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ke molensteen rond de nek van Belfi-
us. Als de bank wil hopen tegen eind
2018 de strengere kapitaalnormen
(Bazel III) te halen, kan er de komen-
de jaren geen winst uitgekeerd wor-
den en moet de commerciële motor
terug aanslaan. In elk geval moet
worden vermeden dat de overheid
voor de verkiezingen van 2014 vers
geld in de bank moet stoppen.
Die commerciële motor is ook al een
probleem. De 5.400 medewerkers
van Belfius zijn moegestreden. De
malaise in de bank is groot.

de redenen voor. Een te gulle deal
zou niet alleen te veel ophef veroor-
zaken, maar de al zwaar belaste pak-
ezel die Belfius is, nog meer belasten.
Toen de overheid de bank overnam,
wilde ze per se een prijs die niet te
hoog was om de deal er mooi te laten
uitzien. Vier miljard was de limiet.
Het gevolg van die relatief lage prijs,
was dat Belfius héél veel lasten uit
het verleden meekreeg. ‘De overheid
nam toen een bank over waarin ook
een mini-Dexia zat’, zegt een kenner.
Dat mini-Dexia blijkt een behoorlij-

dat het dossier verdwijnt van de po-
litieke tafel. Tenminste in theorie.
‘Het parlement zal hoe dan ook moe-
ten beseffen dat het in oktober 2011
vier miljard euro betaald heeft voor

Belfius. Willen ze diezelfde bank nu
kapot maken?’, vraagt een andere ex-
pert zich af.
Met andere woorden: als er al een
commerciële oplossing komt, zal de
politiek die ook moeten verdedigen
in plaats van ze af te branden. Maar
wat men ook doet, het risico bestaat
dat het nooit goed zal zijn.

Kapitaalinjectie

Sommigen pleiten er alvast voor om
niet te gul te zijn voor de Arco-spaar-
ders. En daar zijn verschillende goe-
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PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL | Het probleem van de

garantieregeling voor de 800.000
Arco-coöperanten lijkt voorzichtig
richting Belfius geduwd te worden.
Nog voor de Raad van State zijn ar-
rest velt over de garantieregeling,
die ook nog de Europese toets moet
doorstaan, lijkt men een zachte lan-
ding te zoeken.
Sommigen zijn daar ontstemd over.
Het is weinig sympathiek tegenover
de Raad van State om de indruk te
wekken dat men al een alternatieve
oplossing heeft. Alsof het arrest ta-
melijk irrelevant wordt.
Toch vinden specialisten het idee
van een commerciële geste (DS 12
maart) nog zo gek niet. ‘Het is de eni-
ge manier om tot een haalbare op-
lossing te komen. Zolang je met een
garantieregeling werkt, moet die
grondwettelijk zijn én ook nog eens
door Europa goedgekeurd worden.
Een commerciële geste als vergoe-
ding voor het verkopen van verkeerd
gepositioneerde producten (aande-
len werden als spaarboekje ver-
kocht) is wellicht de enige uitweg’,
zegt een expert.
Bijkomend voordeel van zo’n geste is

800.000 COÖPERANTEN BEZORGEN STAATSBANK KOPZORGEN

Door weg te lopen
bij Belfius hebben
de Arco-coöpe-
ranten hun geld
nog niet terug

SNEL
Voor experten is het duidelijk:
als er al een commerciële geste
komt voor de coöperanten, zal
de politiek die ook moeten ver-
dedigen, in plaats van ze af te
branden. Tenminste als ze de
bank overeind wil houden.

‘Arco
op tafel
van Belfius’

De 5.400 medewerkers van Belfius zijn moegestreden. De malaise binnen de bank is groot. © Bart Dewaele,

De politiek lijkt het probleem van de
800.000 coöperanten naar Belfius
door te schuiven. Wat juridisch niet
kan, zou dus alsnog mogelijk zijn door
een commerciële geste. Alleen: de
bank Belfius heeft het geld niet.

PROFIEL
ERIC KIRSCH
De kabinetschef van aftredend minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V),
Eric Kirsch, stopt ermee. Koen Geens krijgt een nieuwe kabinetschef.

