
vicepremier Pieter De Crem hebben ze daar een geschikte figuur
voor in het kernkabinet.
Elio Di Rupo moet al zijn tovenaarskunsten bovenhalen om
de gemoederen te sussen. Slaagt
hij daar niet in, dan dreigt de
begrotingscontrole aan zijn doel
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