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Zeker kwart van
Antwerpse ring
wordt overkapt
Er is een akkoord over de besteding van 1,25 miljard euro aan
18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten op en rond de Antwerpse ring. Er komt onder meer
2,4 kilometer overkapping bij.
Daardoor staat de teller van extra
overkapping op 3,25 kilometer.
Opgeteld bij de 3,7 kilometer voor
de Scheldekruising, stijgt het totaal naar 7 kilometer, bijna een
kwart van de hele ring. Volgens
intendant Alexander D’Hooghe zal
er ongeveer 400 hectare groene
ruimte bijkomen. Er wordt ook
veel geld uitgetrokken voor fietsverbindingen, onder meer de nieuwe Scheldebrug en een fietspad
langs de ring. Groene bermen en
geluidsschermen moeten de geluidshinder beperken.
De verschillende actiegroepen,
Ademloos, stRaten-generaal en
Ringland, zijn positief over het
akkoord. “Dit is een superbelangrijke dag. De overkapping krijgt
hiermee het statuut van beslist beleid”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “We hebben een
punt bereikt waarop er geen ommekeer meer mogelijk is.” (blg/hca)

Niemand zoekt naar
oplossing voor Arco
Michel wacht op officieel
njet van Europa voor hij
begint aan alternatief
CD&V richt al zijn hoop op premier Charles Michel
voor een oplossing in het Arco-dossier. Maar de
premier wacht al twee maanden op een antwoord
van de Europese Commissie. En ondertussen
gebeurt er niets. Iedereen weet nochtans dat
Europa het voorstel van Michel zal verwerpen.
HANNES CATTEBEKE

Zondag zegden de voorzitters
van Open VLD en N-VA voor
het eerst in het openbaar wat
ze off the record al langer vertellen: “Een oplossing voor
Arco zullen we nooit vinden”.
Voor Wouter Beke (CD&V) was
dat even slikken. Zijn partij is
de enige die niet alleen in het
regeerakkoord, maar ook in
haar verkiezingsprogramma
een terugbetaling heeft beloofd
aan de 800.000 gedupeerde
Arco-coöperanten. “Dit dossier
zit gelukkig bij de premier”,
houdt Beke de moed erin. “Het
is net omdat we ons zorgen
maakten over de goede afloop,
dat de premier het naar zich
toe getrokken heeft.”
De premier is al een tijdje
bezig met Arco. Maar een oplossing vinden voor het zomerreces, zoals was aangekondigd,
dat haalt hij niet meer. Alleen
CD&V-vicepremier Kris Peeters gelooft daar nog in. Binnen
de rest van CD&V luidt het
vandaag dat de timing niet zo
belangrijk is. “Hoe sneller hoe
liever uiteraard. Maar het
vraagt zijn tijd en we hebben

geen enkele aanwijzing dat de
premier dit niet ter harte
neemt”, zegt Beke.
Michel zegt dat er informele
gesprekken bezig zijn met Europa. In werkelijkheid wacht
de premier al een aantal maanden op een antwoord op de nota die hij samen met minister
van Financiën Johan Van
Overtveldt (N-VA) bezorgd
heeft aan de Europese Commissie. In dat voorstel staat dat
de Belgische overheid 540 van
de 600 miljoen euro wil betalen. Beweging.net en Belfius
zouden met respectievelijk 35
en 25 miljoen euro maar een
klein deeltje voor hun rekening
nemen. Die verdeling werd
door alle experts van bij het begin als compleet ongeloofwaardig afgedaan en zou ook heel
snel een onvoldoende gekregen
hebben van de Commissie.
Toch onderneemt Michel momenteel geen pogingen
om een andere uitweg te vinden. De
reden: formeel
heeft de Europese Commis-

sie zich nog niet uitgesproken
over het voorstel. Ze weigert
ook een timing te geven wanneer ze dat wel zal doen.

Privatisering Belfius
Zelfs al komt er in de eerste
maanden na het zomerreces
een voorstel dat Europa wel
aanvaardt, dan nog is het door
het juridisch kluwen weinig
waarschijnlijk dat de Arco-coöperant een deel van zijn geld terugziet vóór de verkiezingen
van volgend jaar. Die timing, en
de afspraak met de kiezer, is
voor CD&V wél belangrijk.
De partij heeft nog een slag om
de arm: de gedeeltelijke privatisering van Belfius, die de regering minstens 4 miljard euro
moet opleveren. Beide dossiers
zijn aan elkaar gekoppeld, ondanks de recente druk van
Open VLD en N-VA om voor
Belfius niet te wachten op Arco. Michel voelt die druk ook,
maar zal de beide dossiers niet
ontkoppelen. In tegenstelling
tot N-VA-voorzitter Bart De
Wever is hij van oordeel dat
Belfius de staatskas altijd meer
zal opleveren als er een regeling is voor Arco.
Maar dat kan
dus net zo
goed na de
komende
verkiezingen.

2011: De regering-Leterme keurt een staatswaarborg goed voor de Arcocoöperanten. Europa aanvaardt die niet en ook de
Raad van State heeft die
begin dit jaar vernietigd.
● 2014: Omdat de regeringMichel de bui al voelde
hangen, werkt ze in haar
regeerakkoord een andere regeling uit, waarbij
40 procent van de 1,5 miljard euro zou worden vergoed, ofwel 600 miljoen
euro. Daarvan zouden
Belfius en beweging.net
samen een derde voor
hun rekening nemen. Ook
dit wordt door Europa als
ongeoorloofde staatssteun bestempeld.
● DECEMBER 2016: Premier
Michel neemt de zoek-

XINHUA / EYEVINE

●

Vlak voor de voorstelling van de
overkappingsprojecten
struikelde Bart Tommelein over
deze maquette van Oosterweel.

tocht naar een
oplossing uit
handen van minister van Financiën Johan
Van Overtveldt.
● APRIL 2018:
De regering blijft bij die
600 miljoen, waarvan ze dit
keer 540 miljoen zelf
betaalt, en probeert die nu
aan de Europese Commissie
te verkopen als een dading
met de Arco-coöperanten,
die in ruil hun klacht (om
de volledige 1,5 miljard
euro terug te krijgen)
moeten laten vallen.
Officieel heeft Europa dit
voorstel nog niet
afgewezen. Officieus
gelooft niemand dat dit
scenario een uitweg biedt.
(hca)

BELGA

Vier ‘oplossingen’ om de
coöperanten te vergoeden

Het Arco-dossier zit nu al een
tijdje bij premier Michel,
maar die onderneemt ook
geen nieuwe pogingen om
een oplossing te vinden.

