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bele rekeningen zijn die van MoneyYou en NIBC Direct, waarop uw
spaarcenten na één jaar tot een bedrag van 10.264 euro zijn aangegroeid.
Handig aan de simulator is dat u
per spaarrekening ook bijkomende
informatie kunt krijgen. Zo wordt
aangegeven over welke kredietrating de bank beschikt en onder welke depositogarantie de rekening
valt. Daardoor kunnen spaarders
ook meteen het risico van hun
spaarboekje inschatten. Voorts
wordt ook aangegeven of er aan het
spaarboekje kosten verbonden zijn.
Toch moeten spaarders ook opletten voor al te snelle conclusies.
Aangezien ze op voorhand moeten
aangeven naar welk type rekening
ze op zoek zijn, krijgen ze nooit een
volledige lijst van rekeningen te
zien. Bovendien kunnen banken de
basisrente (en getrouwheidspremie) wijzigen, waardoor de lijst er
van dag tot dag anders kan uitzien.

Open VLD opnieuw scherp
voor Vanackere over Arco
‘Ik wil eindelijk duidelijkheid en
inzage in alle transacties tussen
Belfius en Arco.’ Kamerlid Luk
Van Biesen (Open VLD) haalde
gisteren fors uit naar minister
van Financiën Steven Vanackere
(CD&V).

U heeft overal een mening over, behalve over
uw eigen bevoegdheid.
KAMERLID OPEN VLD
LUK VAN BIESEN

JASPER VEKEMAN

De Tijd berichtte gisteren dat Arco,
het financiële ACW-vehikel dat grotendeels in vereffening is door de
ondergang van Dexia, in een recente transactie met de genationaliseerde bank Belfius een nieuw systeem
van winstdeling heeft opgezet. Belfius Insurance nam voor 1,4 miljoen
euro Elia-aandelen over van Arco,
dat wel het recht houdt op een onbekend deel van het dividend.
De nieuwe deal tussen de staatsbank en Arco riep heel wat vragen
op. Zo vroeg Open VLD-kamerlid
Luk Van Biesen zich af waarom de
aandelen niet gewoon op de beurs
waren verkocht. ‘Elia noteert nochtans op de beurs van Brussel’, merkte Van Biesen op. ‘Dankzij de winstdeling krijgt Arco nog een dividend,
terwijl ze geen aandeelhouder meer
zijn.’ Van Biesen eiste van Vanackere, voogdijminister van Belfius, duidelijkheid en inzage in alle transacties tussen de bank en Arco.
Vanackere reageerde kort. ‘Het is
niet aan een minister om commentaar te geven op een commercieel
akkoord. Ik moet mij niet inmengen
in een beslissing van de raad van bestuur of het management van de
bank. Dat is een kwestie van goed
bestuur’, zei de CD&V-minister. ‘U
heeft gelijk dat u duidelijkheid eist.
Alleen moet u de vraag richten aan
de betrokken partijen. De transactie
is immers een akkoord tussen de
vereffenaars van Arco en Belfius.’
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Ook voor uw ge
Van Biesen nam geen genoegen
met het antwoord van Vanackere. ‘U
heeft overal een mening over, behalve over uw eigen bevoegdheid’,
gooide hij de minister toe.
Vorige week had Van Biesen de
minister van coalitiepartner CD&V
ook al onder vuur genomen over de
deal waarbij Belfius de 300.000
winstbewijzen van het ACW in de
bank zou afkopen. Ook toen was de
reactie van Vanackere karig.
Dat de Vlaamse liberalen het
moeilijk hebben met de omstreden
deal over de winstbewijzen is geen
geheim. Eerder deze week was er
een vergadering van de topministers gepland over de kwestie. Maar
omdat er geen consensus was in de
regering werd de vergadering geannuleerd. De federale regering stemde gisteren - via de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij in met de deal.

Een nieuwe onafhankelijkse website moet de Belg helpen om de
juiste financiële keuzes te maken.
‘Kennis is cruciaal om problemen
te vermijden’, zo klinkt het.
SVEN VONCK

	
  

‘Zoals bij elke autobestuurder het
concept van een ‘Bob’ intussen goed
is ingeburgerd, moet iedereen voor
zijn geldzaken vertrouwd raken met
Wikifin.’ De ambities van Jean-Paul
Servais, de voorzitter van de financiële toezichthouder FSMA, zijn niet
min bij de lancering van de educatieve financiële website wikifin.be.
Die moet elke Belg helpen bij het nemen van financiële beslissingen.
‘Niet iedereen heeft de bagage om
goede financiële beslissingen te nemen of weet waar hij betrouwbare
informatie vindt. Met de website
bieden we neutrale informatie die
iedereen kan raadplegen’, zegt Servais.
Die informatie gaat van de omschrijving van cash geld en tips om
een budget op te stellen, tot infor-
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