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1.541
1.541 niet-EU-burgers zijn in de eerste elf
maanden van vorig jaar naar ons land geko-
men om zich medisch te laten verzorgen. Dat
worden er almaar meer. Vooral bij Algerijnen
is de Belgische ziekenzorg in trek, maar ook
bij Congolezen.

Reynders wil
beter bevriend
zijn met Irak

Ruim een jaar na het
vertrek van de laatste
Amerikaanse troepen wil
België zijn politieke rela-
ties met Irak naar een ho-
ger niveau tillen. Minis-
ter van Buitenlandse Za-
ken Didier Reynders
(MR, foto) en zijn Iraakse
evenknie ondertekenden
daarover een princieps-
akkoord in Bagdad. Reyn-
ders gaat ook op zoek
naar een ereconsul om in
Irak opnieuw vaste voet
aan de grond te krijgen,
maar een ambassadeur
komt er voorlopig niet.

Van ontwikkelingshulp
is geen sprake, terwijl de
Belgische gemeenschap
in het land beperkt blijft
tot een twintigtal men-
sen, vooral actief in de
aanwezige internationale
organisaties. Daarnaast
ziet Reynders ook econo-
mische kansen. Enkele
bedrijven, waaronder
Waterleau, Jan De Nul en
Sarens zijn er al actief,
maar door rechtstreeks
contact met Iraakse be-
drijven en overheidsdien-
sten hoopt Reynders
nieuwe opportuniteiten
aan te boren. (blg)

Niet-benoemde
burgemeesters
stappen naar
Raad van State

De vaudeville rond de
niet-benoemde burge-
meesters in de Rand blijft
duren, ook mét een ak-
koord onder de federale
regeringspartijen. De
aangewezen burgemees-
ters van Kraainem, Lin-
kebeek en Wezenbeek-
Oppem stappen naar de
Raad van State tegen de
beslissing van Vlaams
minister Geert Bourgeois
(N-VA) om hen niet te
benoemen. Ze stellen hun
hoop op de verenigde ka-
mer van de Raad van Sta-
te, die sinds de splitsing
van BHV over hun lot
moet oordelen. Dat kon-
digden Damien Thiéry
(FDF), Véronique Ca-
prasse (FDF), François
Van Hoobrouck (MR) en
Arnold d’Oreye (FDF)
aan. (blg)
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genlijk wat dictaturen in de
geschiedenis ook probeerden.
Napoleon deed het, Hitler
deed het en Pol Pot in Cam-
bodja deed het.’

Dat leverde meteen hoonge-
lach op bij de Gentse meer-
derheid. De redenering van
De Clercq is des te opmerke-
lijker aangezien N-VA zelf el-
ke vergelijking met de jaren
30 en het opkomende natio-
nalisme schuwt. Verantwoor-
delijke schepen Resul Tapmaz
(SP.A) negeerde de opmer-
king grotendeels. ‘Hitler of
Napoleon? Ik ben Resul en ik
doe mijn job als schepen zo
goed mogelijk.’ (jfc)

Vlaams Belanger Johan Deck-
myn zei dat hij in Gent geen
onderscheid kan maken tus-
sen Gentse Marokkanen en
Gentse Turken, en dat met
het schrappen van het woord
het probleem niet is opgelost.

Isabelle De Clercq, fractie-
leidster van de Gentse N-VA,
noemde de schrapping een
‘mediastunt die het linkse
profiel van dit stadsbestuur
nog extra in de verf moet zet-
ten’. ‘Maar u lost hiermee de
problemen niet op’, ging ze
voort. ‘U probeert uw werke-
lijkheid als dé werkelijkheid
te verkopen. Maar door woor-
den te verbieden, doet u ei-

De voorbije dagen regende
het beschuldigingen aan het
adres van het ACW. De laatste
in de rij gaat over de jaarlijkse
rente die de beweging ont-
vangt van Belfius voor een
eeuwigdurende lening. Die
zou, zo blijkt nu, 7,75 procent
bedragen. En niet 6,25 pro-
cent, zoals eind januari nog be-
weerd werd.

