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Het leken gisteren wel monde-
linge examens in de Kamer. Eén
voor één mochten leden van de
commissieFinanciënbijvoorzit-
ter Flahaut binnenstappen om
de contracten tussen ACW en
Belfius, die mee aan de basis la-
gen van het ontslag van Steven
Vanackere, in te kijken. Onder
toezichtvantweebodes, zonder
aantekeningen of kopieën te
maken en met een absolute
zwijgplicht. «Vanmijzalhetniet
komen, maar ik geloof niet in
lek-loos inkijken», zei Jean-
MarieDedecker van LDD, die als
eerste binnen mocht. Zijn con-
clusie was dezelfde als die van
Peter Dedecker (N-VA), Hagen
Goyvaerts (VB) en Meyrem
Almaci (Groen): «De contracten
zijn niet onwettig, maar bevat-
tennoggenoeg losseeindjesom
eenonderzoekscommissiemeer
danooit te rechtvaardigen.»

Snel verkopen
«Ik kan me niet voorstellen
dat MR en Open Vld dit nu niet
meer zouden willen», aldus
PeterDedecker.MeyremAlmaci
zag elders de bevestiging. «Dat
KarelDeGuchtzegtdatCD&Vde
regeringspartners onder druk
zette om de staatswaarborg uit
te breiden naar de coöperan-
tenvanArcoendatniemand
dat ontkent: dat is de kern
van de zaak en moet hele-
maaluitgeklaardworden,mét
hoorzittingen van Leterme, De
Gucht, Reynders, Schouppe en
anderen.» De meerderheids-
leden wilden amper reageren.
Open Vld-Kamerlid Luc Van
Biesen,dieeerderhetstilzwijgen
van Vanackere over de bijko-
mende deal van 1,5% rente tus-
sen ACWen Belfius zwaar op de
korrelnam,pleitnuvoorsereni-
teit. «We moeten opletten dat
weBelfiusnietbeschadigen.We
hebbenallenbelangbijeenster-
kebank, zodatdiezosnelmoge-
lijkweerkanwordenverkocht.»

Politieke oorlog
Zwijgplichtofniet, indewandel-
gangen viel al snel één en ander
te horen over wat er in de con-
tracten staat. Dat «de ACW-
groep niet de zieltogende ver-
eniging in herstructurering is
waarvoor ze zich zo graag uit-
geeft»,bijvoorbeeld.Zozoueruit
dedealronddebijkomende1,5%
rente op de eeuwigdurende
lening aan Belfius blijken dat
ACW bij de bank meer dan
1miljard euro aanmiddelen en
beleggingenheeft staanénvoor
17miljoeneuro aanverzekerin-
gen op gebouwen. Conclusie?
«AlsdeRaadvanStatebeslistdat
destaatswaarborgvoordeArco-
coöperanten (goed voor 1,5 mil-

jard, red.) onwettig is, dan heeft
ACWgenoegroerendeenonroe-
rende goederen om de 800.000
gedupeerden zelf te vergoeden,

zoalshethoort», aldusmeerdere
bronnen.
Bij ACWwordt woedend gerea-
geerd op die beweringen. «Het
gaat niet omde spaarpot van de
ACW-koepel, maar over wer-
kingsmiddelen, lopende reke-
ningen,beleggingenenreserves
van de hele arbeidersbeweging,
ookdeCM,die jaarlijksvoordui-
zenden mensen tussenkomt in
medische kosten. Moeten we

danmaarmeteendemutualiteit
opdoeken? Dat parlements-
leden die onder ede verklaard
hebben te zwijgen, het zo nauw
nemenmet hun belofte en zo’n
misleidende berichten de we-
reld insturen, is stuitend», zegt
een topfiguurvandebeweging.
BijACWwerdgisterentrouwens
het vertrouwenuitgesproken in
voorzitter Patrick Develtere.
«Hetwordtmeerenmeerduide-
lijkdatwijdespeelbalzijn ineen
politieke oorlog. Dat moet
nu echt stoppen», aldus ACV-
hoofdafgevaardigde Wouter
VanDyck.
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Jongeren

