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ARCOCLAIM ROEPT PARTIJEN OP TOT SAMENWERKING
Het is niet langer stil rond het Arco-dossier. Politici spraken zich er de afgelopen dagen over uit, maar
de meningen blijven verdeeld. Straks moet er een regeringscoalitie worden gevormd, maar een
‘coalitie’ voor het Arco-dossier lijkt er niet te zijn. Ab Flipse, voorzitter van ArcoClaim: “Er zijn altijd
tien redenen om iets niet te doen; verzin één reden om het wél te doen! Waarom slaan de
verantwoordelijke partijen de handen niet ineen?”.
Niemand in België is de afgelopen jaren tegen een oplossing van het Arco-dossier (geweest). De
Belgisch staat, Belfius, Beweging.net en de politieke partijen deden toezeggingen en tekenden een
regeerakkoord. CD&V zegt nu bij monde van Bogaert: “Belofte maakt schuld.”, Van Overtveldt (N-VA)
verwacht dat Europa een regeling waarschijnlijk nooit zal goedkeuren. Open Vld wil wel een regeling,
maar legt de bal neer bij Beweging.net. En Groen wil ‘snel duidelijkheid’. Maar wie wil dat niet?
Duidelijk is dat er Europees gezien ruimte is voor een vergoeding aan de Arco-coöperanten. Het
Europese Hof stelt in het arrest van 7 december 2018: ‘De commissie verklaart (…) dat zij zich niet
principieel verzet tegen elk mechanisme van vergoeding van de coöperanten’. Wanneer Belfius, als
legitiem opvolger van Dexia, met een schadevergoeding komt, is er in principe geen sprake van
staatssteun. Dat geldt ook voor een tussenkomst van Beweging.net.
Kortom: er zijn zeker mogelijkheden om dit dossier op te lossen. Waar een wil is, is een weg! Maar wie
wil? Kiezers in België doen er goed aan te kijken wie binnen de politiek bereid is, toe te treden tot de
‘coalition of the willing’.
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