Dat zorgde gisteren voor ont-
stentenis bij Open VLD. En
veel meer dan om die rente,
waren de liberalen in hun wiek
geschoten door de communi-
catie van vicepremier Steven
Vanackere. Die stelde zich im-
mers op het standpunt van
Belfius: de bank is een com-
merciële onderneming die
geen informatie aan de rege-
ring hoeft te verstrekken over

de deals die ze afsluit. ‘Ik stel
vast dat er tussen de NV Bel-
fius en het ACW bijkomende
commerciële overeenkomsten
bestaan waarvan ik niet op de
hoogte ben, noch hoef te zijn.’

De liberalen vinden dat com-
pleet van de pot gerukt: de
overheid is namelijk voor
100 procent aandeelhouder
van Belfius en pompte vele
miljarden in de bank. ‘Wij ver-

wachten antwoorden’, zegt Pa-
trick Dewael. ‘Als Steven Van-
ackere blijft doen alsof dit een
deal is waar niemand zaken
mee heeft, dan heeft hij een
probleem.’ Volgens Kamerlid
Luc Van Biesen kan dat ertoe
leiden dat Open VLD de roep
om een onderzoekscommissie
steunt, in navolging van zus-
terpartij MR. ‘Maar we moeten
ervan uitgaan dat ACW ver-

standig genoeg is om het niet
zo ver te laten komen.’ Als
Open VLD en MR hun dreige-
ment waarmaken, zou er in het
parlement een alternatieve
meerderheid zijn om zo’n on-
derzoekscommisie op te rich-
ten. ‘Maar laat ons eerst de
antwoorden van donderdag af-
wachten’, zegt Dewael. Open
VLD is van plan om Vanackere
tijdens de plenaire vergadering
op de rooster te leggen.

Geen notionele intrestaftrek

Ondertussen liet het
ACW weten af te zien van zijn
gecontesteerde plannen om de
notionele intrestaftrek - een
fiscaal gunstregime voor be-
drijven - toe te passen. Die zou
2,3 miljoen opleveren. Ferre
Wyckmans, algemeen secreta-
ris van bediendevakbond LBC,
was onder meer in deze krant
fel van leer getrokken tegen
dat voornemen. Volgens hem
is dat niet in overeenstemming
met de waarden van het ACW.

Dat zette gisteren ook bij het
ACV de geesten in bewe-
ging. Maandag hield het zich
nog op de vlakte, maar na de
bestuursvergadering van giste-
ren deelde het aan koepelorga-
nisatie ACW mee dat het ook
geen pap lust van de notionele
intrestaftrek. En dus nam het
ACW de bocht. Maar van harte
is dat niet. Develtere meldde
dat ‘de besparingen nog dieper
zullen moeten gaan dan de hui-
dige plannen’. Dat betekent dat
er bij het ACW, een bedrijf in
herstructurering na het failliet
van Arco, dertig extra banen
verdwijnen.

Het ACW doet het
stevig rommelen in de
regering. Open
VLD eist van minister
van Financiën Steven
Vanackere (CD&V)
volledige klaarheid in
het ACW-dossier. ‘Als
hij blijft doen alsof dit
normaal is, heeft hij
een probleem’, zegt
Patrick Dewael. In het
ergste geval zullen de
liberalen de roep om
een onderzoekscom-
missie steunen.

FABIAN LEFEVERE

Enkele weken geleden kon-
digde de stad Gent aan

dat ze in haar commu-
nicatie voortaan het

woord ‘allochtoon’
zou schrappen. Dat
leverde een zeer

venijnig debat
op in de Gentse
gemeenteraad.

In de Gentse gemeenteraad
vergeleek N-VA-fractieleid-
ster Isabelle De Clercq
maandagavond het schrap-
pen van het woord ‘alloch-
toon’ met praktijken van
dictators, ‘zoals Napoleon,
Hitler en Pol Pot’.

Isabelle De Clercq trok scherp van leer. Foto: blg

N-VA: ‘Gents stadsbestuur handelt als Hitler en Pol Pot’

Open VLD dreigt met onderzoeks-
commissie als beweging niet alle
contracten voorlegt aan parlement

ACW maakt met tegenzin een
bocht: geen toepassing van
fiscaal gunstregime

Patrick Dewael klinkt strijdvaardig: ‘Als Vanackere blijft
doen alsof niemand zaken heeft met de deal tussen
Belfius en het ACW, dan heeft hij een probleem.’ Foto: blg

Dewael dreigt Van ackere af in ACW-debat
Foto: blg

‘België zal geen voortrekker zijn
in de bankenhervorming’

Minister van Financiën Steven Vanackere
(CD&V) wacht liever op Europa, dat nog altijd
geen beslissing nam over de opsplitsing van
zaken- en spaarbanken.
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15 De gemeenteraadsleden van Zelzate – bestuurd
door CD&V, VLD en N-VA – hebben zichzelf, in
tijden van crisis, een verhoging met 15 procent
van de zitpenningen gegund. Ze krijgen nu
172 in plaats van 150 euro. De schepenen krij-
gen tegelijkertijd dure smartphones en note-
books.

