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PASCAL DENDOOVEN
1. Waarover moest de Raad van State

zich uitspreken?
Er waren twee kernvragen: Is er sprake

van ongelijke behandeling tussen gewone
aandeelhouders en coöperatieve aandeel-
houders door die laatsten een spaarwaar-
borg te garanderen? En voldeed Arco aan de
voorwaarden van de spaarwaarborg? De
auditeur van de Raad van State had zich
zeer kritisch uitgelaten over de regeling,
maar de Raad zelf klinkt tot verrassing van
velen veel milder.

2. Wat is er beslist?
De Raad van State houdt de waarborg-

regeling voorlopig overeind. Daarmee volgt
hij de auditeur op verschillende punten
niet. Volgens de Raad van State was er wel
degelijk een dreiging van een systemisch
risico. De regering heeft daarover advies in-
gewonnen bij de Nationale Bank, die het ge-
eigende orgaan is om uit te maken of de
overheid acties kan ondernemen om het be-
lang van de spaarder veilig te stellen. Ook
een regering in lopende zaken kon perfect
optreden. Kort samengevat: de voorstan-
ders van de waarborgregeling krijgen op de
formele punten gelijk.

3. Scoort Arco beter dan verhoopt?
Arco haalt punten binnen, maar de

basisdiscussie – of de regeling discrimine-
rend is omdat ze coöperatieve aandeelhou-
ders uit de wind zet en andere aandeelhou-

ders niet – werd niet behandeld. Dat is een
kwestie voor het Grondwettelijk Hof. Voor
dat de prejudiciële vraag beantwoordt, zijn
we ongeveer een jaar verder. Sommige ad-
vocaten sluiten niet uit dat het Grondwette-
lijk Hof iets sneller oordeelt vanwege het
grote belang.

4. Op welk vlak verliest Arco punten?
Zowel de advocaten van de staat als die van
Arco hadden aangevoerd dat de klagers
geen belang hebben. Het geld dat ze aan
Dexia verloren, krijgen ze niet terug als de
Raad van State de spaarwaarborg voor de
Arco-coöperanten afschiet. Ze hoopten met
dat argument het pleit te winnen zonder de-
bat ten gronde.
Maar de Raad van State schuift de kwestie

van het belang voor zich uit. En dus wordt
de discussie ten gronde voor het Grondwet-
telijk Hof allesbepalend. Als het Hof oor-
deelt dat er sprake is van discriminatie, ligt
de spaarwaarborg aan diggelen. De Raad
van State kan dan niet anders dan de rege-
ling ongeldig verklaren.

5. Kan de regering al een initiatief
nemen?

Ze heeft in theorie de handen vrij om vanaf
morgen al werk te maken van een alter-
natieve regeling. Eerder waren er allusies
op een plan B.

6. Is de Arco-regeling gered als het
Grondwettelijk Hof oordeelt dat er geen
discriminatie is?

Neen, Europa moet zich ook nog uitspre-

ken. Volgens sommige advocaten zou het
niet tussenkomen in de lopende discussie,
maar pas oordelen nadat de Raad van State
zijn eindoordeel heeft geveld.
Of Europa uiteindelijk de boeman wordt, is
moeilijk in te schatten. In eerdere recht-
spraak heeft het al een onderscheid ge-
maakt tussen coöperatieve vennootschap-
pen, die de facto een winstoogmerk hebben,
en ‘sociale coöperaties’.

7. Wanneer kunnen de coöperanten
aankloppen voor schadevergoeding?

Een beroep doen op de waarborgregeling
kan pas als de vereffenaars klaar zijn met
hun werk. Dat zou begin 2014 het geval kun-
nen zijn. Als de vereffenaars een tandje bij-
steken en de vereffening sneller afsluiten,
kunnen de Arco-coöperanten terugvallen
op de spaarwaarborg nog voor de Raad van
State klaar is. Dan kan het waarborgfonds
niet anders dan uitbetalen. Bestaat de waar-
borgregeling bij het afsluiten van de veref-
fening niet meer, dan dreigen sommigen
met een procedure tegen de verkopers van
de deelbewijzen, zoals Belfius.

