
	  

BRUSSEL —DeMorgen-journaliste
Barbara Debusschere heeft de
persprijs van de Federale Raad
Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
ontvangen voor de extra bijlage
KlimaatDoha 2012.
Dejurywasonderdeindrukvan

deklimaatbijlagedieop24novem-
ber vorig jaar in deze krant ver-

scheen,opdevooravondvandekli-
maattop inDoha. “Debijlagegeeft
duidelijk de inzet van de klimaat-
onderhandeling weer”, klinkt het

in het juryrapport. “De jurywaar-
deert ook de goede vulgarisering
en de mooie layout van deze bij-
lage, die gecoördineerdengroten-
deels geschreven werd door
BarbaraDebusschere.”
“Dit is een enorme aanmoedi-

gingomditsoort thema’s,ondanks
de crisis, in de krant te brengen”,

reageert Debusschere, diewonbij
deNederlandstaligen indecatego-
rie ‘kranten’. “Dit iseenbewijsvoor
het hele team van De Morgen dat
aan dit katernmeewerkte, dat we
hieropmoeten blijven inzetten.”
Debusschere werkt sinds 2001

bij De Morgen. Momenteel is ze
chefwetenschapenredacteureco-
logie/klimaat. De prijs, een kunst-
werk uit gerecycleerd materiaal,
kreegzeuithandenvanprinsFilip.
In de categorie ‘tijdschriften’

wonHumo-journalist JanBosteels
methetartikel ‘Eigenkweekeerst:
stadslandbouw’ en Alma De
Walsche (MO Magazine) kreeg
voorhaarstuk ‘Degrijzezonesvan
degroeneeconomie’deprijsduur-
zameontwikkeling indecategorie
‘elektronischemedia’.Metro-jour-
naliste Camille Goret en Thomas
Lemaigre van Alter Echos zijn de
winnaars voor de Franstalige
geschrevenpers.
De FRDO persprijs duurzame

ontwikkeling gaat afwisselend
naar de geschreven pers en naar
de audiovisuele media. De prijs
bekroonteenjournalistiekproduct
dat beantwoordt aan criteria van
inhoudelijke en vormelijke kwali-
teit endieblijft geeftvaneenduur-
zame-ontwikkelingsvisie. (SV)

• DE MORGENDINSDAG 26 FEBRUARI 20132 • TEN EERSTE

Niethetmiddenveld
ging inde fout
“Wie probeert het middenveld te destabiliseren, weet niet
waarover het gaat en is dus fout bezig”, wistminister-presi-
dent Kris Peeters temelden. Dat als reactie op de steeds tal-
rijkerwordendeberichtenoverdefinanciëleconstructiesdie
deACW-topinhetverledenenhethedenbedachtomdefinan-
ciëlebelangenvandezuilveiligtestellen.Vaakdankzijmecha-
nismendieACW-organisatiesbijherhalingzelfhebbenaan-
geklaagd als totaal ethisch onverantwoord. De notionele
intrest iseenmoreelverwerpelijkmechanisme,behalvewan-
neer wij het gebruiken, zo luidt de erg zwakke verdediging
vanACW-topmanDeveltere.Wantstoutebedrijvendoendat
alleenuitwinstmotieven,wij bravemiddenveldersdoenhet
alleenommindermensentemoetenontslaan.Jemoetmaar
het lefhebbenomjeeigenhypocrisiealsmorelesuperioriteit
uit te stallen.

Hetgaat indezedanooknietom
een georchestreerde aanval op het
onbezoldigde vrijwilligerswerk,
zoalsdeminister-presidentzijnach-
terban probeert wijs te maken.
Niemandbetwistdemaatschappe-
lijkewaarde van de talrijke vrijwil-
ligers, binnen en buiten de christe-
lijke zuil, niemand twijfelt aan de
onbaatzuchtige inzet van tiendui-
zenden en tienduizenden in het
middenveldvooreenbeteresamen-
leving, een betere zorg, een war-
mere en meer solidaire maat-
schappij.
Netomwillevandeverhevenheid

vandie idealen is het zo schrijnend
om te zien hoe de top van de chris-
telijke arbeidersbeweging in de
afgelopendecenniaevolueerde.Van
eencoöperatievebewegingmeteen

deugdelijk, spaarzaamenvoorzichtig financieelbeleid,naar
een extreem winstgedreven organisatie, blind de goeroes
vanhetwildekapitalismevolgendtotzemeegezogenwerden
in de dynamiek van een superspeculatief hefboomfonds,
Dexia genaamd.Hoe ze zich daarna probeerden te onttrek-
kenaandegevolgendie simpeleaandeelhouderswelmoes-
ten voelen. Hoe ze fiscale spitstechnolgie gebruikten omde
gevolgen vanhun eigen falende beleid te verzachten.
Dat is zelfs niet de fout vandehuidige generatie bestuur-