Shariah4Belgium

vechten in Syrië

Veiligheidsdiensten bevesti-
gendateronderhet70-talBel-
gische jongeren die in Syrië
vecht tegen het leger van pre-
sident Bashar al-Assad, leden
vanhetopgedoekteShariah4-
Belgiumzijn. Datblijktuiteen
lopend onderzoek naar terro-
ristischeactiviteitendatvorige
zomertegendegroeperingop-
gestart is. Deze krant meldde
in september al hoe een jonge
Antwerpse aanhanger die in
de lente van 2012 in Jemen
opgepakt werd vóór hij zich
daar bij Al Qaida kon voegen,
na zijn vrijlating naar Syrië
trok. De Belgische strijders
sluiten zich daar niet bij het
Vrije Syrische Leger aan,maar
bij radicaal-islamitische mili-
ties. Het gros zou afkomstig
zijnuitAntwerpen,Vilvoorde,
Brussel en Mechelen. De vei-
ligheidsdiensten maken zich
zorgenwat er zal gebeurenals
demilitair getrainde jongeren
na de oorlog zouden terug-
kerennaarons land.

BEWEGING HEEFT SPAARPOT VAN RUIM 1 MILJARD BIJ BELFIUS PREMIER LUXEMBURG
WAARSCHUWT

«Oorlog in Europa
niet veraf»

«Wie gelooft dat de vraag van
oorlog en vrede zich niet meer
stelt,zouzichweleensgeweldig
kunnen vergissen. De demonen
zijn niet weg. Ze slapen enkel.»
Die waarschuwing heeft de
Luxemburgse premier Jean-
Claude Juncker gisteren de we-
reld ingestuurd via het Duitse
blad‘DerSpiegel’. Inhetgesprek
trekt Junckereenparallel tussen
de huidige eurocrisis en 1913.
«Aan de vooravond van de Eer-
steWereldoorlogdachtenvelen
ook dat Europa nooit meer een
oorlog zoumoetenmeemaken.
Maardevoorbijeverkiezingenin
GriekenlandenItalië,metsterke
winstenvooranti-Europese for-
maties, hebbenmij aanhetden-
ken gezet. Plots komt er wrok
naarbovenwaarvanmendacht
datdiedefinitieftothetverleden
behoorde.» (KS)

Topman De Lijn wil

duurder busticket

Omdat besparen niet meer
kan, moeten de tarieven om-
hoog.DatzegtRogerKesteloot,
directeur-generaal van open-
baarvervoersmaatschappijDe
Lijn in ‘DeStandaard’. «Eenge-
middelde prijsstijging van
4,6% mag geen taboe zijn.»
Normaal had de Vlaamse ver-
voersmaatschappijhaartarie-
ven op 1 februari kunnen ver-
hogen. Dat gebeurde echter
niet, omdat er geen beslissing
was van de Vlaamse regering.
«De inkomsten die we daar-
doormislopen,komenneerop
200.000europermaand», zegt
Kesteloot. «Danmoetenzeons
niet verwijten dat onze dek-
kingsgraad zo laag blijft.»Wat
de kosten betreft, zit De Lijn
volgens de topman op haar
tandvlees. Ook in het aanbod
wildemaatschappijnietmeer
snijden. «Dusmoetenwenaar
de inkomsten kijken», vindt
Kesteloot.

2008, eerste bankencrisis. Het was nacht,
Dexia daverde op zijn grondvesten ende re-
gering-Leterme trilde collectief mee. CD&V
profiteerde toen van de hoogdringendheid
endeontredderingomvoorzijnACW-beleg-
gersdezelfderegelingaf tedwingenalsvoor
gewone spaarders: eenoverheidswaarborg.
In een gesprek met ‘De Morgen’ heeft Karel
De Gucht, op dat moment aanwezig als
minister van Buitenlandse Zaken, het over
«chantage». Die uithaalwas er gisteren voor
Wouter Beke te veel aan. Nogmaar net had
Beke af te rekenen gekregenmet de volgens
hem «gefrustreerde» Didier Reynders (MR)
of daarhad jeDeGucht (OpenVld) al. «Als je

dat toen in de regering hebt goedgekeurd,
moet je daar jaren later niet plots op terug-
komen», vindt Beke. «Bovendien heeft De
Gucht jarenlang zelf in de raad van bestuur
van Dexia gezeten. Alle noodlottige beslis-
singenheefthij toenmeegoedgekeurd.Niet
collegiaal dus.»