8. Is geld weghalen bij Belfius
een oplossing?

Neen, als de spaarwaarborg sneuvelt en je
bent op dat moment klant, heb je nog een
onderhandelingspositie. 600.000 coöpe-
ranten zijn actieve klant bij Belfius en heb-
ben samen 20 miljard euro bij de bank.
Belfius kan hen moeilijk in de kou laten
staan.
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Nog een jaar
afwachten
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Open VLD wil inzage vereffening Arco
V A N O N Z E R E D A C T E U R

PETER DE LOBEL
BRUSSEL | ‘Met deze beslissing

kan ik niet ongelukkig zijn. Dege-
nen die dachten het ACW en Arco
snel en goedkoop een hak te zet-
ten, komen van een koude kermis
thuis.’ CD&V-senator Etienne
Schouppe is in zijn nopjes met het
besluit van de Raad van State. Die
heeft gisteren de beroepen tegen

de staatswaarborgen voor de
Arco-coöperanten grotendeels
van tafel geveegd.
Het Grondwettelijk Hof moet zich
wel nog uit spreken over het al dan
niet discriminerende karakter van
de maatregel. En ook de Europese
Commissie onderzoekt de
zaak (zie hieronder).
Schouppe liet afgelopen weekend
in een interview verstaan dat de

Raad van State zich bewust moest
zijn van ‘de mogelijke negatieve
gevolgen’ (DS 23 maart). Hij
spreekt nu van een ‘zeer belangrij-
ke stap’: ‘Ik heb er goede hoop in.’
Door over een deel van de zaak ad-
vies te vragen aan het Grondwet-
telijk Hof gaat de hele discussie
voor minstens enkele maanden in
de ijskast. Dat betekent alvast dat
de regering-Di Rupo niet holder-

De Wetstraat slaakt een zucht van
verlichting. De garantie voor de
coöperanten van Arco houdt stand.
Plan B blijft, voorlopig althans, in de
kast. Open VLD hoopt intussen wel
om via het parlement inzage te
krijgen in de vereffening van Arco.
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ANTWERPEN (BELGA) | De Ant-
werpse schepen Koen Kennis
(N-VA) is zaterdagavond getroffen
door een aortabreuk. Hij onder-
ging intussen al met succes een
spoedoperatie in het Middelheim-
ziekenhuis. ‘Ik wens de familie en
vrienden van Koen veel sterkte toe
in deze moeilijke tijden’, liet de
Antwerpse burgemeester Bart De
Wever weten in een korte medede-
ling. ‘Het hele schepencollege is

geschokt door dit nieuws en ieder-
een leeft mee. We hopen dat Koen
de komende weken in alle rust kan
herstellen.’
De 46-jarige Kennis was de voor-
bije jaren aan de slag als kabinets-
chef van Vlaams minister Geert
Bourgeois. Momenteel is hij in
Antwerpen schepen van Financi-
en, Mobiliteit, Toerisme, Binnen-
gemeentelijke Decentralisatie en
Middenstand.

Aortabreuk velt schepen Kennis
ANTWERPEN
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Open VLD wil inzage vereffening Arco

debolder een plan B uit haar
mouw moet schudden. Gezien de
budgettaire krapte en de weken-
lange storm rond het ACW was
dat momenteel ook een mission
impossible geweest.