Koordirigent en Toshiba-
boy legt functie neer
BRUSSEL | Koen Geens, de nieuwe mi-

nister van Financiën, neemt haast het hele
kabinet van zijn voorganger, Steven Van-
ackere (CD&V) over, maar niet zijn kabi-
netschef. Eric Kirsch (64) ‘stelt zijn functie
ter beschikking’. Koen Geens benoemde
intussen al een naaste medewerker van
Kirsch, Vincent Houssiau, tot zijn nieuwe
kabinetschef.
Vincent Houssiau is diplomaat. Hij was
adjunct-kabinetschef bij minister Vanac-
kere. Voordien was hij diplomatiek advi-

seur bij de premiers Yves Leterme en Her-
man Van Rompuy (CD&V). Eerder werkte
hij bij Philippe Maystadt (CDH).
Dit is wellicht het einde van de opeenvol-
gende kabinetscarrières van Eric Kirsch.
De classicus Kirsch – die in Linkebeek
woont en daar ook koordirigent en ge-
meenteraadslid is – schoolde zich in de ja-
ren zeventig om tot inspecteur van Finan-
ciën. Hij zou dat ambtelijk keurkorps ge-
regeld verlaten voor kabinetsfuncties bij
christendemocratische ministers. Eerst

bij Jos Chabert en Wilfried Martens, later
bij Paula D’Hondt en Jean-Luc Dehaene,
en de laatste jaren bij Jo Vandeurzen, pre-
mier Yves Leterme, en minister van Finan-
ciën Steven Vanackere.
Tussendoor keerde hij terug naar de in-
spectie van Financiën maar ontpopte hij
zich ook tot specialist verkeerswezen: hij
was een tijdlang de grote baas van de
luchthaven van Zaventem.
Rond 1990 maakte hij naam in de Wet-
straat toen hij samen met Steve Dubois en

Jan Van Crombrugge premier Jean-Luc
Dehaene bijstond bij de staatshervorming
en vooral bij de uitwerking van een finan-
cieringswet. Men noemde hen toen de
Toshiba-boys omdat ze als eersten draag-
bare computers van dat merk gebruikten
om hun berekeningen te maken, tot grote
verbazing van de andere partijen.
Kirsch had afgelopen jaren een grote in-
breng in de aanpak van de bankencrisis en
ook in het Dexia-dossier, maar daarover
blijft hij in alle talen zwijgen. (g.teg.)
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BRUSSEL | Zomaar eventjes
338 miljoen euro vinden zonder
daarvoor enige inspanning te
moeten leveren. Er zijn slechtere
manieren om een begrotingscon-
trole te starten.
De kern van topministers heeft
gisterenochtend het resultaat van
de werkgroepen van de voorbije
dagen bekeken. Die hadden zich
gebogen over het lijvige rapport
dat het monitoringcomité – een
groep topambtenaren – had opge-
steld. Die ambtenaren waren tot
de conclusie gekomen dat de rege-
ring op zoek moet naar 2,8 miljard
om het begrotingstekort voor dit
jaar te beperken tot 2,15 procent
van het bbp. Dat is zo afgesproken
met Europa.
Maar de regeringstop oordeelde
dat in dat rapport toch een paar
‘fouten’ zaten. Zo vond men bij-
voorbeeld dat het monitoringco-
mité de kosten voor de fiscale af-
trek van energiebesparende inves-
teringen zoals zonnepanelen wat
te hoog had ingeschat en de op-
brengst van de verkoop van de li-

centies voor het 4G-netwerk wat
te laag. Op die manier is de in-
spanning meteen al beperkt tot
ruim 2,45 miljard euro.
In dat cijfer wordt er wel al vanuit
gegaan dat de usurperende be-
voegdheden – die aan de gewesten
toekomen maar nog altijd fede-
raal gefinancierd worden – al ge-
schrapt zijn. Dat gaat over 300
miljoen. Nochtans is daarover nog
geen akkoord met de gewesten.
Die bevoegdheden zullen uitein-
delijk pas vandaag besproken
worden, vanaf 10u30. Gisteren-
avond werden nog de plannen van
minister van Justitie Annemie
Turtelboom (Open VLD) om het

pro-deosysteem te hervormen,
doorgenomen.
De Europese top zorgt allicht voor
enig oponthoud tot zaterdag. In-
tussen worden minister van Fi-
nanciën Geens (CD&V) en van Be-
groting Chastel (MR) het veld in
gestuurd om via bilaterale contac-
ten te bekijken welke pistes moge-
lijk zijn om het begrotingsgat
dicht te rijden. (cv, mju).

