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V A N O N Z E R E D A C T E U R

NICO TANGHE
BRUSSEL | Belfius en het ACW
staan dicht bij een compromis
over de winstbewijzen van de
christelijke arbeidersbeweging.
Dat meldt de Tijd en werd ons gis-
teren bevestigd. Op tafel ligt een
voorstel waarbij de staatsbank de
winstbewijzen wil afkopen - voor
100 tot 200 miljoen euro - maar
waarbij het ACW driekwart van
de afkoopsom meteen weer naar

Belfius zal terugschuiven, in de
vorm van een eeuwigdurende
achtergestelde lening.
Een complexe deal, die als doel
heeft de krappe kapitaalbuffer
van Belfius niet te verzwakken.
Want onder voorwaarden mag
zo’n lening gewoon opnieuw bij
diezelfde kapitaalbuffer gere-
kend worden.
Maar er is meer. Volgens ingewij-
den zal de staatsbank via een
boekhoudkundige kronkel (de

winstbewijzen worden aan een
lagere waarde teruggekocht) op
de ACW-deal zelfs een uitzonder-
lijke winst maken van ‘enkele
tientallen miljoenen euro’.
Geld dat de staatsbank goed kan
gebruiken. Gisteren raakte be-
kend dat Belfius 30 miljoen extra
moet besparen op algemene kos-
ten, waardoor mogelijk de kunst-
collectie weer in het vizier komt.
En het ACW? Dat redt zo een bron
van inkomsten, want het ACW

krijgt via een coupon jaarlijks een
marktconforme vergoeding voor
de lening. Een win-windeal dus.
Vandaag is er een raad van be-
stuur bij Belfius, die zich wellicht
over de deal zal buigen. Daarna
moeten nog de Nationale Bank en
staatsholding FPIM hun zegen
geven. Echte witte rook is er wel-
licht pas in februari.
Belfius zit al langer verveeld met
de winstbewijzen. In het verleden
was het ACW via Arco een belang-
rijke aandeelhouder van de vroe-
gere Dexia Bank, maar nu die in-
stelling een 100 procent staats-
bank is, liggen de kaarten anders.
De banktop vindt dat Belfius neu-
traal moet zijn en ook de politiek
ziet de ACW-winstbewijzen om
uiteenlopende redenen (zie inzet)
liever verdwijnen.

Belfius maakt winst op
nakende ACW-deal
Belfius wil de winstbewijzen van het

ACW afkopen en via een lening voor
driekwart laten terugvloeien naar de
staatsbank... en toch nog winst maken.
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Belfius moet 30 miljoen extra besparen, waardoor de kunstcollectie mogelijk in het vizier komt. © Lisa Van Damme

VANDAAG RAAD VAN BESTUUR, WITTE ROOK WELLICHT PAS IN FEBRUARI

BRUSSEL | De grootste oppo-
sitiepartij, de N-VA, verzet
zich tegen de deal die in de
maak is tussen de christelijke
arbeidersbeweging ACW en
Belfius. N-VA-kamerlid Peter
Dedecker wil dat de vereffe-
naar van de Arco-holding de
winstbewijzen (of de vergoe-
ding die voortaan ter com-
pensatie wordt betaald) in
beslag neemt.
‘Als het ACW de winstbewij-
zen kreeg voor klanten aan-
gebracht via Arco, dan moet
de opbrengst ervan ook ge-
bruikt worden om de Arco-
slachtoffers schadeloos te
stellen’, argumenteert Dedec-
ker.
Het liberale kamerlid Luk
Van Biesen noemt dat onzin.
‘De N-VA vermengt twee ver-
schillende dossiers. Als het
ACW van belang is voor het
aanbrengen van nieuwe of
het behoud van bestaande
Belfius-klanten, dan mag
daar een vergoeding tegen-
over staan. Zoals financiële
agentschappen die ook krij-
gen. Maar dat heeft niets te
maken met de garanties voor
de Arco-spaarders.’
Van Biesen is tevreden dat de
constructie met de winstbe-
wijzen wordt opgedoekt. ‘Die
winstbewijzen zijn een grote
hindernis bij het verkoop-
klaar maken van Belfius. Dit
moet niet eeuwig een staats-
bank blijven. Nu wordt een
belangrijke stap gezet in het
opnieuw naar de markt kun-
nen brengen van Belfius.’
De Open VLD’er eist wel dat
het parlement ‘transparante
informatie krijgt’ over het be-
drag dat met de overeen-
komst gemoeid is. (jir)

Steun bij Open VLD,
verzet bij N-VA

Niet het minst omdat de winstbe-
wijzen bij het grote publiek op
veel kritiek stuiten. Arco, het fi-
nanciële vehikel verbonden aan
de christelijke arbeidersbewe-
ging ACW, draagt als aandeelhou-
der van Dexia immers mee ver-
antwoordelijkheid voor de val
van de bank.
Omdat Belfius de winstbewijzen
niet eenzijdig kan annuleren –
het gaat namelijk om juridisch af-
dwingbare rechten, vastgelegd in
een contract – probeert de staats-
bank al maanden via onderhan-
delingen tot een oplossing te ko-
men. Of de nakende, complexe
deal de kritiek zal doen verstom-
men, valt af te wachten. De om-
streden banden tussen het ACW
en Belfius blijven via een achter-
poortje gewoon overeind.

Uitzonderlijke
winst van ‘enkele
tientallen
miljoenen euro’
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