Het ABVV gaat dan toch op-
nieuw aan tafel zitten om mee
te onderhandelen over een so-
ciaal akkoord voor de komende
twee jaar. Ze beantwoorden zo
aan de oproep van premier Di
Rupo (PS) en minister van
Werk De Coninck (SP.A).

Di Rupo liet vorige week we-
ten dat hij op 27 februari, van-
daag dus, een vergadering met
de sociale partners had belegd.
Dat de regering inging op een
aantal wensen, o.a. meer flexi-
biliteit en een verhoging van de
uitkeringen, moest iedereen
weer aan tafel krijgen.

Zeker voor het ABVV was dat
een probleem. Maar voorzitter

Rudy De Leeuw komt nu toch
over de brug: ‘We zijn niet te-
vreden met die deelakkoorden,
maar we willen niet buitenspel
staan.’ Hij wil wegen op de dis-
cussies over het eenheidssta-
tuut voor arbeiders en bedien-
den, het relancebeleid, de loon-
kloof tussen mannen en
vrouwen en discriminatie bij de
aanwerving. Maar de loonmati-
ging die de regering nastreeft,
blijft voor hem een brug te
ver. Overigens staan in het ac-
tieplan van het ABVV (en de an-
dere vakbonden) nog een paar
betogingen gepland: op 14 maart
in de marge van de Europese top
en op 30 maart in Luik. (fle)

ABVV gaat weer onderhandelen
De socialisten

gaan nu ook auto-
verzekeringen in
groep aankopen,
nadat ze dat eer-
der met gas en
elektriciteit ko-
pen. Op dit ogen-
blik zijn al meer
dan 2.000 men-
sen ingeschre-
ven.

De coöperatieve
Samen Sterker,
een samenwer-
king tussen SP.A, ABVV en
Bond Moyson, koopt al enige
tijd producten aan waarvan ze
vindt dat de prijs te hoog

is. ‘Door dat in
groep te doen, druk-
ken we de prijs’,
zegt staatssecreta-
ris voor fraudebe-
strijding John
Crombez (SP.A).

Behalve elektrici-
teit en gas, werden
op die manier al
condensatieketels,
dakisolatie, hoog-
rendementsglas,
muurisolatie en
mazout aange-

kocht.
En stilaan groeit dat uit tot

een succesverhaal. Ongeveer
90.000 mensen stapten in het

verhaal om elektriciteit en gas
aan te kopen op deze ma-
nier. Ze bespaarden zo gemid-
deld 235 euro per jaar.

Later op het jaar gebeurt het-
zelfde voor brandhout, maar
nu al voor autoverzekerin-
gen. Dit weekend worden de
inschrijvingen afgesloten.

Ditmaal is het wel een stuk
moeilijker om in te schatten
hoeveel profijt de intekenaars
zullen halen. ‘Met gas en elek-
triciteit koopt iedereen een-
zelfde pakket’, zegt Crombez.
‘Deze keer is de formule voor
iedereen anders, afhankelijk
van het type verzekering en
de bonus-malus.’

John Crombez. Foto: ig

Het had niet veel gescheeld of
Theo Rombouts was helemaal
geen voorzitter van ACW ge-
worden. De strijd om de opvol-
ging van de legendarische Wil-
ly D’havé ging tussen Hervé
Decuyper en Vital Peeters, de
mannetjes van ACOD en
ACV. Rombouts werd er op de
valreep bijgehaald, als consen-
susfiguur, maar hij zette later
nadrukkelijk zijn stempel.

