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20.000 De Europese commissie vraagt
dat België tegen eind 2020 over
meer dan 20.000 laadpunten
voor elektrische voertuigen zou
beschikken. In 2011 waren er in
ons land nog maar 188 dergelijke
laadpunten.

‘Wij roepen alle kinderen op
om sneeuwballen te gooien’
Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman
vindt het een ‘schande’ dat jongeren hiervoor
GAS-boetes riskeren.
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N-VA blokkeert
wetsontwerp
Renaat Landuyt

D e
N-VA-Se-
naatsfrac-
tie gaat
het wets-
ontwerp
over de
procedu-
refouten,
van de
hand van
Renaat

Landuyt (SP.A), evoce-
ren. Daarmee trekt het de
uitwerking van het wets-
ontwerp naar zich toe,
omdat het volgens de
N-VA onvoldoende door-
dacht is.

‘N-VA is niet gekant te-
gen het feit dat er paal en
perk gesteld wordt aan de
vrijlating van daders we-
gens procedurefouten,
maar het voorstel ris-
keert het omgekeerde te
bereiken’, aldus senator
Inge Faes. ‘Zo wordt in
het voorstel-Landuyt be-
wijs dat in België verza-
meld wordt anders be-
handeld dan wanneer het
uit het buitenland komt.
Dit is niet logisch en
maakt de regels alleen
maar complexer.’ (blg)

Smet voorziet
‘maar’ 30 miljoen
voor nieuwe
scholen

De Vlaam-
se regering
zal dit jaar
meer dan
30 miljoen
euro voor-
zien voor
nieuwe
schoolge-
bouwen en
zal binnen-
kort beslis-

sen over de verdeling van
die middelen. Bij de be-
grotingscontrole in maart
en april wordt opnieuw
bekeken of er extra mid-
delen nodig zijn. Dat
heeft Vlaams minister
van Onderwijs Pascal
Smet (SP.A) donderdag
gezegd in het Vlaams Par-
lement. Oppositiepartijen
Groen en Open VLD vin-
den dat de Vlaamse rege-
ring ‘talmt’ en dat de
voorziene budgetten on-
voldoende zijn. ‘Alleen al
in Gent en Antwerpen is
75 miljoen euro nodig. Er
moeten dringend meer
middelen komen. Het kan
ook niet dat scholen tot
na de begrotingscontrole
moeten wachten op dui-
delijkheid.’ (blg)
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Aanleiding voor de commotie
is het nieuws dat de ‘staats-
bank’ Belfius en ACW een ak-
koord voorbereiden over de
300.000 peperdure Belfius-
winstbewijzen die het ACW
nog steeds bezit. Die winstbe-
wijzen zijn een soort vergoe-
ding die het ACW vele jaren
geleden van de toenmalige
Dexia-groep kreeg voor de
honderdduizenden klanten die
het aanbracht.

Hoewel de failliete Dexia-
bank door de staat is gered,
heeft het ACW die winstbe-
wijzen nog steeds op zak, wat
in het verleden al voor veel
ophef zorgde. Als aandeelhou-
der van het toenmalige Dexia
is de christelijke arbeidersbe-
weging volgens sommigen me-
deverantwoordelijk voor de
val van de bank.

8 procent rente

Na zware en moeilijke onder-
handelingen met het ACW,
volgens ingewijden door het
ACW op het scherpst van de

snee gevoerd, zou Belfius die
peperdure winstbewijzen nu
inruilen voor een lening aan
de arbeidersbeweging. Belfius
betaalt daarvoor zo’n 115 mil-
joen euro en zou op die lening
nog minstens 10 jaar een jaar-
lijkse rente tussen 6 en 8 pro-
cent betalen aan het ACW.

‘Het ACW krijgt woekerren-
tes op kosten van de belas-
tingbetaler’, sneerde Jean-
Marie Dedecker (LDD) naar
minister van Financiën Ste-
ven Vanackere (CD&V), die
een ACW-etiket draagt. ‘Dit is
als een inbreker die je huis
leeg rooft en achteraf een
schadevergoeding eist omdat
hij zich bij die inbraak ver-
wondde.’

Ook N-VA trok stevig van
leer. ‘Het ACW graait nog
maar eens in de kas die ze al
zo zwaar heeft leeggeroofd’,
aldus Kamerlid Peter Dedec-
ker.

Maar ook vicepremier Johan
Vande Lanotte (SP.A) stak
zijn verbolgenheid over de
houding van het ACW in dit
dossier niet onder stoelen of
banken. ‘Ik begrijp zeer goed
de verontwaardiging hier-
over.’ Al voegde de jurist in
Vande Lanotte er ook aan toe
dat de houding van het ACW
‘juridisch’ niet ter discussie
staat, iets wat ook ex-Dexia-
voorzitter Jean-Luc Dehaene
(CD&V) ’s ochtends op de ra-
dio zei: ‘Juridisch is de opstel-
ling van het ACW onbetwist-
baar.’

‘Koosjere’ deal

Ook de andere Vlaamse coali-
tiepartner Open VLD was bij-
zonder kritisch voor Vanacke-
re die vanop het spreekge-
stoelte maar weinig uitleg gaf
over wat de staatsbank Belfius
nu exact van plan is rond deze

ACW-winstbewijzen.
‘Uw antwoorden bevallen mij

niet. Uw uitleg is dit parle-
ment onwaardig’, aldus een
boze Luk Van Biesen (Open
VLD). ‘Gelet op de rol van het
ACW in het hele Dexia-deba-
cle had het ACW die winstbe-
wijzen allang ter beschikking
moeten stellen van de Belgi-
sche Staat.’

