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A blokkeert
ontwerp
at Landuyt

De
N-VA-Senaatsfractie gaat
het wetsontwerp
over de
procedurefouten,
van
de
hand van
Foto: mvn
Renaat
yt (SP.A), evocearmee trekt het de
king van het wetsp naar zich toe,
het volgens de
onvoldoende doors.
is niet gekant tefeit dat er paal en
steld wordt aan de
ng van daders weprocedurefouten,
het voorstel rishet omgekeerde te
en’, aldus senator
aes. ‘Zo wordt in
orstel-Landuyt beat in België verzawordt anders bed dan wanneer het
buitenland komt.
niet logisch en
de regels alleen
omplexer.’ (blg)
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De Vlaamse regering
zal dit jaar
meer dan
30 miljoen
euro voorzien voor
nieuwe
schoolgebouwen en
zal binnenFoto: blg kort besliser de verdeling van
ddelen. Bij de bescontrole in maart
il wordt opnieuw
n of er extra midnodig zijn. Dat
Vlaams minister
Onderwijs Pascal
(SP.A) donderdag
in het Vlaams Par. Oppositiepartijen
en Open VLD vint de Vlaamse regealmt’ en dat de
ene budgetten onnde zijn. ‘Alleen al
t en Antwerpen is
oen euro nodig. Er
n dringend meer
en komen. Het kan
et dat scholen tot
begrotingscontrole
n wachten op duieid.’ (blg)

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.
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‘Wij roepen alle kinderen op
om sneeuwballen te gooien’
Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman
vindt het een ‘schande’ dat jongeren hiervoor
GAS-boetes riskeren.
Foto: blg

Verontwaardiging op alle
banken over ACW-deal
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Belfius betaalt ACW 115 miljoen
euro compensatie voor
gecontesteerde winstbewijzen
Meerderheidspartijen
SP.A en Open VLD
hebben in het parlement ‘verontwaardigd’
gereageerd op het
jongste manoeuvre
van de christelijke
arbeidersbeweging
(ACW) in het Dexiadossier. Financiënminister Steven Vanackere (CD&V), die een
ACW-stempel draagt,
kreeg de volle laag.
WERNER ROMMERS
Aanleiding voor de commotie
is het nieuws dat de ‘staatsbank’ Belfius en ACW een akkoord voorbereiden over de
300.000 peperdure Belfiuswinstbewijzen die het ACW
nog steeds bezit. Die winstbewijzen zijn een soort vergoeding die het ACW vele jaren
geleden van de toenmalige
Dexia-groep kreeg voor de
honderdduizenden klanten die
het aanbracht.
Hoewel de failliete Dexiabank door de staat is gered,
heeft het ACW die winstbewijzen nog steeds op zak, wat
in het verleden al voor veel
ophef zorgde. Als aandeelhouder van het toenmalige Dexia
is de christelijke arbeidersbeweging volgens sommigen medeverantwoordelijk voor de
val van de bank.

8 procent rente
Na zware en moeilijke onderhandelingen 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 miljoen euro en zou op die lening
nog minstens 10 jaar een jaarlijkse rente tussen 6 en 8 procent betalen aan het ACW.
‘Het ACW krijgt woekerrentes op kosten van de belastingbetaler’, sneerde JeanMarie Dedecker (LDD) naar
minister van Financiën Steven 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 verwondde.’
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 Dedecker.
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 hierover.’ 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-Dexiavoorzitter Jean-Luc Dehaene
(CD&V) ’s ochtends op de radio zei: ‘Juridisch is de opstelling van het ACW onbetwistbaar.’

‘Koosjere’ deal
Ook de andere Vlaamse coalitiepartner Open VLD was bijzonder kritisch voor Vanackere die vanop het spreekgestoelte maar weinig uitleg gaf
over wat de staatsbank Belfius
nu exact van plan is rond deze

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

ACW-winstbewijzen.
‘Uw antwoorden bevallen mij
niet. Uw uitleg is dit parlement onwaardig’, aldus een
boze Luk Van Biesen (Open
VLD). ‘Gelet op de rol van het
ACW in het hele Dexia-debacle had het ACW die winstbewijzen allang ter beschikking
moeten stellen van de Belgische 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 Belfius er ook deze prijs niet voor
betalen.’
Vanackere deelt de verontwaardiging van Vande Lanotte
over de houding van het ACW
alvast niet. ‘Ik hoef daar geen
waardeoordeel over te hebben. Dat is iets tussen het
ACW en Belfius.’

ACW eist 10 miljoen euro schadevergoeding
Alsof de zenuwen rond het
ACW en Belfius binnen de regering nog niet gespannen genoeg staan, lekte gisteren het
nieuws uit dat Arco, de financiële poot van het ACW, een
nogal bizarre schadevergoeding eist van Belfius. Arco vindt
dat het zware financiële schade
leed bij de recente kapitaalverhoging van de restbank Dexia.
Arco gaf een hele tijd geleden
voor 50 miljoen euro Dexiaaandelen in waarborg aan de
staatsbank Belfius, in ruil voor
het verkrijgen van een lening.
Belfius kreeg zo ook het stemrecht dat met die aandelen ge-
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paard gaat. En toen er vervolgens moest worden gestemd
over een kapitaalverhoging
voor de restbank Dexia stemde
Belfius daarmee in, gebruikmakend van de aandelen van Arco.
Maar door die kapitaalverhoging 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 rechtszaak van Belfius terug te krijgen.
Als Arco zijn gelijk haalt, is het
indirect de Belgische belastingbetaler die voor deze schadevergoeding opdraait. (wer)
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