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Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) is bereid juridisch ‘te laten uitspitten’ of het
koosjer is dat het ACW een deel
van de winst van de staatsbank
Belfius (het vroegere Dexia
Bank) opstrijkt. Ook het ACW
verklaart zich bereid tot ‘een gesprek’ met Belfius.
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Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), kreeg gisteren de
wind van voren in de Kamer. Jan
Jambon (N-VA), Hagen Goyvaerts
(Vlaams Belang) en Jean-Marie Dedecker (LDD) voelden hem aan de
tand over de omstreden winstbewijzen van de christelijke arbeidersbeweging ACW bij Belfius Bank &
Verzekeringen.
De Tijd bracht de voorbije week
aan het licht dat het ACW door een
systeem van winstbewijzen deelt in
de winst van Belfius Bank en van
dochter Belfius Verzekeringen. Door
de winstbewijzen vloeiden de voorbije jaren meerdere tientallen miljoenen euro’s naar het ACW. Het systeem bleef in stilte bestaan na de
overname, vorige herfst, van Belfius
door de Belgische staat. Dat zette
veel kwaad bloed. Belfius is namelijk
gered met belastinggeld en dus zou
de belastingbetaler recht moeten
hebben op de volledige winst zonder die te delen met het ACW, zo
wordt geredeneerd.
Vanackere - zelf een ACW’er - benadrukte dat de winstbewijzen eigenlijk al sinds de jaren 50 bestaan
en dat die bij elke nieuwe gedaanteverwisseling - zoals in 2002 bij de fusie van Artesia, Dexia en Bacob - telkens werden overgenomen. Dat was
dus ook het geval toen de regering
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‘Dit moet juridisch uitgespit worden’

Minister van Financiën Steven Vanackere werd gisteren in de Kamer aan de tand gevoeld.

De vraag is of er
juridisch wel
een probleem is.
vorig jaar Dexia Bank België opkocht, beklemtoonde hij. Hij wees er
ook op dat de winstbewijzen statutair niet zomaar overdraagbaar of
verhandelbaar zijn. ‘Dat is alleen
mogelijk als de meerderheid van de
houders daarmee akkoord gaan.’
Vanackere zei wel bereid te zijn
de zaak ‘juridisch uit te spitten’.
Maar de vraag is of er wel een probleem is. Ook Jambon gaf toe dat
niets onwettig is gebeurd, maar dat
de hele operatie op zijn minst als
‘onzindelijk’ kan worden bestempeld. ‘Het cashgeld kan beter aange-

wend worden om de bank te helpen,
in plaats van het uit te keren aan een
geldhongerige organisatie.’ Jambon
wees erop dat de belastingbetaler al
moet opdraaien voor de bescherming van de Arco-aandeelhouders
en dat het ACW mee verantwoordelijk is voor de ondergang van Dexia.
Open VLD kwam deze keer niet
tussen in het debat. Een dag eerder
had de partij bij monde van Open
VLD-Kamerlid Luk Van Biesen het
ACW nog opgeroepen om de winstbewijzen zo snel mogelijk aan de
staat te schenken. Het ACW reageerde gisteren via een persbericht,
maar ging op de vraag van de liberalen niet in. De christelijke arbeidersbeweging liet wel weten bereid te
zijn tot een gesprek met de nieuwe
leiding van Belfius ‘over de toekomstige samenwerking’. Ze wou echter

niet kwijt wat een gesprek kan betekenen voor de toekomst van de
winstbewijzen.
Het ACW wijst er ook op dat het
maximale aandeel in de winst waarop de winstbewijzen recht verlenen
‘sinds 2010 geplafonneerd is op
14,9 miljoen euro per jaar, voor de
bank en de verzekeraar samen’. En
dat is niet alleen het geval voor het
ACW, maar ook voor haar Waalse tegenhanger.
De N-VA vroeg gisteren dat de Kamercommissie Financiën hoorzittingen organiseert waar niet enkel
Arco-topvrouw Francine Swiggers,
maar ook onder meer ACW-voorzitter Patrick Develtere en Dexia-voorzitter en ACW’er Jean-Luc Dehaene
uitleg moeten komen geven. ‘Zij zijn
dat aan de belastingbetaler verschuldigd’, luidde het.