Vanackere blijft bij zijn
standpunt dat de deal rond de
winstbewijzen ‘koosjer’ is, en

‘geen diefstal zoals sommige
parlementairen beweren.
Want indien het aanbrengen
van zoveel ACW-klanten geen
waarde zou hebben, zou Bel-
fius er ook deze prijs niet voor
betalen.’

Vanackere deelt de veront-
waardiging van Vande Lanotte
over de houding van het ACW
alvast niet. ‘Ik hoef daar geen
waardeoordeel over te heb-
ben. Dat is iets tussen het
ACW en Belfius.’

Meerderheidspartijen
SP.A en Open VLD
hebben in het parle-
ment ‘verontwaardigd’
gereageerd op het
jongste manoeuvre
van de christelijke
arbeidersbeweging
(ACW) in het Dexia-
dossier. Financiënmi-
nister Steven Vanac-
kere (CD&V), die een
ACW-stempel draagt,
kreeg de volle laag.

WERNER ROMMERS

Als minister met een ACW-
stempel verdedigde Steven
Vanackere de deal met
Belfius als ‘koosjer’. Foto: blg

Verontwaardiging op alle
banken over ACW-deal

ACW eist 10 miljoen euro schadevergoeding
paard gaat. En toen er vervol-
gens moest worden gestemd
over een kapitaalverhoging
voor de restbank Dexia stemde
Belfius daarmee in, gebruikma-
kend van de aandelen van Arco.

Maar door die kapitaalverho-
ging daalde de waarde van de
aandelen fors. Dat verlies aan
waarde, zo’n 10 miljoen euro
schat de krant De Morgen,
hoopt Arco nu via een rechts-
zaak van Belfius terug te krij-
gen.

Als Arco zijn gelijk haalt, is het
indirect de Belgische belasting-
betaler die voor deze schade-
vergoeding opdraait. (wer)

Alsof de zenuwen rond het
ACW en Belfius binnen de rege-
ring nog niet gespannen ge-
noeg staan, lekte gisteren het
nieuws uit dat Arco, de finan-
ciële poot van het ACW, een
nogal bizarre schadevergoe-
ding eist van Belfius. Arco vindt
dat het zware financiële schade
leed bij de recente kapitaalver-
hoging van de restbank Dexia.

Arco gaf een hele tijd geleden
voor 50 miljoen euro Dexia-
aandelen in waarborg aan de
staatsbank Belfius, in ruil voor
het verkrijgen van een lening.
Belfius kreeg zo ook het stem-
recht dat met die aandelen ge-
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Belfius betaalt ACW 115 miljoen
euro compensatie voor
gecontesteerde winstbewijzen
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Wie af en toe de grens over-
steekt, merkt meteen dat de
wegen er bij onze noorder- en
zuiderburen beter aan toe zijn.
Verwonderlijk is dat niet. Een
kwarteeuw lang werd gewoon
niet geïnvesteerd in het onder-
houd van ons wegennet. ‘Bo-
vendien werden minderwaar-
dige materialen gebruikt, waar-
door het viaduct van Vilvoorde
bijvoorbeeld elk jaar een con-
trole nodig heeft’, zegt Danny

Smagghe van automobielfede-
ratie Touring.

Sinds een aantal jaren pro-
beert de Vlaamse regering het
tij te keren. Tegen 2015 wil mi-
nister van Openbare Werken
Hilde Crevits (CD&V) de ach-
terstand hebben weggewerkt.
En daarvoor is er elk jaar
87 miljoen euro nodig.

De inhaalbeweging betekent
uiteraard dat er massaal veel
wegenwerken worden uitge-

voerd. Vorig jaar waren er
veertien werven, samen goed
voor 140 kilometer snel-
weg. Dit jaar wordt op negen-
tien werven zelfs 170 kilome-
ter aangepakt. En dat gaat ge-
paard met de nodige
verkeershinder.

Derde minder klachten

Toch loont de boetedoening,
laat de minister verstaan. Door
de investeringen van de voor-
bije jaren is de toestand van

onze autosnelwegen fors ver-
beterd. Gemiddeld 82 procent
ligt er behoorlijk tot uitstekend
bij. De provincie Antwerpen
scoort het slechtst, de beste
snelwegen liggen in Limburg.

De goede resultaten hebben
automatisch ook een effect op
het aantal klachten over het
wegdek dat bij het Vlaams
Agentschap voor Wegen en
Verkeer binnenloopt. Het aan-
tal meldingen van putten in de
weg daalde vorig jaar met bijna
10 procent tot 537. Er waren

ook een pak minder schade-
claims. Die piekten in 2011
nog, maar namen vorig jaar
met een derde af.

Met de gewestwegen is het in
Vlaanderen minder goed ge-
steld. Ook hier scoort Limburg
het best. Vlaams-Brabant is de
slechtste leerling. ‘De lokale
wegen zijn er nog erger aan
toe. Daar is van een inhaalbe-
weging nog geen sprake. Als
het straks gaat dooien, zal dat
des te meer blijken’, voorspelt
Smagghe.

Het gaat goed met de Vlaamse auto-
snelwegen. Ze liggen er steeds minder
abominabel bij en de mensen klagen
minder over putten in het wegdek.
Tegen 2015 moeten ze er allemaal als
een biljarttafel bijliggen.

FARID EL MABROUK

Crevits wil perfect
wegennet tegen 2015

Toestand van de autosnelwegen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

LimburgVlaams-Brabant

76 24

86 14
78 22

90 1084 16

% Behoorlijk tot uitstekend

% Matig tot onvoldoende

Vlaanderen
82 18

87 miljoen per jaar om Vlaamse
snelwegen op te knappen