Regering ‘vindt’ 338 miljoen euro
De regering heeft ongeveer
338 miljoen euro gevonden na
een ‘opkuis’ van het rapport
van het monitoringcomité.

De zoektocht is beperkt tot 2,45 miljard. (foto Laurette Onkelinx). © epa

De kosten voor
de aftrek van
zonnepanelen waren
te hoog ingeschat
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Als de overheid de Arco-factuur op
de bank afwentelt, wordt de kans op
een kapitaalverhoging groot.
Als de bank de coöperanten volledig
vergoedt, verdubbelt het kapitaalte-
kort van Belfius namelijk onder de
Bazel III-normen tot drie miljard eu-
ro. Winstreservering kan dit tekort
nooit opvangen.
Maar niemand wil dat de 880.000
Arco-coöperanten de bank de rug
toekeren. Vandaar dat sommigen
nadenken over het toekennen van
een soort recht dat de coöperanten
blijft koppelen aan de bank.

‘Hoe langer iemand bij de bank
blijft, hoe meer hij van zijn verlies
zou kunnen recupereren’, zegt een
expert. Blijft het probleem hoe der-
gelijk schuldinstrument zou moeten
worden geboekt. Daar zit de kern
van het probleem: het mag geen op-
lossing zijn die de nood aan een ka-
pitaalverhoging opdrijft. Sinds kort
weet de overheid dat een kapitaalin-
jectie ten laste van de begroting
komt.
Dan maar de bank verkopen met een
gat in de boeken? Dat lijkt pas kapi-
taalvernietiging.

Geens overweegt plan B voor Arco
‘We denken erover na.’ Minister
van Financiën Koen Geens
(CD&V) overweegt een plan B
mocht de staatsgarantie voor de
800.000 Arco-coöperanten weg-
vallen omdat de Raad van State
of Europa ze afschiet. Hij deed
zijn uitspraak op La Première
(RTBF). Geens benadrukte dat
de Arco-coöperanten in zijn ogen
wel degelijk spaarders zijn en
ook altijd zo beschouwd zijn ge-
weest.
Maar een plan B zal enkel kun-
nen als ook de andere regerings-
partijen er hun schouders onder
willen zetten.
De meeste partijen willen niet
reageren op een ‘hypothetische’
vraag en wachten de uitspraken
van Europa en de Raad van Sta-
te af. ‘Ik heb nog geen enkel
plan gezien, dus ik ga dan ook
niet reageren’, zegt SP.A-voorzit-
ter Bruno Tobback. Ook de PS

wil niet reageren op een pro-
bleem dat er nog niet is.
De Franstalige liberalen, die be-
zwaarlijk veel enthousiasme voor
de Arco-regeling kan worden
toegeschreven, zijn opvallend
mild. Terwijl Europees commis-
saris Karel De Gucht het had
over ‘chantage’, is in de entoura-
ge van Didier Reynders (MR) te
horen dat ‘Reynders bereid blijft
om hulp te bieden aan 800.000
mensen’.
Open VLD-kamerlid Luk Van Bie-
sen, die het Dexia-dossier nauw
opvolgt, spreekt krachtigere taal.
‘Als de Raad van State en/of Eu-
ropa een politieke beslissing ver-
nietigt, bestaat die beslissing
niet meer. Een plan B kan dan
ook geen kopie zijn van het vori-
ge. Er zal bovendien rekening
gehouden moeten worden met
alles wat nu aan het licht is ge-
komen in het dossier.’ (cv, lob)


