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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.
PIETER BLOMME, BERT BROENS
EN MICHAËL SEPHIHA

De christelijke arbeidersbeweging
ACW strijkt niet alleen een deel van
de winst op van Belfius Bank (exDexia Bank). Als Belfius Verzekeringen - een dochter van de bank - winst
maakt, passeert het ACW eveneens
langs de kassa. Dat blijkt uit de jaarrekeningen 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 nationalisering 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-

ACW STRIJKT DEEL WINST BELFIUS OP

BELGISCHE STAAT

100% van de aandelen

300.000
winstbewijzen

Belfius

ACW

99,8%

0,2% + 130.000
winstbewijzen

Belfius verzekeringen
nen euro’s op via zijn 300.000 winstbewijzen 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 verzekeraar. 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. Belfius is gered met belastinggeld en
dus zou de belastingbetaler in principe recht moeten hebben op de volledige winst. Bovendien gaat Arco,
de financiële arm van het ACW, niet
vrijuit in het Dexia-debacle. Arco
heeft eerder een obsessie voor dividenden dan dat het een langetermijnstrategie voor ogen houdt. Dat
de Arco-coöperanten een beroep
kunnen doen op dezelfde staatswaarborg 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

Hoogoven van Duferco in Charleroi gaat definitief dicht
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Big Brother
krijgt vrij spel
op internet
LARS BOVÉ

RKTEN

0
%

Kamer over het eindverslag van de
Dexia-commissie riep Open VLDKamerlid 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 kunnen: 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 kenner. 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.

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
ADVERTENTIE

Wanneer u op het internet surft,
wordt u onzichtbaar in de gaten gehouden 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 privacycommissie in een advies aan minister van Consumenten Johan Vande
Lanotte (sp.a).
‘Met behulp van complexe technieken zoals ‘cookies’ en ‘deep
packet inspection’ wordt ons surfgedrag vaak intensief gevolgd’,
schrijft de privacycommissie. ‘Zo
worden automatisch profielen opgemaakt van internetgebruikers.’
Maar de Belgische wet op de elektronische communicatie is zo complex
dat bedrijven onze privacyrechten
gezwind aan hun laars kunnen lappen.
Daarom vraagt de privacycommissie meer effectieve waarborgen,
zoals de verplichting om onze ondubbelzinnige toestemming te vragen voor de meest privacy-invasieve
‘cookies’. De privacycommissie wil
ook structureel mogen samenwerken met de telecomwaakhond BIPT.
P6

	
  

