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B E L G I Ë  WO R D T  W E E R  WAT  K L E I N E R
De gedeeltelijke vereffening van de Arco-groep betekent het einde van een sterke coöperatieve structuur in
ons land, stelt MARC HOOGHE vast. Ook de non-profitsector blijkt niet opgewassen tegen het moderne
functioneren van het economisch systeem.

De coöperatieve beweging in ons land is
ongeveer anderhalve eeuw geleden ontstaan.
Binnen zowel de socialistische als de christe-
lijke arbeidersbeweging leefde het idee dat de
leden zelf een alternatieve, meer sociale eco-
nomie konden opbouwen. Op die manier kon-
den ze zich, ten minste gedeeltelijk, onttrek-
ken aan de harde wetten van de marktecono-
mie. De coöperatieven waren een voorafspie-
geling van de ideale, op waarden gebaseerde
economie die men probeerde te verwezenlij-
ken.
De vereffening van onderdelen van de Arco-
groep maakt een einde aan deze droom. Er
zijn uiteraard nog wel coöperaties actief, en
de sociale economie floreert in een aantal sec-
toren, maar de economische macht van die or-
ganisaties is veel kleiner dan bij de grootste
christelijke coöperatie. Het collectief kapitaal
dat de afgelopen anderhalve eeuw geduldig
werd opgebouwd, is op tien jaar tijd volledig
in rook opgegaan. Dat betekent niet dat de
christelijke arbeidersbeweging opeens zal
verdwijnen: de ACW-deelorganisaties zijn fi-
nancieel gezond, en ze zullen deze storm wel
doorstaan. Maar het economisch gewicht van
de christelijke arbeidersbeweging is wel da-
nig aangetast, en in de huidige context lijkt
het onmogelijk dat een dergelijke positie ooit
nog terug zou kunnen worden opgebouwd.
Dertig jaar geleden was het nog vanzelfspre-
kend dat Hubert Detremmerie, de toenmalige
baas van de Bacob-bank, mee aan tafel schoof
bij het geheime overleg in Poupehan waar de
devaluatie van de Belgische frank werd be-
klonken. In de toekomst zal het voor een ver-
tegenwoordiger van de sociale economie on-
mogelijk zijn om nog een dergelijke sleutelpo-
sitie te verwerven. Het is belangrijk dat socia-
le en politieke motieven een rol blijven spelen
in het economisch beleid, maar die hefbomen
verdwijnen in een razendsnel tempo.

Wingewest België

Luc Huyse stelde in een boek uit 1987 nog dat
de verzuiling in ons land grotendeels voorbij
was. De christelijke en de socialistische zuil
hadden volgens hem niets meer met ideologie
of ethische bevlogenheid te maken, het waren
pure economische machtsbastions geworden.
Hij stelde dan ook voor om die term ‘zuilen’
maar meteen te vervangen door ‘politieke
concerns’. We zijn nu een kwart eeuw verder
en we kunnen enkel vaststellen dat die con-
cerns al evenmin het eeuwige leven hebben.
Ook de christelijke arbeidersbeweging is, on-
danks haar verheven idealen, in de val getrapt
van de gemakkelijke winsten in de jaren voor
2008.
Arco is daarbij niet veel meer dan de laatste
aflevering in een lange reeks vallende Belgi-
sche dominosteentjes. Als we terugdenken
aan Sabena en Swissair, aan Electrabel en Su-
ez, Bacob en Dexia, Fortis en BNP Paribas, dan
is de onvermijdelijke conclusie dat de Belgi-
sche bedrijven in het buitenland blijkbaar be-

schouwd worden als een zeer gemakkelijke
prooi. Het gaat hier bovendien om eenrich-
tingsverkeer: tegenover al die overnames,
staan er heel weinig omgekeerde bewegingen,
waarbij Belgische bedrijven strategische be-
langen nemen in het buitenland. Dat heeft
niets te maken met het feit dat wij een klein
land zijn. Zwitserland, Nederland en Zweden
zijn naar verhouding ook kleine economieën,
en zij slagen er veel beter in de economische
beslissingsmacht in eigen land te houden. Dat
is de ironie van partijen die nu streven naar
meer onafhankelijkheid voor het Vlaamse Ge-
meenschap. Zij leggen dan de nadruk op de
vraag welk beleidsniveau bevoegd is om bij-
voorbeeld de vele oorlogsdoden in de West-
hoek te exploiteren voor toeristische doelein-
den. Maar tegelijk blijft men blind voor het
feit dat ons land in sneltreinvaart economi-
sche onafhankelijkheid verliest en niet veel
meer wordt dan een wingewest. Als men het
echt meent met het nationalisme, dan zou de
aandacht naar die economische problemen
moeten gaan.