Rekenhof inschakelen

Dat betekent evenwel niet dat er
de komende maanden niet meer
over Arco gesproken zal worden.
Open VLD en Groen vinden dat de
regering van de gewonnen tijd
moet gebruikmaken om verder na
te denken over een eventueel plan
B. Tegelijk is bij de liberalen en de
N-VA te horen dat de Arco-coöpe-
ranten in de eerste plaats vergoed
moeten worden door Arco zelf,
dat na de val van Dexia in vereffe-
ning ging.
‘De vereffening moet worden
voortgezet, terwijl we wachten op
de Raad van State. Dat moet in
alle openheid gebeuren’, zegt ka-
merlid Luk Van Biesen (Open
VLD). ‘Nu hebben we veel te wei-
nig zicht op wat daar gebeurt. Be-
gin dit jaar verkocht Arco een
groot pakket Elia-aandelen. Maar
het was alleen omdat de regering
die overnam (via Belfius, red.) dat
we daar weet van hadden. Dat de
garantieregeling is gestemd in het
parlement, sluit niet uit dat we
moeten nagaan wat Arco of het
ACW zelf nog kan doen.’
Dat hoeft niet per se via een
onderzoekscommissie, zegt Van
Biesen, ‘het is niet de bedoeling
om meteen rechter te spelen’. Een
van de mogelijkheden is dat het
parlement het Rekenhof de op-
dracht geeft om de vereffening te
controleren. De liberaal verwijst
daarbij naar eenzelfde soort con-
trole van het Rekenhof op de
FPIM, de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij, die
door het parlement werd ge-
vraagd.
‘We hebben het recht te weten wat
daar gebeurt. Het gaat immers
over veel geld voor vergissingen
uit het verleden. Het kan niet dat
de Belgische belastingbetaler
daarvoor moet opdraaien zonder
dat we zicht hebben op die veref-
fening.’

Geld terugvorderen

Ook de N-VA is niet van plan te
ontwapenen. ‘Het ACW zal zijn
verantwoordelijkheid moeten ne-
men voor het belazeren van de Ar-
co-coöperanten’, zegt Peter Dedec-
ker (N-VA), die zich de afgelopen
weken ontpopte tot de wraaken-
gel van de christelijke arbeiders-
beweging. ‘Als de Raad van State
of Europa de waarborgen uitein-
delijk toch verwerpt, moet de re-
kening rechtstreeks bij het ACW
terechtkomen. Blijven de waar-
borgen overeind, dan zullen we
moeten kijken hoe dat geld na-
dien door de staat kan worden te-
ruggevorderd.’

V A N O N Z E R E D A C T E U R

BART BRINCKMAN
ANTWERPEN | ‘Ondanks mijn

begrip lijkt het me niet gepast om
hoofddoeken (of andere religieuze
of politieke symbolen) te laten
dragen bij de uitoefening van pu-
blieke functies, die de neutraliteit
van de overheid moeten uitstralen
(politie, loketbedienden…).’ In
zijn boek Het beste moet nog ko-
men liet Patrick Janssens (SP.A) er
in 2006 nooit twijfel over bestaan.
Tegelijk ijverde de voormalige
Antwerpse burgemeester er hard
voor dat het stadspersoneel een
betere weerspiegeling zou worden
van de Antwerpse samenleving.
Dat lukte aardig. Meer dan 10 pro-
cent van het Antwerpse personeel
heeft tegenwoordig allochtone
roots. Een fikse vooruitgang, die
evenwel volledig werd overscha-
duwd door de invoering van het

hoofddoekenverbod voor loket-
functies. Het liep al mis toen een
richtlijn met een rist kleding-
beperkingen suggereerde dat het
hoofddoekenverbod voor ieder-
een gold.

Neutraliteit vs. diversiteit

De gecontesteerde maatregel
bracht de SP.A snel in de proble-
men. In Antwerpen gaf het Groen,
lamgeslagen na de zware neder-
laag in 2006, weer vaste grond om
zichzelf heruit te vinden. De partij
voerde heel gericht campagne. Sa-
men met de Oosterweeldiscussie
deed het hoofddoekenverbod de
relatie tussen SP.A en Groen flink
verzuren. Uiteindelijk spreidden
de groenen zo het bedje voor de
PvdA, die bij de jongste gemeente-
raadsverkiezingen met succes te-
gen de allochtone kiezer aan-
schurkte.
Op nationaal niveau zaaide de
maatregel verdeeldheid. Het be-
trof een generatieconflict, zowel
bij de leden (kiezers) als bij de
mandatarissen. De ‘oudere socia-
listen’ zwoeren bij emancipatie en
neutraliteit bij de overheid. De
‘jongeren’ zagen in de hoofddoek
het logische bewijs van een diver-
se samenleving. De confrontatie
bleef onbeslist. Janssens’ overwin-

ning in 2006 op Vlaams Belang
maakte hem op dat punt onaan-
tastbaar.
Toch drongen zich correcties op.
Zo wilde de Gentse SP.A niet
weten van zo’n verbod. Het hoofd-
doekenverbod in de Arteveldestad
kwam er na een wisselmeerder-
heid, aangevoerd door de liberale
bestuurspartner, waarbij Groen
en SP.A tegen stemden. Maar ook
electoraal leed de partij schade.
Zo verloren de socialisten in Ant-
werpen bij de verkiezingen van
2010 zelfs een zetel aan Groen.

