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Open Vld wil inzage
vereffening Arco
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Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen. © photo news.

Na de beslissing van de Raad van State om de beroepen tegen de Arco-waarborgen
grotendeels te verwerpen en de vraag of er sprake is van discriminatie van de gewone
Dexia-aandeelhouders door te spelen naar het Grondwettelijk Hof, blijft Open Vld
benadrukken dat de coöperanten van Arco in de eerste plaats door Arco zelf vergoed
moeten worden. Ze vragen wel dat de vereffening van de financiële poot van de
christelijke arbeidersbeweging ACW "in alle openheid" gebeurt.

Arco ging in 2011 kopje onder toen Dexia omviel. Zijn coöperanten konden evenwel rekenen op
een garantie voor hun spaarinleg. Terwijl een volgend arrest van de Raad van State - over de
eventuele discriminatie - wordt afgewacht, moet de vereffening van Arco worden doorgezet,
vindt Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen.

Maar "dat moet in alle openheid gebeuren", zegt Van Biesen in De Standaard. "Nu hebben we
veel te weinig zicht op wat daar gebeurt. (...) Dat de garantieregeling is gestemd in het
parlement sluit niet uit dat we moeten nagaan wat Arco of het ACW zelf nog kan doen."

Hij vindt niet dat daarvoor meteen een onderzoekscommissie in het leven moet worden
geroepen. Een mogelijkheid is dat het parlement het Rekenhof de opdracht geeft, de
vereffening te controleren. Een gelijkaardige controle werd eerder uitgevoerd op de FPIM, de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
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"We hebben het recht te weten wat daar gebeurt", zegt Van Biesen over Arco. "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 vereffening."
De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.