ders, die nu de kritiek moeten slikken, maar het is wel de
morele verantwoordelijkheid, zoniet hetmorele failliet van
eenACW-topdiehaareigen idealen inruildevoorhetgeloof
van de hebzucht, die ons ook de financiële crisis opleverde.
Daarover gaat het, meneer deminister-president, niet over
devrijwilligerdiezichwelonbezoldigdblijft inzettenvooreen
beterewereld.
Endatverklaartookdewoede:wanneernetdiegenendie

een tegenmacht hadden moeten vormen tegen het wilde
kapitalisme, eigenlijkcollaborateursvandeeersteordeblij-
ken te zijn, worden mensen inderdaad kwaad. Volkomen
terecht.

STANDPUNT
YVES DESMET
Hoofdredacteur
@yvesd

Je moet maar
het lef hebben
om je eigen
hypocrisie als
morele
superioriteit
uit te stallen
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ZAKTHIS MUST BE BELGIUM

Het is de Engelstalige nieuws-
websiteTheTimes of Israël
niet ontgaandat het antisemi-
tisme in ons land opmerkelijk
is gestegen. “In België is het
aantal klachten over antisemi-
tismemet dertig procent
gestegen in 2012”, kopt de
website, naar aanleiding van
cijfers die het Centrumvoor
Gelijkheid vanKansen en
voorRacismebestrijding
bekendmaakte.
“Voorzitter (adjunct-direc-

teur, SV) vanhet overheids-
agentschapEdouardDel-
ruelle, laatweten dat zijn
organisatie 88 klachtenheeft
geregistreerd na antisemiti-
sche daden, tegenover 62 in
2011 en 57 in 2010”, klinkt het.
“De joodse gemeenschap

heeft het recht omzich zorgen
temaken”, citeertTheTimes of
IsraëlDelruelle. “‘Het gaat om
het topje vande ijsberg, aan-
gezien een groot aantal slacht-
offers geen klacht indient.”
De cijfers voor 2012 bevat-

ten 11 daden van vandalisme,
15 klachten over verbaal
geweld op straat, 13 feiten van
negationisme en 28 klachten
over verklaringen ophet inter-
net. “Ook in Frankrijk is het
aantal antisemitische daden
gestegen”, besluit de site. (SV)

Israëlischepers spot
Belgischantisemitisme

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij van West-Europa is.

klachten
werden
geregistreerd
in 2012
tegenover
62 in 2001
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Politiekevoorkeur
zit verankerd
inhersenen
BARBARA DEBUSSCHERE
BRUSSEL

Wetenschappers stellen
vastdatAmerikaanse
DemocratenenRepublikei-
nenanderedelenvanhun
hersenengebruiken
wanneerzeriskante
beslissingennemen.

Politieke wetenschappers en neu-
rologenanalyseerdendemetingen
van de hersenactiviteit bij 82 vrij-
willigers die deelnamen aan een
gokexperiment. Dieresultatenver-
geleken ze met de politieke voor-
keur van de gokkers. Het was
onmogelijk om op basis van hun
gedrag te voorspellen of de deel-
nemers Democraat dan wel
Republikein waren. “Maar kijk je

naar wat in de hersenen gebeurt,
dan is het verschil in activiteit in
specifieke regio’sopmerkelijk”, zo
zegt hoofdonderzoeker Darren
Schreiber van de Universiteit van
Exeter.
Republikeinengebruikenvooral

hunrechteramygdala,datdeelvan
de hersenen dat in verband
gebracht wordt met het vechten-
of-vluchtenmechanismedat inons
lichaam verankerd zit.
Democraten vertonen dan weer
meer activiteit in de linkerinsula,
geassocieerd met zelfbewustzijn
en sociaal bewustzijn.
De profielen van de hersenacti-

viteitkunnenmet83procent juist-
heidvoorspellenvoorwelkevande
twee Amerikaanse partijen
iemandzal stemmen. Tervergelij-
king: de traditionele voorspel-
lingstechniek daarvoor, waarbij
onderzoekers zich baseren op de

voorkeurvandevaderenmoeder,
geeft in70procentvandegevallen
een juist resultaat.Schreiberbena-
druktdatzijnonderzoekniet toont
dat de mens ‘voorbestemd’ is om
conservatief of progressief te zijn.
NeurofysioloogWimVanduffel

