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Jean-Paul Servais: herbenoemd maar minder machtig. © pn

GENT | De raad van bestuur van
de Universiteit Gent heeft gister-
avond Sas van Rouveroij aange-
steld als zijn nieuwe voorzitter. De
Open VLD’er was eerder al voorge-
dragen voor de functie door het
nominatiecomité van de universi-
teit.
‘Ik voel mij vereerd door dit ver-
trouwen en aanvaard deze op-
dracht met overtuiging’, reageerde
Van Rouveroij. ‘Als voorzitter zal
ik met enthousiasme mijn bij-
drage leveren om in een gedreven
dialoog met alle geledingen van de
raad van bestuur en de universi-

Sas van Rouveroij wordt voorzitter UGent

De Gentse liberaal Sas van
Rouveroij neemt ontslag als
fractieleider van Open VLD
in het Vlaams Parlement.

HOGER ONDERWIJS

scheid. ‘Ik acht het voorzitter-
schap van de raad van bestuur
moeilijk verzoenbaar met die van
fractieleider. De partijvoorzitter
heeft mijn ontslag aanvaard.’
Van Rouveroij zegt dat hij met veel
voldoening terugblikt op zijn peri-
ode als fractieleider. ‘Het coachen
van 21 fijne collega’s heeft me ge-
sterkt als mens en als liberaal po-
liticus. Het was een zeer intense
en leerrijke periode.’
De nieuwe voorzitter studeerde
rechten en havenbeheer aan de
UGent en was van 1989 tot 2009
schepen in de stad. Greet Riebbels
wordt plaatvervangend voorzitter
van de raad.
Tot voor kort was de rector van de
UGent ook voorzitter van de raad
van bestuur, maar door een wijzi-
ging aan de decreten van de instel-
ling kunnen voortaan alleen ex-
ternen die functie uitoefenen. (vhn)

sproken verwachtingen van talrij-
ke stakeholders’ spelen. Dat is de
reden waarom de regering de ‘go-
vernance’ (het bestuur) van de
FSMA aanpast. Servais verliest
een beetje macht. Hij speelt zijn
doorslaggevende stem in het vier-
koppig directiecomité kwijt. En
het auditcomité krijgt ook iets
meer speelruimte.
De politiek benoemt ten slotte
voortaan ook niet langer de secre-
taris-generaal van de FSMA. Zijn
managementtaken worden ver-
deeld onder de vier directieleden
terwijl zijn rol als auditeur bij
marktmisbruik bij een door de
FSMA aangeduide medewerker

NMBS-puzzel
redde Servais

‘Zeggen dat
Servais verant-
woordelijk is voor
de crisis, getuigt
niet van kennis’.
LUK VAN BIESEN
Open VLD

De toezichthouder die de bankencrisis niet
zag aankomen, wordt toch herbenoemd. Een
mix van politieke elementen redt het vel van
Jean-Paul Servais.

POLITICI BERUSTEN IN HERBENOEMING TOEZICHTHOUDER

komt te liggen.
Servais, die circa 450.000 euro
verdiende, zou nu terugvallen op
290.000 euro (al dan niet te verho-
gen met 10 procent). De raad van
toezicht van de FSMA moet nu nog
een advies formuleren over de her-
benoeming van de voorzitter van
het directiecomité.
‘Ik ben verbaasd over de mensen
die nu kritiek hebben op de herbe-
noeming van Servais. Dan kennen
ze het dossier niet goed. Servais is
iemand die keihard werkt. Zeggen
dat hij verantwoordelijk is voor de
crisis is te kort door de bocht’, zei
Luk Van Biesen, bankenspecialist
van Open VLD.

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

PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL | De benoemingspuz-

zel van de overheid bleef gisteren
reacties uitlokken. Dat ook top-
man Jean-Paul Servais een nieuw
mandaat kreeg bij de marktentoe-
zichthouder FSMA, deed de wenk-
brauwen fronsen. ‘Het is niet evi-
dent om iemand te herbenoemen
die niet heeft kunnen beletten dat
de Belgische belastingbetaler een
zeer zware factuur betaalt voor de
bankencrisis’, luidde het.
Ook de benoeming van Jean-Clau-
de Fontinoy (MR) als voorzitter
van de spoorwegmaatschappij
NMBS, lokte zure reacties uit. Bij
Fontinoy wordt openlijk aan zijn
integriteit getwijfeld. Hij heeft de
reputatie ‘zaken te kunnen rege-
len’. Hij is nauw betrokken bij de
vastgoeddossiers van de NMBS.
Zowel Fontinoy als toezichthou-
der Servais staan zeer dicht bij ex-
minister van Financiën Didier
Reynders. De band tussen Reyn-
ders en Fontinoy blijft voer voor
gossip. Dat ook Servais het haalde,
zou dan weer met een mix van po-
litieke factoren te maken hebben,
luidt het voorzichtig in regerings-
kringen.
Servais afschieten ging neerko-
men op kritiek op de vroegere
voogdijminister Didier Reynders
en dat blijft een taboe. Het stand-
punt blijft dat de vorige regering
de bankencrisis goed heeft aange-
pakt.

Het is Reynders die in april 2007
de socialist Eddy Wymeersch liet
opvolgen door zijn oud-kabinets-
chef Servais. Die was toen niet al-
leen te jong en ambitieus, hij miste
ook de kennis om het bankentoe-
zicht adequaat uit te oefenen.
Ondertussen is na de crisis het
bankentoezicht bij de FSMA weg-
gehaald en naar de Nationale
Bank verkast. Critici merken op
dat Servais’ huidige bevoegdheid,
die van bescherming van de finan-
ciële consument, de man meer ligt.

Veto’s

Servais zou ook ‘gered’ zijn door de
wetenschap dat de benoemings-
puzzel nooit zou passen als er te
veel veto’s werden gesteld. Een
niet te onderschatten factor was
dat er vice-premier Johan Vande
Lanotte (SP.A) veel aan gelegen
was om het mandaat van de
SP.A-man bij de FSMA, Henk Bec-
quaert, te vernieuwen. Becquaert
is een oud-kabinetschef van
SP.A-voorzitter Bruno Tobback.
Insiders merken op dat Vande La-
notte en Reynders respectievelijk
Jannie Haek (SP.A) en Fontinoy
veilig stelden en dat diezelfde tan-
dem bij de FSMA Becquaert en
Servais in het zadel hield.
Toch komt Servais niet onge-
schonden uit de benoemingspuz-
zel. In het persbericht van minis-
ter van Financiën Koen Geens
luidde het gisteren dat ‘sedert de
financiële crisis steeds meer uitge-
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‘Mijn periode als
fractieleider heeft
me gesterkt als
mens en politicus’

taire wereld verder vorm te geven
aan de missie en strategische doel-
stellingen van de universiteit.’
Van Rouveroij was de afgelopen
jaren de fractieleider van de libe-
ralen in het Vlaamse Parle-
ment. Van die functie neemt hij af-


