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Vanackere onder vuur
in parlement over ACW
Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) is gisteren in
het parlement stevig onder vuur
genomen over de regeling rond
de winstbewijzen van het ACW
in Belfius.
MICHAËL SEPHIHA

De Tijd berichtte gisteren dat het
ACW in het kader van zijn vergelijk
met Belfius over de winstbewijzen
de komende tien jaar nog jaarlijks
zicht heeft op 8,5 à 10 miljoen euro
van de staatsbank. Een deel daarvan
zou de christelijke arbeidersbeweging krijgen via een jaarlijkse rente
op een eeuwigdurende achtergestelde lening aan Belfius. Die rente
loopt op tot 6 à 8 procent (eigenlijk
6,25 vast en 1,5 procent variabel, zo
bleek gisteren).
Minister van Financiën Steven
Vanackere werd daarover in het parlement zwaar aan de tand gevoeld
door de oppositie. ‘Op basis waarvan is de deal met het ACW verdedigbaar?’, vroeg Peter Dedecker
(N-VA) zich af. Jean-Marie De Decker (LDD) interpelleerde de minister
over de rente van 6 à 8 procent.
‘Wanneer komt er een einde aan de
schande en de woekerrente’, luidde
het. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) had vragen bij de manier
waarop de federale regering is betrokken bij de onderhandelingen
tussen Belfius en het ACW.
Vanackere ontweek de vragen
door te stellen dat ‘de officiële organen van Belfius gezegd hebben dat
ze niet communiceren zolang de discussie gaande is’. Eind januari moet
een buitengewone algemene vergadering van Belfius de deal over de
winstbewijzengoedkeuren.‘Erwordt
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Real Madrid
126,2

199,2

187,2

FC Barcelona

Er wordt mij gevraagd:
Hoe gaat u tussenbeide
komen bij Belfius?’
Niet. Dat is het antwoord.

116,3

186,9

179,8

Manchester United
122

128,5

145,4

Bayern München
85,4

81,4

201,6

Chelsea
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STEVEN VANACKERE

96,1

322

87,1

139,4

Arsenal
117,7

107,7

38,1 109

285,6

138,5

AC Milan
126,3

33,8

256,9

96,8

Liverpool
55,9

78,2

233,2

99,1

Juventus
31,8 90,6

195,4

73

Borussia Dortmund

mij gevraagd: hoe gaat u tussenbeide komen bij Belfius? Het antwoord
zal vaak zijn: niet’, zei hij. ‘Het is aan
het management en aan de raad van
bestuur om te evalueren in welke
mate de bijzondere relatie met de
houders van winstbewijzen ook vandaag nog commerciële voordelen
voor de bank vertegenwoordigt en
op welke manier die commerciële
voordelen financieel moeten worden geëvalueerd.’
De oppositie was niet tevreden.
Maar ook Luk Van Biesen van coalitiepartner Open VLD uitte kritiek. ‘Ik
heb er begrip voor dat de deal in de
raad van bestuur moet worden gesloten. Het parlement heeft echter
inspanningen geleverd voor Belfius
en heeft het recht om te weten waar
Belfius mee bezig is. Ik hou niet van
zulke antwoorden. Zulke antwoorden zijn geen antwoorden het parlement waardig’, stelde hij.
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50,3
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Hamburger SV
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AS Roma
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115,9

Newcastle United
29,5

68,7 17,1

115,3 miljoen euro
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Real Madrid bel
financieel boer
De Spaanse topper Real Madrid
was vorig seizoen de best verdienende voetbalclub ter wereld.
De Koninklijke genereerde ruim
een half miljard euro aan
inkomsten. Nooit deed een
sportclub beter.
LIEVE DIERCKX

Real Madrid beleefde vorig seizoen
een boerenjaar. Niet alleen sportief
ging het de club voor de wind met
een 32ste landstitel en een halve
finale in de Champions League.
Ook financieel boerden ‘los blancos’ meer dan behoorlijk. Dat blijkt
uit de Football Money League van

de grens van
Sinds Delo
ney League e
teerde, maak
evolutie doo
1997 genere
‘slechts’ 85 m
De pluim voo
de afgelopen
Pérez op zijn
Tijdens zi
voorzitter (2
nu) dokterde
tegie uit om v
inkomsten na
tillen. Hij wi
drid’ tot ver
landsgrenzen

