
EINDRAPPORT DEXIACOMMISSIE BITS DEBAT 
OVER ROL CD&V EN ACW, DAT RECHT HEEFT 
OP WINST BELFIUS 
 

Het ACW zou zijn recht op winst 
best overdragen aan de staat  Luk Van 
Biesen (Open Vld) 

Het debat in de Kamer over het 
eindrapport van de Dexiacommissie 
heeft geleid tot een bitsige discussie 
over de houding van de christelijke 
arbeidersbeweging ACW. Die heeft 
nog steeds recht op een stuk winst 
van de genationaliseerde Belfius 
Bank. De oppositie sprak van 
"zelfbediening van de ergste soort", 
maar ook Open Vld schaarde zich 
achter het standpunt dat het ACW de 
winstbewijzen moet overdragen aan 
de staat. 

Wat een lauw debat over het 
eindverslag van de Dexiacommissie 
dreigde te worden, is in de Kamer 
uitgedraaid op een flinke bolwassing 
voor het ACW en de CD&V. De 
oppositie - maar ook coalitiepartij 
Open Vld - hekelde het feit dat de 
christelijke arbeidersbeweging nog 
altijd recht heeft op een deel van de 
winst van Belfius. 

Dure factuur 

Die constructie dateert van de jaren vijftig. Toen werd afgesproken dat 
de toenmalige bank BAC (later BACOB) een vergoeding moest betalen 
aan het ACW voor het aanbrengen van klanten. Na ettelijke fusies en 
overnames werd in 1999 beslist om die vergoeding om te zetten in 
300.000 winstbewijzen. Concreet komt het erop neer dat het ACW 
jaarlijks recht heeft op maximaal 2,28 procent van de winst van de 
bank. Alleen al tussen 2003 en 2010 leverde dat het ACW ruim 72,2 
miljoen euro op. Maar recent bleek dat de arbeidersbeweging die 



winstbewijzen nog altijd in haar bezit heeft. Bij de overname van Dexia 
Bank België door de Belgische staat zijn die effecten niet mee 
overgegaan. En dus blijft het ACW nog steeds mee profiteren van de 
winst van de bank. Dat is op zijn minst verbazingwekkend, omdat 
Arco, een onderdeel van het ACW, een dubieuze rol heeft gespeeld in 
de hele ondergang van Dexia. Bovendien kan Arco een factuur van 1,5 
miljard euro doorschuiven naar de belastingbetaler. Want de Arco-
vennoten hebben staatswaarborg gekregen voor hun ingelegd kapitaal. 
De oppositie in de Kamer haalde gisteren dan ook vernietigend uit naar 
ACW en de CD&V. "Dit is zelfbediening van de ergste soort", sneerde 
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. "Het is een illustratie van het wegvallen 
van elke vorm van moreel schuldbesef bij het ACW en de partijen die 
hieraan steun verlenen. Je kan je op de duur afvragen wat het ergst is: 
politici in de raden van bestuur of ACW'ers in de regering." 

Naar notaris 

Opvallend was dat ook Open Vld niet naliet om het ACW een trap onder 
zijn kont te geven. Kamerlid Luk Van Biesen riep de beweging alvast 
op om in de komende dagen naar de notaris te stappen en deze 
winstaandelen aan de staat over te geven. "Ik vraag het ACW om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en te beseffen wat de Belgische staat 
allemaal gedaan heeft", zei Van Biesen. Maar of het ACW hiertoe bereid 
zal zijn, is de vraag. Het houdt aan het debacle van Dexia en de 
vereffening van Arco een grote financiële kater over. De toekomstige 
winst van Belfius kan die put beetje bij beetje dempen. Maar hoe lang 
is die houding nog verdedigbaar? Bij het ACW was men gisteren alvast 
niet bereid tot enige commentaar. 
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