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De politieke
actualiteit
volgens
UGent-
politicoloog
en 
De Morgen-
columnist
Carl Devos.

Een plaats voor Arco

orige week vormde een – te bestrijden –
ideetje van een partijtje de lont waarmee
een massaal verontwaardigingsvuur werd
ontstoken. In een vakantievacuüm is daar-
voor immer voldoende zuurstof. Alsof er
weldra gescheiden zitplaatsen op de bus
aankomen. En die straks enkel door die ver-

ontwaardiging zullen zijn vermeden. Alsof het 
– in België onmogelijke – verbod van dat partijtje
haar ideeën zal uitroeien. Het liet ons toe, eens-
gezind en heldhaftig, de grootste beginselen te
verdedigen. Jammer dat diezelfde massale ver-
ontwaardiging er niet is over sociale problemen
die er al effectief zijn. Het is goed om een streep
in het zand te trekken, maar het is ook nodig om
op zoek te gaan naar de oorzaak van zulke ideeën
en hun eventuele aanhang.

De oplaaiende ophef illustreerde dat zowat alle
partijen een deel van de electorale mobilisatie-
kracht van de soumission willen.

Er is nog reden voor ergernis: in de Wetstraat
gewagen sommigen van een gijzeling van (de
beursgang van) Belfius, met de vergoeding voor
Arco-coöperanten als losgeld. Die beursgang lijkt
te worden uitgesteld, omdat Michel I er niet in
slaagt dat deel van het zomerakkoord van juli 2017
uit te voeren. Zoals vaker dienen akkoorden soms
niet om een probleem op te lossen, maar om er
tijdelijk mee voort te leven.

En de Arco-coöperant, die blijft de speelbal van
een treurspel. Al zeven jaar en drie regeringen
lang (Leterme II, Di Rupo, Michel). Allerlei
 partijen rekten procedures zo lang dat ze over
 verkiezingen heen konden worden getild. Al die
jaren nam zijn mogelijke compensatie af. Van de
vorig jaar beloofde 600 miljoen (400 miljoen van
Belfius, 200 miljoen van Beweging.net) zou onder-
tussen maximaal een derde overblijven. Als dat
er ooit komt.

Yves Leterme beloofde de Arco-coöperanten in
2011 een staatswaarborg voor hun belegging in
Dexia. Dat bleek later een onwettelijke beslissing.
Omdat de regering beloofde wat ze niet mocht
beloven, heeft ze volgens sommigen een soort
morele schuld, namelijk om van alle verliezers
van de bankencrisis  (bij Dexia en andere
banken) enkel deze coöperanten met belasting-
geld te compenseren. Dat de betrokkenen destijds
werden misleid wordt doorgaans niet gecontes-
teerd. Wat het inderdaad ook tot een ingewikkelde
morele kwestie maakt, naast het juridisch  kluwen.

In dat verband is het stilzwijgen van de chris-
telijke arbeidersbeweging storend. Haar verant-
woordelijkheid in dezen is niet te ontkennen. 
Toch lijkt het enkel over de bijdrage van de
 belastingbetaler via Belfius te gaan. Het kan niet
de bedoeling zijn om Beweging.net zodanig te
 verzwakken dat het niet langer in staat is om alle
goede werken voor zovelen te doen, maar even-
zeer kan de vraag welk deel van het engagement
het voor zijn rekening kan nemen niet blijvend
onder tafel worden geduwd.

In de saga zitten scheeftrekkingen. Zelfs volks-
bedrog. Zoals de stelling dat de voorafgaande uit-
kering van een superdividend van Belfius in een
soort Arco-fonds ervoor zorgt dat die beursgang
exact evenveel (400 miljoen) meer zal opbrengen
dan zonder die voorafgaande uitkering. Omdat
kopers door die bevrijding van het Arco-zwaard
zoveel meer voor het aandeel overhebben. Dat
wordt door zowat elke specialist tegengesproken:
de prijs van dat aandeel is van meer zaken
 afhankelijk. Bovendien is het dan voor de belas-
tingbetaler in het beste geval een nuloperatie.
Zonder compensatie vermindert de staatsschuld,
dus de prijs voor de afbetaling daarvan.D
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Johan De
Mol was lid
van de raad
van bestuur
van De Lijn
van 1991 
tot 1997. Hij
is werkzaam
aan de
UGent.

n het opiniestuk dat Marc Descheemaecker
schrijft (DM 7/4), is minder dan een zevende
gewijd aan De Lijn, de rest is louter partij -
politiek gewauwel. Dat is dan ook zijn rol bij de
Lijn; voor kennis van de vervoersmaatschappij
moet je niet bij hem zijn en evenmin bij de
 ‘onafhankelijke’ managers of bestuurders.