(KU Leuven) is niet verrast door
de resultaten. “Ikhooral een tijdje
dat politieke voorkeuruit hersen-
activiteit is af te meten. Neuro-
logisch is het niet vreemd dat
bepaalde voorkeuren die met
emotie te maken hebben zicht-
baar zijn in de hersengebieden.
Hier is de bloedtoevoer naar die
gebiedengemetenendat is inder-

daad een degelijkemethode.”
Op de vraag of demethode ook

inonzecontreienzouwerkenzegt
deexpert: “Ikvermoedvanniet. Dit
onderzoek is gebaseerd op twee
mogelijkekeuzes,waarbijeenalgo-
ritme is getraind om de patronen
indehersenactiviteit teherkennen.
Wanneer je twee keuzes hebt,
RepublikeinofDemocraat, iser50
procentkansdathetalgoritmehet
aanvankelijk juist heeft. Wanneer
ervierofzespartijenzijn, isdatveel
ingewikkelder. Verschillen tussen
extreem rechts en extreem links
zoudenwellichtwelafgelezenkun-
nenwordenuit de scans.”

‘DM’-journalisteBarbaraDebusscherewintpersprijs

DeMorgen-journaliste
BarbaraDebusschere
ontvangt de prijs uit de
handen van prins Filip.
©YANNBERTRAND
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‘Beloning
vooronze
commerciële
relatie’
STEVEN SAMYN
BRUSSEL

Hoeverklaart hetACWde
bijkomenderentediehet
mogelijk vanBelfius krijgt?
‘Het is eenvergoedingvoor
onze commerciële relatiemet
debank’, klinkthet.

In een reactie benadrukt het ACWdat
eenaantalgegevens“dooreenvertrou-
welijkheidsbeding zijn gevat”. Met
andere woorden, de afspraken met
Belfius zijn confidentieel.
“Zoals in deze versie van de ont-

werpnota aangegeven is de conditio-
nele interest voorwaardelijk,wat bete-
kentdatereenreëlekansbestaatdatze
nietof slechts tendelewordenbetaald.
Inhet lichtvanonzeverbintenissen tot
confidentialiteit, kunnenweniet opde
exactevoorwaarden ingaan,dochdeze
houden verband met de verdere rela-
tiesmet Belfius”, klinkt het.
Op31 januarimaakteBelfiusbekend

dat de bank een definitieve overeen-
komst sloot met het ACW en de
FranstaligezusterorganisatieMOCover
de winstbewijzen. Alle aandacht ging
naar de afgesproken rente die van
BelfiusnaarhetACWzouvloeien: 6,25
procent. Maar nu wordt duidelijk dat
eencryptischzinnetjeernaookvancru-
ciaal belang is. “HetACWenMOCzijn
eencommerciële relatie vanBelfius en
zullen in de toekomstmarktconforme
voorwaarden blijven genieten die
Belfius aan klanten van deze omvang
aanbiedt”, staat er letterlijk.

HetACW:“Het isevidentdatACW,ook
na de nieuwe invulling van de onder-
linge relatie, voor Belfius een belang-
rijke partner blijft. Deze commerciële
relatie vertaalt zich in een voorwaar-
delijke rentetoeslag op de achterge-
stelde lening. Zoals steeds het geval is
bij commerciëlevoordelen, isderente-
toeslagookhierafhankelijkvandeaard
en duurzaamheid van commerciële
relatie.Uitdescenario’svermeld inhet
intern ontwerpdocument blijkt trou-
wens overduidelijk dat deze commer-
ciële voordelen allerminst gegaran-
deerd zijn, ookniet tot 2016.”
Nade eersteperslekkenoverde ver-

goedingdiehetACWzoukrijgen,stelde
eenhele resemKamerleden inhetpar-
lement vragen bij de hoge interesten
voor het ACW. Onder meer Luk Van
Biesen(OpenVld)wastoenscherpvoor
minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V). “Het parlement
heeft inspanningen geleverd voor
Belfius en heeft het recht om te weten
waarBelfiusmeebezig is”,aldusdelibe-
raal.
Vanackere, het speerpunt van het

ACWinde federaleregering, lietweten
dat het om een commerciële deal ging
waarhijniet inwildetussenkomen.Ook
al gaat het om een commerciële deal
van een bank die voor 100 procent in
handen is van de overheid en dus van
de belastingbetaler.

Opinie >19
Luc Huyse: ‘Hoe het ACW
ziek geworden is’

Verdedigingsliniemetgaten
ANN VAN DEN BROEK
EN MARTIN BUXANT
BRUSSEL

HetACWligt induigenenook
zijnkopmannenhebbende
grootstemoeite omdeboel nog
bij elkaar tehouden. ‘De
notionele intrestaftrekdient om
zoveelmogelijk personeel te
behouden’, luidt deuitleg van
voorzitterPatrickDeveltere.