‘Genoeg testosteron’
WatDe Gucht danwel bezielt om zich plots
vandiedeal tedistantiëren? «Mijnhersenen
zijn te kort om in zijn hersenen te kunnen
kijken.» Een parafrase van de beruchte uit-
spraakvanDeGuchtoverderegeringsonder-
handelingen van 2007: «Mijn verstand is te

klein om te zien hoe je een grote staatsher-
vorming kan doorvoeren.» Niet alleen Beke
vond de sneer ondoordacht. Ook de liberaal
Patrick Dewael twitterde een niet mis
te verstaan citaat van de Franse politicus
Chevènement: «Ofwel hou je je bek, ofwel
neemjeontslag.»
Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten
werkte als piepjong politiek talent voor De
Gucht.Gisterenflootzehaarmentorkordaat
terug.«Elkevogelzingtzoalshijgebekt is.Dit
is zijnpersoonlijkeherinneringaaneen tur-
bulente nacht van vijf jaar geleden. Zeggen
hoe je die ervaren hebt, lucht ongetwijfeld
op,maarhet lostnietsop.Hetruziemakenin
de regering werkt blijkbaar besmettelijk,
maar we hebben nu genoeg testosteron
gehad.»
Rutten en Beke rookten gisteravond al de
vredespijp in ‘Terzake’. «Onzegeneratiewas
er in 2008 nog niet bij. Ons interesseert de
toekomst, niethetverleden.» (JS)

AlsOpenVld in2008heeft ingestemdmetdeoverheidswaarborgvoorhetgeldvan800.000
Arco-coöperanten,danwashetvolgensEurocommissarisKarelDeGuchtomdatCD&Vzijn
toenmaligecoalitiepartnershetmesopdekeelheeftgezet. «Chantagewashet», zeiDe
Guchtgisteren.Daarmee joeghijde felgeplaagdeCD&V-voorzitterWouterBekeandermaal
opdekast.OpenVld-voorzitsterGwendolynRuttenmoest zichreppenomhaaroude leer-
meester terug te fluiten. «Stopmet ruziemaken!»Brandjegeblust,netop tijd.

Rutten fluit De Gucht terug over «chantage» in Arco-deal

Raad van State doet voor 1 april uitspraak

Deauditeur vandeRaad vanState blijft bij zijn standpunt in de zaak
Arco: de uitbreiding van de staatswaarborg voor de 800.000 Arco-
coöperanten was niet gerechtvaardigd enmoet worden vernietigd.
Datvielgisterentehorennaafloopvandepleidooien,éénvandelaat-
ste fasen indezeprocedure,dieruimeen jaargeledenwerdopgestart
door deVlaamse beleggersfederatie VFB. Zowel de advocaten voor
VFB(Monnard-D’Hulst),deBelgischestaat(kantoorClifford)alsArco
(DLAPiper) namenerhetwoord.DLAPiper kreeghetdossier pas re-
cent in handen. De belangen van Arco werden jarenlang verdedigd
doorEubelius,maardatzettedesamenwerkingstoptoenKoenGeens
ministervanFinanciënwerd.DenieuweArco-advocaatBobMartens
riep deRaad van State op goed na te denken alvorens de auditeur te
volgen,vanwegemogelijkzwaregevolgenvoorBelfius.Eenuitspraak
indezaakwordtzeersnelverwacht,meerbepaaldvoor1april. (DDW)

«ACW is rijk genoeg

om Arco-spaarders

zelf uit te keren»

Eénvoor éénmochten leden van de commissie
Financiën gisteren de contracten inkijken.
Onder toezicht van twee bodes,
zonder iets op te schrijven of
te kopiëren énmet een
absolute zwijgplicht.

«De deals tussen ACW en Belfius
bevatten geen onwettigheden, maar
een onderzoekscommissie naar wat
gebeurde bij de nationalisering van de
bank, dringt zich meer dan ooit op.»

Dat concludeert de oppositie na het
inkijkenvandeomstredencontracten.
Daarbij werd ook duidelijk dat de
beweging langniet gepluimd is door de
Dexia-crash: meer dan 1 miljard euro

staat er op Belfius-rekeningen. «Ge-
noeg om de Arco-coöperanten zelf uit
te keren», viel te horen in het parle-
ment. «Moeten we dan de mutualiteit
opdoeken?» reageert ACWwoedend.
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KAREN SLEURS
EN PETER VERBRUGGEN