De weinige woorden die over de Lijn gaan,
geven een schrijnend gebrek aan kennis aan. Om
zinvol over kostendekkingsgraad te spreken, moet
men over correcte data over reizigers beschikken.
De Lijn telt reizigers nog steeds met pen en papier,
terwijl buitenlandse vervoerbedrijven al twintig
jaar volautomatische telsystemen voor het in- 
en uitstappen gebruiken.

Wanneer de Lijn vaststelt dat er in Gent 28 pro-
cent meer reizigers zijn, verminderen de frequen-
ties. Zo daalt het tramaanbod in Gent van 62 (2016)
naar 55 trams (2017) in de ochtendspits. In juni
2017 werd de vakantiedienst in Antwerpen (stad)
vervroegd ingevoerd, uitgerekend op het ogenblik
waarop de Leien werden geknipt en De Lijn een
alternatief moest aanbieden. Kleine trams (ontoe-
gankelijk voor mindermobielen, ouders met kin-
derwagen, ouderen) werden ingezet in plaats van
de moderne, comfortabele trams. Of deze acties
de reiziger verleiden tot het gebruiken van het
openbaar vervoer kan sterk worden betwijfeld.

Dit alles kadert eerder in het onaantrekkelijk
maken van het openbaar vervoer. Hoe kan men
meer reizigers een comfortabel aanbod bieden,
als het exploitatiebudget steeds daalt. De daling
van het exploitatiebudget in Oost-Vlaanderen 
(-33 procent in de periode 2014-2016) staat in schril
contrast met de toename van de reizigers in Gent
(+28 procent) en kadert eerder in een politieke
afrekening dan een efficiënt aanbod.

Een goed management zorgt ervoor dat de
beste voertuigen maximaal worden ingezet ten
behoeve van de gebruikers van het openbaar ver-
voer, tegen de laagst mogelijke kostprijs. De Lijn
zou minstens zicht moeten hebben op de kostprijs
per kilometer en per voertuigtype. Een goed
management zorgt voor investeringen. Lijn 7 in
Gent wacht al jaren op aanleg.

Een goed management monitort en vernieuwt
het materiaal. Door een slechte monitoring en
onderhoud van de tramsporen is een belangrijk
deel van tramlijn 4 in Gent al meer dan twee jaar
niet meer bruikbaar en zijn de rails van
Antwerpen Linkeroever in erg slechte toestand.
Een goed management geeft tijdig correcte info.
De huidige ‘realtimeborden’ zijn slechter dan het
dertig jaar oudere Antwerpse bolletjessysteem.

Een goed management zorgt ervoor dat de vlo-
theid en de betrouwbaarheid voor de gebruiker
is verzekerd. Door wat men de ‘huisgemaakte ver-
tragingen’ (verplicht vooraan instappen, te weinig
deuren, geen centrale sluiting, controle zwartrij-
ders terwijl de tram vijf minuten stilstaat...) kan
noemen, is de reiziger niet zeker van betrouwbare
aansluitingen. Een goed management heeft een
toekomstbeleid en werkt een strategisch plan uit.