Jarenlang hekelde het ACV het gebruik
vandenotionele intrestaftrek. Endatdoet
hetookvandaagnog,zijhetmet ietsmeer
nuance, nu de ACW-koepel waartoe de
vakbond behoort de maatregel pro-
bleemloos inzet (DM, 25/02). “Het ACV
sprak zich nooit uit tegen de notionele
intrestaftrek”, luidthet ineenpersbericht.
Maar het ACV vraagt wel maatregelen
tegen“devrijblijvendheid,debudgettaire
ontsporing en het oneigenlijke gebruik
van het systeem dat leidt tot een winst-
maximalisatie ten voordele van de aan-
deelhouders”.
Geen woord in het hele persbericht

over het ACW. “Om de rationaliteit te
laten terugkeren naar het debat”, ver-
klaartACV.Maarofdevakbonddanvindt
dat het ACW binnen de lijntjes kleurt?

“Wij hebben ons genuanceerde stand-
punt nog eens duidelijk gemaakt. Het is
nu aan het ACWom te beoordelen of ze
aandat standpunt voldoen.”
DatdeChristelijkeArbeidersbeweging

(ACW)geengrote steunmeermoest ver-
wachten van haar vakbondspoot was al
langer duidelijk (DM, 18/02). Dus is het
zekerbinnenCD&Vallehensaandekbin-
nenomdeschadetebeperken.Voorzitter
Wouter Beke wilde dan wel geen com-
mentaar geven, zijn woordvoerder liet
weten dat de discussie “niet zo belang-
rijk”was,anderekopstukkenwerdenwel
uitgestuurd.
Federaal vicepremier en vooraan-

staandACW’erStevenVanackere(CD&V)
deedgisteren inhet radioprogrammaDe
Ochtend als eerste een poging om de
geloofwaardigheid van het ACW op te
krikken, door te stellen dat de notionele
intrestaftrek een perfect legaal systeem
is,maardeeddieonmiddellijkquasi teniet
door te verwijzen naar ABVV-topman
RudyDeLeeuw “die er toch ook gebruik
van gemaakt heeft”.
Oudgediende Etienne Schouppe, die

eveneens tot de ACW-vleugel behoort,
geeftVanackere volmondig gelijk opzijn
eerste punt. “Het is simpel: als een top-
manvaneenbedrijfhetbestaandefiscale
kadernietgoedgebruikt,werkthij slecht.
Hij moet dat doen, en dat geldt ook voor
hetACW”, aldus de senator.
Kamerlid Michel Doomst, geen

ACW’er, meent dan weer dat het ACW
best voor hun eigen deur zou vegen.
“Maarbon,PatrickDeveltereheeft tegen
mij gezegd dat de bedoeling van de noti-
onele intrest niet eenmaximalewinst te
boekenwasmaar zo veelmogelijkmen-
sen aan de slag bij de ACW te kunnen
houden”, zegtDoomst.
Develteresverdedigingluidt inderdaad

datdenotionele intrestaftreknodig is om
zo veel mogelijk jobs te sparen. Door het

hele Dexia-debacle kreeg de beweging
zware klappen.Momenteel telt het ACW
een 250-tal personeelsleden, zonder de
notionele intrestaftrek zou dat mogelijk
teruggeschroefdmoetenwordennaareen
derdedaarvan, verdedigtDeveltere zich.
“Er is een verschil tussen eigenlijk en

oneigenlijkgebruik”, luiddehetenigszins
cryptisch in het Canvasprogramma
Terzake. “Wij willen ons personeel zo
goedmogelijk behoudenenonze sociale
projectenvoortzetten.Wijmisbruikende
notionele intrestaftrek niet in het voor-

deelvandeaandeelhoudersofvoorwinst-
maximalisatie.”
Dateenenandermoeilijkuit te leggen

is, geeft Develtere grif toe. Hij benadrukt
dat het document datDeMorgen in han-
den kreeg een werknota was en dat er
intussen dingen aangepast zijn. Of het
ACWdanafstaptvandenotionele intrest-
aftrek wil hij echter niet gezegd hebben.
Develterebetreurthetoverigensheelerg
dat het documentmet de financiële sce-
nario’s van de organisatie uitgelekt is,
“maarde journalistkanookgehacktheb-
ben”, aldus de voorzitter.
Minister-president Kris Peeters

