Formulier - Mondelinge vraag
Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 20-04-2017 14.49
Vraag gericht aan:
beide
Betreft (onderwerp):
Geert Versnick, bestuurder van Optima Group (holdingvennootschap boven Optima Bank)
Duiding provinciaal belang van de vraag:
De heer Geert Versnick is gedeputeerde voor de Open VLD van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij
kwam al eerder onder vuur te liggen wegens zijn talrijke mandaten in de openbare en de
privé-sector en de daarmee gepaard gaande vergoedingen. Via de verschillende media werden een
aantal nieuwe gegevens openbaar gemaakt. We vernemen nu dat de heer Versnick in de periode
2013-2015 via zijn vennootschap Fleming ongeveer 130.000 euro ontving als bestuurder van de
Optima Group, de holdingvennootschap boven de Optima Bank. Optima Group had zelf geen
andere activiteiten. Omdat Optima Bank geen dividenden uitkeerde aan Optima Group, haalde de
holding zijn inkomsten uit het factureren van diensten aan zijn bankfiliaal. Volgens de Nationale
Bank ging het echter om fictieve consultancy-opdrachten en werd er op die manier door de
aandeelhouder op een ongeoorloofde manier geld uit de bank gehaald. Er is ook sprake van een
dubieuze verkoop van een Spaans filiaal. Die vaststelling was voor de Nationale Bank in juni 2016
een van de redenen om de bankvergunning van Optima Bank in te trekken. Gedeputeerde Versnick
moest zich eerder al verantwoorden voor het feit dat hij een gesprek had gefaciliteerd tussen de
Optima Bank en de deputatie van Oost-Vlaanderen over een mogelijke substantiële belegging en
dit op een tijdstip dat de Optima-Bank een verbod kreeg opgelegd om geld aan te trekken van
openbare besturen. De feiten die nu in de openbaarheid komen, werpt toch een bedenkelijk licht op
deze hele zaak.
Concrete vragen:
Is de deputatie zich bewust van het feit dat het hier zwaarwichtige feiten betreft? Het gaat namelijk
om vaststellingen die door de Nationale Bank werden gedaan. Is de deputatie er zich van bewust
dat heel deze affaire afstraalt op de provincie Oost-Vlaanderen en dat er minstens een
perceptie-probleem is ontstaan? Ik hoed mij voor zware uitspraken maar is de deputatie niet van
oordeel dat de heer Versnick minstens tijdelijk een stap terugzet als gedeputeerde tot heel deze
zaak is uitgeklaard?