Zelfbediening

Het voorbeeld van de Gemeentelijke Holding
en van Arco toont aan dat het gebrek aan eco-
nomisch stuurmansschap niet enkel te maken
heeft met de hebzucht van Maurice Lippens
en andere zelfverklaarde captains of indus-
try. Ook beheerders uit de politieke of de non-
profit-sector blijken niet in staat weerstand te
kunnen bieden als grote buitenlandse bedrij-
ven met grote ambitieuze en winstgevende
luchtkastelen komen aanzetten. Het feit dat
men al die ingewikkelde financiële construc-
ties niet zo goed begreep, was blijkbaar onvol-
doende reden om ze niet goed te keuren.
De saga van de grote Belgische ondernemin-
gen heeft daardoor iets weg van de roman De
Buddenbrooks van Thomas Mann. Daarin be-
schrijft hij hoe de elkaar opvolgende genera-
ties van een familiebedrijf langzaam maar ze-

ker de erfenis van de stichter van het bedrijf
verkwanselen. Rampspoed na rampspoed
volgt elkaar op, en er blijkt niets te zijn dat de
familieleden kunnen doen om die neergang te
stoppen. Ook de Belgische economie lijkt zo
langzamerhand meegesleept te worden in een
dergelijk ondergangverhaal. De wilskracht en
de moed om dat verval te stoppen, ontbreken.
Het verval krijgt nog een extra wrange na-
smaak door de manier waarop het wordt afge-
handeld. Het is eerder al gesteld dat coöpera-
tieve aandelen ook aandelen zijn. Of aandelen
nu gekocht worden door goede huisvaders of
niet, maakt daarbij geen verschil zoals de vele
goede huisvaders met Fortis-aandelen moch-
ten ondervinden. Toen vorige maand werd
aangekondigd dat er een ‘overheidsgarantie’
werd gegeven aan de aandeelhouders van Ar-
co, klonk dat nog min of meer geruststellend.
Bij ‘garantie’ denken we immers aan virtuele
bedragen, die in de praktijk nooit uitbetaald
moeten worden. We genieten allemaal van
een overheidsgarantie op onze spaarreke-
ning, maar de kans is bijzonder klein dat u
daarvoor ooit een euro uit de Belgische schat-
kist hoeft te krijgen. Bij Arco was vorige
maand reeds duidelijk dat ‘garantie’ in dit ge-
val betekende dat er ook effectief zou moeten
afgedokt worden, omdat het geld van Dexia
gewoon verdampt was. Nu pas wordt duide-
lijk hoeveel dat zal kosten. Bovendien blijft
Auxipar, het rendabele element van de Arco-
groep, zorgvuldig uit de vereffening, zodat er
ook daar niets te rapen zal vallen. Het geheel
ruikt daardoor toch wel naar een tamelijk ver-
regaande vorm van zelfbediening. Zoals bij de
meeste ondergangsverhalen, blijkt sauve qui
peut een belangrijk motief te zijn. Als de ko-
mende jaren ons economisch systeem gron-
dig moet hervormd worden, dan zal men in de
eerste plaats kijken naar gepensioneerden,
werklozen en pas afgestudeerden. Maar de
beheerders van ons economisch systeem mo-
gen ook in die hervorming betrokken worden.

De christelijke arbeidersbeweging is,
ondanks haar verheven idealen, in de
val getrapt van de snelle winst

MARC HOOGHE
Wie? Gewoon hoogleraar politieke wetenschap-
pen
Wat? De vereffening van Arco sluit ook een stuk
sociale geschiedenis van België af
Waarom? Het geloof dat de non-profit een tegen-
gewicht zou kunnen vormen tegen de brute
kracht van de markt is een illusie gebleken

Sabena, Electrabel, Fortis, en Bacob, allevier opgepeuzeld door buitenlandse overnemers. 

Verval van een familie
O

P
IN

IE
&

A
N

A
LY

S
E

‘Het is alsof je de
verzekering pas
afsluit na het on-
geval en toch nog
een schadever-
goeding opstrijkt.’

Econoom GEERT NOELS vindt
dat aandeelhouders geen
staatsgarantie meer moeten
krijgen wanneer al lang
duidelijk is dat ze ze gaan
gebruiken, zoals gebeurde met
die van Arco
(in Het Nieuwsblad).


