
	  

‘Je kan niet alle
lasten op de
gemeenschap
afwentelen en
de lusten voor
jezelf opeisen.
Daarom moet
het ACW de
Belfius-winst
afstaan.’
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De christelijke arbeidersbeweging
ACW strijkt niet alleen een deel van
de winst op van Belfius Bank (ex-
Dexia Bank). Als Belfius Verzekerin-
gen - een dochter van de bank - winst
maakt, passeert het ACW eveneens
langs de kassa. Dat blijkt uit de jaar-
rekeningen van de verzekeraar.

Eind vorige week schreef De Tijd
dat het ACW via een systeem van
winstbewijzen al geruime tijd een
deel van het overschot van Belfius
Bank opstrijkt. Opmerkelijk is dat
het systeem ook na de nationalise-
ring van de bank blijft bestaan. De
federale regering koos er namelijk
voor om de winstbewijzen niet mee
over te nemen.

In de periode 2003-2011 streek
het ACW enkele tientallen miljoe-

nen euro’s op via zijn 300.000 winst-
bewijzen van de bank. Nu blijkt dat
de christelijke arbeidersbeweging in
de periode 2005-2010 daarbovenop

25 miljoen euro incasseerde dankzij
130.000 winstbewijzen van de verze-
keraar. Het ACW bezit bovendien
0,2 procent van het kapitaal van de

verzekeringsmaatschappij. Maar de
dividenden daaruit zijn erg beperkt.

Dat het ACW ook in de toekomst
recht heeft op een deel van de winst
van Belfius wekt weerstand op. Bel-
fius is gered met belastinggeld en
dus zou de belastingbetaler in prin-
cipe recht moeten hebben op de vol-
ledige winst. Bovendien gaat Arco,
de financiële arm van het ACW, niet
vrijuit in het Dexia-debacle. Arco
heeft eerder een obsessie voor divi-
denden dan dat het een langeter-
mijnstrategie voor ogen houdt. Dat
de Arco-coöperanten een beroep
kunnen doen op dezelfde staats-
waarborg als spaarders, botste ook
al op verzet. Want Arco is intussen in
vereffening en dat kan de staat tot
1,5 miljard euro kosten.

Ook in de regering-Di Rupo botst
het verhaal van de winstbewijzen op
tegenstand. Tijdens het debat in de

Kamer over het eindverslag van de
Dexia-commissie riep Open VLD-
Kamerlid Luk Van Biesen het ACW
op zo snel mogelijk naar de notaris
te stappen om de winstbewijzen aan
de staat te schenken.

Dat zou op twee manieren kun-
nen: via een vrijwillige vernietiging
van de effecten door het ACW of
door een overname ervan door de
staat. Maar geen van beide scenario’s
is echt realistisch, oordeelt een ken-
ner. De eerste optie zou betekenen
dat het ACW veel middelen dreigt
kwijt te geraken. En in het tweede
geval moet de regering tientallen
miljoenen op tafel leggen voor het
ACW, op een moment dat het vizier
op besparen staat.

Het ACW liet gisteren weten pas
te reageren als het parlementair
Dexia-debat rond is.
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ACW passeert tweemaal
langs de kassa bij Belfius
De christelijke arbeidersbeweging strijkt deel van de winst op van Belfius Bank én Verzekeringen.

Thrombogenics
lanceert grote
kapitaalronde
Het Leuvense biotechbedrijf
denkt zo’n 75 miljoen euro vers
geld aan te trekken tijdens de
grootste kapitaalronde in zijn
geschiedenis. Thrombogenics
heeft sinds zijn beursgang nog
geen grote ongelukken gekend,
waardoor eerdere kapitaalron-
des telkens gemakkelijk zijn ge-
slaagd. Een luxe die veel andere
biotechbedrijven niet hebben
gekend. P17

Belgacom start
‘internet overal’
Met ‘Internet Overal’ kunnen Bel-
gacom-klanten met een vast in-
ternetabonnement binnenkort
ook overal mobiel surfen. De zet
is vooral een psychologische
overwinning op concurrent Tele-
net én een interne opsteker nadat
het imago van de groep vorig jaar
geschonden werd. De concurren-
ten van Belgacom zeggen niet
onder de indruk te zijn. P4

-15%
Het dividend van de Nationa-
le Bank zakt met 15 procent.
Het is de eerste dividendver-
laging in 51 jaar. P32
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Belfius

Belfius verzekeringen

ACW

BELGISCHE STAAT
100% van de aandelen

99,8% 0,2%

300.000
winstbewijzen

+ 130.000
winstbewijzen

Big Brother
krijgt vrij spel
op internet
LARS BOVÉ

Wanneer u op het internet surft,
wordt u onzichtbaar in de gaten ge-
houden door allerlei firma’s die
munt slaan uit uw gegevens. En de
Belgische wet schiet tekort om onze
privacy op het web te beschermen.
Daarvoor waarschuwt de privacy-
commissie in een advies aan minis-
ter van Consumenten Johan Vande
Lanotte (sp.a).

‘Met behulp van complexe tech-
nieken zoals ‘cookies’ en ‘deep
packet inspection’ wordt ons surf-
gedrag vaak intensief gevolgd’,
schrijft de privacycommissie. ‘Zo
worden automatisch profielen op-
gemaakt van internetgebruikers.’
Maar de Belgische wet op de elektro-
nische communicatie is zo complex
dat bedrijven onze privacyrechten
gezwind aan hun laars kunnen lap-
pen.

Daarom vraagt de privacycom-
missie meer effectieve waarborgen,
zoals de verplichting om onze on-
dubbelzinnige toestemming te vra-
gen voor de meest privacy-invasieve
‘cookies’. De privacycommissie wil
ook structureel mogen samenwer-
ken met de telecomwaakhond BIPT.
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Amper vijf maanden na de sluiting van de twee hoogovens van ArcelorMittal in Luik was er gisteren opnieuw slecht nieuws
uit de Waalse staalsector. De Zwitsers-Italiaanse staalgroep Duferco besliste haar hoogoven in Marcinelle bij Charleroi niet
opnieuw op te starten. De oven lag al stil sinds november 2008. De duizend werknemers waren al die tijd economisch werkloos.
Duferco betaalde hun al die tijd een loontoeslag uit de verkoop van zijn CO2-uitstootrechten. P9 © BRUNO FAHY/BELGA

Hoogoven van Duferco in Charleroi gaat definitief dicht
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