'Steven Vanackere heeft over
alles een mening, behalve over
zijn bevoegdheden'
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Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) is misnoegd over het
antwoord van minister van Financiën Steven Vanackere
(CD&V) op vragen over Arco en Belfius.
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Voor de tweede week op rij heeft Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD)
zijn ongenoegen geuit over het antwoord van minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V) tijdens de plenaire vergadering. "U hebt over
zowat alles een standpunt, maar over de bevoegdheden waarvoor u zelf
verantwoordelijk bent, hebt u quasi geen standpunt", sneerde Van
Biesen.
Vorige week voelde de Vlaamse liberaal de CD&V-vicepremier aan de tand
over de deal waarbij Belfius de 300.000 winstbewijzen van het ACW in de
bank zou afkopen. Vanackere wilde daar niet veel commentaar op kwijt, vanuit
de redenering dat de politiek zich niet te veel moet inlaten met de
besluitvorming. "Zulke antwoorden zijn geen antwoorden het parlement
waardig", wierp van Biesen de minister toen voor de voeten.
De Open VLD'er stelde opnieuw vragen over hetzelfde onderwerp, maar ook
over een bod dat Belfius Insurance bij Arco zou hebben uitgebracht op 1,4
miljoen aandelen van Elia. Hoewel hij een aantal zaken bevestigde, wilde de
minister van Financiën opnieuw weinig commentaar kwijt, om politieke
inmenging te vermijden.
'Over alles een mening, behalve over uw bevoegdheden'

Dat was niet naar de zin van Van Biesen. Hij herinnerde eraan dat de overheid
volledig eigenaar is van de staatsbank Belfius. "U hebt over zowat alles een
standpunt, bijvoorbeeld over de pensioenen en de staatshervorming", verwees
de Open VLD'er naar een interview van Vanackere in Le Soir. "Blijkbaar heeft
u over de bevoegdheden waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, quasi geen
standpunt."
'Je t'aime, moi non plus. Zoals Open VLD in de regering'
Even later, tijdens de actuele vragen rond Belgacom-ceo Didier Bellens, riep
Roel Deseyn (CD&V) zijn coalitiepartner op tot loyauteit. "Je t'aime, moi non
plus. Een beetje zoals Open VLD in de regering", sprak Deseyn.	
  