(CD&V) gooide het bij zijn verweer dan
weer over een hele andere boeg. “Ik stel
vastdathetdebatgestart ismet fraudeen
schriftvervalsing en nu gaat het over de
ethische overwegingen of wat de wet
voorschrijft, mag worden toegepast”,
meent hij. “Wie het middenveld wil sta-
biliseren schat onvoldoende het belang
in van de duizenden vrijwilligers. Neem
die weg en je hypothekeert de zorg in
Vlaanderen. Ook voor Vlaanderen in
Actiekunnenwenietzonderde inzetvan
dievrijwilligers. Ikzaldievrijwilligersuit
hetmiddenvelddusresoluutverdedigen.”
MeteenopenbriefvoegdePeetersook

dedaadbijhetwoord. “Laatunietuituw
lood slaan want we weten allemaal hoe
belangrijkuwinzet is”, richtPeeters zich
totdevrijwilliger. “Alsminister-president
vandeVlaamseregeringbenik fieropU.”

ACW-topman
Patrick Develtere
geeft toe dat een
en ander
moeilijk uit te
leggen is

OokMRdreigtmetonderzoekscommissie
BRUSSEL —DeFranstalige libe-
ralen eisen verduidelijking over
het gebruik van publiek geld
door de vakbonden. Krijgen ze
die niet, dandreigen ze eenpar-
lementaireonderzoekscommis-
sie te vragen.
Verschillende Franstalige

liberale kopstukken nemen de
“hypocrisie”vanhetACWzwaar
onder vuur. Nadat deze krant
berichtteoverhetgebruikvande
notionele intrestaftrek door het
ACW, vraagt MR-partijvoor-
zitterCharlesMichel“snelleen
volledige antwoorden” van de
vakbonden. Komen die er niet,
dan zal de MR een parlemen-
taireonderzoekscommissievra-

gen. “Wij zijn zwaar geschokt
doorhet feitdatvakbonden–die
publiekgeldkrijgen–hetbijzon-
dere fiscale systeem omminder
belastingen te betalen gebruikt
hebben.Wemoeten volledig op
de hoogte gesteld kunnen wor-
den van wat er gebeurt met dat
publieke geld. Enals de transpa-
rantie niet komt, dan stellen wij
een parlementaire onderzoeks-
commissie voor.”
Vanuit de oppositie liet N-VA

eerder al weten dat ze vragende
partij is voor een onderzoeks-
commissie,specifieknaarhoeer
binnen de christelijke zuil is
omgegaanmetdewinstbewijzen
vanDexia.Maarmetdevraagvan

deMRdreigteenbreuktussende
meerderheidspartijen. Het lijkt
hoogst onwaarschijnlijk dat PS
en CD&V, twee partijen die
nauwe bandenmet de vakbon-
den onderhouden, een onder-
zoekscommissieoverhetgeld
van de vakbonden zouden
aanvaarden.OpenVld-voor-
zitter Gwendolyn Rutten
wenstvoorlopigniet te rea-
gerenopdevoorzetvanhaar
Franstaligecollega’s.

Het isdeFranstalige liberalen
in ieder geval wel menens.
Maandagochtend liet MR-vice-
premierDidierReyndersvanuit
Jordaniëalverstaandathijaller-
minstopgezet ismetdenieuw-

ste ontwikkelingen bin-
nen het ACW. “Ik hoor
dat het ACW de notio-
nele interestaftrek
gebruikt. Kunnen die
mensen de hypocrisie

nieteensachterwegelaten?”, ful-
mineerde hij.
“Tientallen keren heb ik het-

zelfde refrein gehoord van
Patrick Develtere, Claude Rolin
en verantwoordelijken van het
ACW en de christelijke bewe-
ging. Demaatregel was gevaar-
lijk voor de jobs, zeiden ze. Ze
hebben jaren op onze kop geze-
ten. En nu blijkt dat ze het
mechanisme gebruikten. De
Franstaligevicepremierroeptde
ACW’ers fijntjes opomopenlijk
toe te geven “dat de notionele
intrestaftrek nuttig is en een
goede zaak voor zowel de eco-
nomievanons landalsdewerk-
gelegenheid”. (BUX/AVB)

Luk Van Biesen,
KamerlidOpen Vld:
‘Het parlement heeft
inspanningen
geleverd voor Belfius
en heeft het recht
om tewetenwaar
Belfiusmee bezig is’

Alle hens aan dek om geloofwaardigheid ACW te herstellen

Operatie ‘Red het imago’ ACW zit in nauwe schoentjes nu voortdurend dossiers boven water komen

lDe afgelopen dagenmoet ACW-voorzitter Patrick Develtere voortdurend brandjes blussen. © ERIC DE MILDT