De voorzitter van de raad van bestuur van De
Lijn wordt geacht het management te sturen. Uit
de enkele elementen die hier worden geciteerd,
mag blijken dat Descheemaecker dit niet beheerst
en dat zijn voorzitterschap verre van een goed
voorbeeld van verandering is. Van een bekwame
voorzitter zou worden verwacht dat hij zich
beperkt tot inhoudelijke beleidsuitspraken. Van
een bekwame voorzitter zou men verwachten dat
hij zich uitspreekt over bijvoorbeeld de modale
shift of bedrijfswagens en zich zou onthouden
van partijpolitieke spelletjes. Het tegendeel is
waar; de reiziger is het slachtoffer. Foei.
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De Scheemaecker
kent niet veel 
van De Lijn

Descheemaecker

Dat Marc Descheemaecker zich
wel de titel van voorzitter van de
raad van bestuur van De Lijn en
ere-afgevaardigd bestuurder
van de NMBS aanmeet (DM 7/4)
maar tegelijk stelt dat hij deze
brief onder eigen naam heeft
geschreven, zal hij wel afdekken
als journalistieke evenwichts-
oefening. Maar zonder schroom
etaleert hij zich wel als  titelvoer-
der in functie bij de NMBS en De
Lijn. Hij kent geen remmen.

Maurice Vonckx, Wommelgem

Barbecue

Zoals het vandaag betaamt, is
bij al wat met vuur te maken
heeft, de luchtkwaliteit een
 prioriteit. 

Wat moeten we dan denken
van  een houtskoolbarbecue?
Het ding zou veel fijnstof kun-
nen produceren. Of dit nu al
deskundig is bewezen, laat ik in
het midden. 

Toch vrees ik dat er onder
milieuactivisten al een geurtje
hangt.

Eddy Wolfs, Tremelo 

Dat soort verzinsels is nodig om de bevolking
ervan te overtuigen dat er geen belastinggeld naar
de Arco-compensatie gaat. Het is jammer dat 
deze belediging van de collectieve intelligentie
niet op meer massale veroordeling stuit. Dat zou
de kans op herhaling in de toekomst kunnen
 verkleinen. Het blote feit blijft dat elke cent die
Belfius niet aan de staatsschuld maar aan de Arco-
coöperant stort, een bijdrage van de belasting -
betaler is. Net dat maakt het voor Open Vld en 
N-VA zo moeilijk. Daardoor hebben ze de voorbije
jaren wellicht niet meteen de extra mijl gelopen
om Europa te overtuigen van de Belgische
 constructie.

CD&V
Ook de positie van CD&V, die blijkbaar als enige
nog voor de regeringsbeslissing (koppeling beurs-
gang Belfius aan de Arco-regeling) gaat, is te
begrijpen. Als CD&V die compensatie nu niet
beslist krijgt, mag ze finaal worden afgevoerd. De
beursgang van Belfius, tussen de 9 en de 11 miljard
gewaardeerd, is haar laatste drukmiddel. Die hoeft
ook niet per se in mei of juni te gebeuren. Maar
de klok tikt nu genadeloos voort. Straks wordt de
beleidsruimte door de verkiezingskoorts helemaal
afgesloten en moet CD&V weer naar de kiezer met
lege Arco-handen.

Hoewel lang niet alle Arco-coöperanten voor
CD&V stemmen, heeft de partij zich de voorbije
jaren opgeworpen als hun verdediger. Ze bracht
er ook offers voor. En geweldig veel andere zaken
heeft CD&V, althans in de beeldvorming, niet
 kunnen realiseren. Vandaar haar hardnekkige
weigering om de gedeeltelijke beursgang van
Belfius, met alle weldadige effecten op de staats-
schuld, toe te laten. De framing dat CD&V zo alle
belastingbetalers geld kost, begint te nijpen.

Geloofwaardigheid van de politiek is meer dan
beloven dat buszitplaatsen een weerspiegeling
van onze waarden zullen zijn. Die waarden moe-
ten dan ook zichtbaar zijn in hoe een regering met
haar eigen beloftes omgaat.

Geloofwaardigheid
van de politiek is
meer dan beloven
dat zitplaatsen op 
de bus een weer -
spiegeling van onze
waarden zullen zijn

► Toenmalig premier Leterme beloofde de Arco-coöperanten in 2011 een
staatswaarborg voor hun belegging in Dexia. Een onwettige beslissing. © BELGA
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Madeleine Albright
‘Kunnen we Trump stoppen
voor het te laat is?’

DM.

Meer opinie? Krijg op woensdag en zondag gratis onze nieuwsbrief OPINIEMAKERS.
Inschrijven kan via demorgen.be/opiniemakers
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