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Drama in twee bedrijven,
maandag, 6 oktober 2008

... of het verlies van de kroonjuwelen, België financieel ontmand! Een parlementaire onderzoekscommissie is het minste
wat we kunnen vragen, nu de tomeloze graaicultuur van het management van Fortis en Dexia het hele hebben en
houden van de cliënten van de bank zo op het spel heeft gezet! Het parlement is het volk en het volk heeft recht om te
weten hoe de vork aan de steel zit. Het volk moet weten wie er boter op zijn hoofd heeft. Onbegrijpelijke
grootheidswaanzin en megalomanie mondden de twee voorbije weekends uit in het uitkleden van de belangrijkste
financiële holdings van de Belgische Staat. Waar Albert II nog rechtstreeks tussenkwam toen de Generale Bank jaren
geleden wou opgaan in ABN-Amro zwijgt hij nu in de drie landstalen, nu zijn kroonjuweel Fortis geamputeerd wordt langs
Nederlandse kant en het resterende deel van Franse kant wordt opgeslokt, drama in twee bedrijven! Toen Electrabel op
weg was naar Suez, zijn er andere artikels verschenen in de krant. Vandaag zijn de &ldquo;Belgische&rdquo; financiële
kroonjuwelen verpatst na amper twee weekends &ldquo;goed bestuur&rdquo; door de regering Leterme. Hij moet zelfs
als een schoothondje met hangende pootjes bij president Sarkozy op bezoek samen met zijn over-zijn-ego-struikelende
francofiele minister van financiën. De Fransen halen hun slag dubbel binnen: Dexia en Fortis, de Nederlanders
schuddebuiken van het lachen, ze hebben voor een fractie van het bedrag waarvoor ABN-Amro is aangekocht, niet
alleen ABN-Amro terug, maar tevens nog een bank (Fortis Nederland) en verzekeringsmaatschappij (de Rotterdamse) er
bovenop! De drie samen vormen het gezonde deel van Fortis, zegt Wouter Bos. Héél zuur voor onze regering, maar
toch wel echt staatsmanschap van zijn kant! Leterme is het mercantiele dwergje van Europa. Een Europa dat anders wel
al lang eens uit zijn financiële pijp mag komen, want de volgende prooi voor de machtshonger van de speculanten, kon
wel eens de Euro zijn. We hebben in Europa wel één munt, maar hebben we ook een coherent muntbeleid?! En wat
vindt de Open VLD? Dat de kleine man niet bekommerd mag zijn om zijn koopkracht, want zo&rsquo;n actiedag, als die
van maandag is echt wel niet ethisch, wat dacht je wel (grote advertenties in de krant!)! Spreek mij nu van ethiek,
wanneer de financiële goeroes macaber gokken met de spaarcenten en het pensioensparen van honderdduizenden
potentieel gedupeerden. Voka en Unizo roepen zelfs op om naar de rechter te stappen; kan het nóg cynischer? Intussen
weigeren Open VLD en CD&V wel een parlementaire onderzoekscommissie, stel je voor dat er wat van de waarheid aan
het licht kon komen.
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