Degedenkplaat hangt op een rots in het
ZwitserseskioordSaintLuc,waardekin-
deren uit Lommel en Heverlee net een
jaar geleden op skiklassenwaren. «Ze is
er gehangen door Intersoc, de maat-
schappij die de skivakantie organiseer-
de», vertelt een journalist van de Zwit-
serse krant ‘Le Matin’. «Zij hadden de
gedenkplaat vorig jaar in december
latenmakenmetdenamenvanallekin-
deren, hun begeleiders én de buschauf-
feurserop.Maar toenzeeenbrief stuur-
den naar alle ouders om dit aan te kon-
digen,kregenzebozereactiesvanenkele
ouderparendie het niet konden verdra-
gen dat de namen van de chauffeurs,
Geert en Paul, erop stonden. Sommigen
vanhen gevende chauffeurs immers de
schuld van het ongeval. Dit maakten ze
ookeerderalduidelijk indemedia.»

Overplakt
«Dusheeft Intersocbeslistomdenamen
te verwijderen. Eerst werden ze over-
plaktmet een stukje papier. Daarna liet

het een nieuwe plaat drukken, waar de
namen niet meer opstaan.» Op foto’s is
inderdaad te zien dat de chauffeurs niet
vermeldworden op de huidige gedenk-
plaat. Of het kloptdat denamener eerst
welopstonden,valtnietmeertecontro-
leren.
Lommels Burgemeester Peter Vanvelt-
hovenbegrijpteralvastnietsvan.«Ikheb
bijna alle ouders de voorbijewekennog
gezien en niemand heeft hier ookmaar
iets over gezegd. Mij lijkt het dan ook
vreemddat ze zoudengevraagdhebben
om de namen te verwijderen. Ik weet
hier in iedergevaldusnietsover.»

Evy Laermans, weduwe van chauffeur
GeertMichiels, reageert woedend. «Het
is alweer een frontale aanval op de
chauffeurs, die zich niet kunnen verde-
digen», zegt ze. «Deze keer worden ze
vernederd door hun namen te schrap-
penvaneengedenkteken,dat initieelge-
plaatstwerd voor alle slachtoffers. Voor
mij een wansmakelijke, belachelijke en
respectlozedaad. Ikvindhetookbijzon-
der jammer dat ikweer niet door de be-
trokkenBelgischeinstantiesopdehoog-
tegebrachtwerd,waardoorikditnieuws
viaZwitsersevriendenendepersmoest

vernemen. Een zoveelste klap in mijn
gezicht endatvanmijnman...»

‘Starre houding’
Ook de Leuvense deken Dirk De Gendt
is geschokt. «Ikbegrijpditniet.Niet alle
oudersdelendievisie, ikweetzekerdat
vele ouders het niét eens zijn met de
aanpassing van die herdenkingsplaat.
Waarom kunnen enkelingen deze be-
slissing forceren? Die starre houding
dreigt een wig te vormen tussen de ou-
ders, die al zo veel leed samen gedeeld
hebben. Wij, in Heverlee, bidden voor

alle 28 slachtoffers, óók de buschauf-
feurs. En tegen onze herdenkingsmuur
flikkeren 28 lichtjes. De buschauffeurs
zijnevenzeerslachtoffervandatdrama.»
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OPSCHUDDING OVER WEGHALEN NAMEN GEDENKPLAAT BUSRAMP SIERRE

«De buschauffeurs zijn

evenzeer slachtoffer»

Volgens de Zwitserse krant ‘LeMatin’ hebben enkele ouders
van slachtoffers van de busramp in Sierre de namen van de
buschauffeurs van de gedenkplaat laten schrappen. «Ze kon-
den het niet verkroppen omdat ze de chauffeurs de schuld
geven», aldus de Zwitserse journalist. Op de huidige plaat zijn
de namen inderdaad weg. «Wansmakelijk, belachelijk en res-
pectloos», reageert de weduwe van chauffeur GeertMichiels.

Denieuwegedenkplaat inZwitserland bevat de namenvan alle slachtoffers,
behalve van de twee overleden buschauffeurs. Foto’s Isabelle Favre

IK VIND DIT EEN
WANSMAKELIJKE,
BELACHELIJKE EN
RESPECTLOZE DAAD.
EEN ZOVEELSTE KLAP
IN MIJN GEZICHT EN
DAT VAN MIJN MAN
Weduwe buschauffeur

Opde oorspronkelijke plaatwerden
de namen eerst overplakt. Foto RTL-TVI

	  

	  