Het ging daarbij om het zitje van
vakbondsman Rudi Kennes. Als
echtgenoot van een vrouw van
Marokkaanse afkomst had hij tij-
dens de campagne gemerkt hoe
gevoelig het punt wel was. Hij
vreesde dat de echte afrekening
pas zou volgen tijdens de verkie-

ANALYSE III HOOFDDOEKENVERBOD BRACHT PARTIJ IN PROBLEMEN

SP.A kiest voor Angelsaksisch model
De afwijzing van een
hoofddoekenverbod versterkt
de SP.A op de linkerflank.
Het jongste verlies in
Antwerpen deed het
generatieconflict smelten
als sneeuw voor de zon.

Socialisten
beseffen dat
veel meisjes
hoofddoek
dragen uit
identiteitsbeleving

Met de hulp van Yasmine Kherbache bouwt de SP.A verder op de diversiteitslijn. © Filip Claus

zingen van 2012. ‘Waarmee ik niet
wil gezegd hebben dat het een ver-
loren zaak is’, zei hij in 2010. ‘Al-
leen: de oplossing van een pro-
bleem begint natuurlijk bij de on-
derkenning ervan.’

Lijn Gennez

Bruno Tobbacks voorganger, Ca-
roline Gennez, was het met
Janssens oneens en verkoos de
Angelsaksische zienswijze. Die
laat de openlijke beleving van de
religieuze identiteit toe. ‘Neutrali-
teit staat zo gelijk aan diversiteit,
die we niet meer zien omdat we
het gewoon zijn’, redeneerde ze.
Na het verlies van Antwerpen en
met de hulp van Yasmine Kher-
bache bouwt de SP.A nu op die lijn
verder, in het volle besef dat heel
wat meisjes een hoofddoek dragen
uit identiteitsbeleving.
Tobback benadrukt dat het diver-
siteitsprogramma van de SP.A de
hoofddoekenkwestie overstijgt.
Maar de voorzitter beseft de sym-
bolische implicaties van zo’n ver-
bod. Een koerswijziging in de aan-
pak van een discussie die de ko-
mende jaren niet zal verdwijnen,
drong zich op. Electorale motie-
ven wegen daarbij misschien niet
het zwaarst, maar ze blijven on-
miskenbaar.

BRUSSEL | Na meer dan twaalf
jaar in de gemeenteraad van Stad
Brussel geeft Bruno De Lille
(Groen) zijn zitje door aan
Michaël François (Ecolo). ‘Door
mijn drukke agenda werd het
steeds moeilijker om de gemeen-
teraad bij te wonen’, zegt De Lille.
De wissel betekent het einde van
een bijzondere situatie. De Ecolo-
Groen-fractie telde sinds de laat-
ste gemeenteraadsverkiezingen

immers meer Nederlandstaligen
dan Franstaligen.
Mogelijk gebeurde de wissel on-
der druk van Ecolo, meldt de site
van BrusselNieuws. Niet iedereen
aan Franstalige kant vond de Ne-
derlandstalige meerderheid im-
mers vanzelfsprekend.
Onder meer Henri Simons (PS, ex-
Ecolo) vond dat het resultaat het
gevolg was van een etnische
Vlaamse stem. (gom)

De Lille geeft zetel aan Ecolo’er
STAD BRUSSEL

SNEL
De Raad van State verwerpt
het merendeel van de beroepen
tegen de waarborgregeling voor
Arco. Daarmee wordt tijd ge-
kocht, maar Open VLD en N-VA
ontwapenen voorlopig niet.