	
  

De federale ministerraad heeft
negen criteria opgelijst waarmee
schijnzelfstandigen in fraudegevoelige sectoren sneller op te
sporen zijn. Die criteria kunnen
nog worden aangevuld of gewijzigd per sector, zegt het kabinet
van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a).
De arbeidswet laat al sinds 2006 toe
om het vermoeden van werknemerschap te koppelen aan specifieke criteria, maar die bepaling bleef tot nog
toe dode letter. Daar komt nu verandering in.
De regering keurde gisteren een
lijst met negen algemene criteria
goed die meteen zullen gelden voor
de erg fraudegevoelige sectoren
bouw, schoonmaak, bewaking en
transport. Een van de criteria om te
bepalen of iemand een echte
zelfstandige is, is een ‘substantiële
deelname in een onderneming of de
winsten’, wat specifiek gericht is tegen de fraude via zogenaamde actieve vennoten.
Op korte termijn zal per sector
nog aan de lijst kunnen worden gesleuteld. ‘In een aantal sectoren
moeten we dringend deze maatregelen nemen om oneerlijke concur-

rentie tegen te gaan en de werknemers te beschermen’, verduidelijkt Crombez. Hij bokste het nieuwe
plan in elkaar samen met de ministers Monica De Coninck (Werk,
sp.a), Laurette Onkelinx (Sociale Zaken, PS) en Sabine Laruelle (Zelfstandigen, MR).
Die laatste legt de nadruk op de
samenwerking met de sectoren.
‘Met meer dan een miljoen zelfstandigen in ons land moeten we voorzichtig zijn. De grote meerderheid
zijn geen fraudeurs.’
De regering hoopt de lijst nog
voor de zomer door het parlement
te krijgen, zodat de effecten dit najaar al voelbaar zijn op het terrein.
Unizo en NSZ reageerden gisteren vrij positief op de maatregelen.
Ze vinden het vooral positief dat rekening wordt gehouden met het eigen karakter van sectoren. In eerdere voorstellen was dat niet het geval. BELGA

De regering hoopt
dat de e0ecten
dit najaar al voelbaar
zijn op het terrein.
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Sectorale criteria helpen bij
opsporing schijnzelfstandigen
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Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bij Joseph Kabila.

Reynders besprak Belgische
belangen met Kabila
WIM VAN DE VELDEN

Minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders maakte gisteren in
de Kamer duidelijk dat hij het met
de Congolese president Joseph Kabila heeft gehad over de landbouwbelangen van de Belgische zakenmannen Olivier Lippens, de topman
van de Belgische suikergroep Finasucre, en George Forrest, die samen
met Aldo Vastapane in Congo een
veeteeltbedrijf met 32.000 dieren
bezit.
‘Ik heb een herziening van de
landbouwwet gevraagd’, gaf Reynders in de Kamer mee. Dat is waarop
Olivier Lippens en George Forrest
ook hopen, want volgens de nieuwe

landbouwwet mogen buitenlanders
niet langer een meerderheid hebben in plaatselijke landbouwactiviteiten. Voor de familie-Lippens
betekent die wet dat er geen toekomst meer is voor Finasucre in
Congo. Ook de toekomst van het
veeteeltbedrijf van George Forrest
en Vastapane zou daardoor onzeker
worden.
Het bezoek van Reynders aan
Congo was dan wel gecontesteerd,
voor de Belgische zakenlui was het
een laatste strohalm. Reynders bekwam van Kabila voorts dat de Verenigde Naties samen met de Congolese autoriteiten een onderzoek kunnen doen naar de schending van de
mensenrechten in Congo.
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