De als ‘koel en afstandelijk’
omschreven Rombouts knipte
voor een stuk de banden met
de CD&V door, en sloeg ook
een brug naar Groen. Maar bo-

venal moderniseerde hij de
beweging. Rombouts werkte
voor de Gewestelijke Ontwik-
kelingsmaatschappij en was
binnengehaald omwille van
zijn financiële background.
Dat maakte dat hij de bewe-
ging op een meer bedrijfseco-
nomische leest schoeide. Hij
was het ook die, volgens goed
ingelichte ACW’ers, begon
met de fiscale optimalisatie
die nu onder vuur genomen
wordt. Hij was het die de fi-
nanciële belangen van het
ACW verankerde. Hij onder-
handelde bijvoorbeeld over de

fusie van Bacob met verzeke-
raar DVV tot Artesia, wat later
zou uitbreiden tot Dexia en
het ACW de gecontesteerde
winstbewijzen zou opleveren.

Rombouts had daarvoor goed
volk tot zijn beschikking. De
financiële expert uit die perio-
de was Rik Branson, de baas
van Arcopar die ooit zelfs een
boek over witwassen
schreef. ‘Dat was de fiscale
spitstechnoloog,’ zegt een
ACW-oudgediende, ‘die zijn
geheimen niet prijsgaf. Met
hulp van Branson zorgde
Rombouts voor de financiële

heroriëntering van het
ACW. Hij verkocht de drukke-
rij, de krant Het Volk en reis-
bureau Ultramontes. Het zou
me niet verwonderen dat zij
toen ook de gecontesteerde
fiscale aftrek uittekende.’

Of alles volgens het boekje
verliep? Niet noodzakelijk,
zegt een andere ACW’er. ‘Ik
herinner met dat er in de jaren
90 in tijdschrift Volksmacht
een oproep aan alle ACW’ers
te lezen stond om bij de
Luxemburgse poot van Bacob
te beleggen. Dat strookte toen
ook niet met onze ethiek.’ (fle)

THEO ROMBOUTS (1988-2002): Het financiële brein
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Met Jan Renders begon een
ander tijdperk. Hij was meer
een man van de beweging zelf,
die van onderuit naar de top
doorstootte. ‘Hij had een veel
grotere impact dan Rombouts
op sociaal en moreel vlak. Hij
is ook een aardige man’, zegt
een jarenlange medestander.
Met hem werd het dus anders,

en toch ook weer niet. Hij was
als secretaris jaren de rechter-
hand van Rombouts geweest,
en zette diens beleid gewoon
voort. De gecontesteerde fis-
cale technieken bleven be-
staan, en bereikten in 2007
zelfs een hoogtepunt. In dat
jaar betaalde Sociaal Engage-
ment, de ACW-vennootschap

die door N-VA onder vuur
werd genomen omdat ze een
fiscale constructie zou zijn,
helemaal geen belastingen
meer. Maar of Renders daar
een duidelijk zicht op had?
‘Jan was niet de man van het
financiële. Dat liet hij over aan
anderen.’ Voor de centen be-
schikte Renders nog steeds

over oudgediende Rik Bran-
son, en later diens opvolgster
Francine Swiggers, een ban-
kierster pur et dur. Het was
Swiggers die op de eerste rij
zat toen Dexia de haute finan-
ce introk en via risicovolle be-
leggingen zijn eigen graf delf-
de. Swiggers stond later ook
aan het hoofd van Arco. (fle)

JAN RENDERS (2002-2010): Man van de beweging
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Toen Patrick Develtere het
roer overnam, was het kalf al
voor het grootste stuk ver-
dronken. Hij maakte enkel
nog de laatste stuiptrekkingen
van Dexia en Arco mee, en
heeft nu de ondankbare taak
om de beweging af te slan-
ken. In de nabije toekomst
moeten nog eens enkele tien-
tallen medewerkers weg. ‘Pa-

trick Develtere treft geen
schuld, en niemand stelt zijn
positie ter discussie’, klonk
het gisteren vanuit verschil-
lende hoeken binnen het
ACW. ‘Hoe zou men ook? Er
moet dan een vervanger wor-
den gevonden, en niemand
staat te trappelen om het
ACW te leiden. Jan begint
moe te worden, en geen van

ons wil hem kopje onder zien
gaan.’

Maar Develtere valt niet he-
lemaal vrij te pleiten. Vriend
en vijand zijn het erover eens
dat hij bijzonder slecht ge-
communiceerd heeft. Develte-
re is dan ook geen communi-
cator: hij is iemand die via de
ACW-afdeling is opgegroeid
in de derdewereldbeweging,

en later sociologie doceerde
aan de KU Leuven. ‘Zeer zwak
en een beetje wereldvreemd’,
zo wordt zijn communicatie
omschreven. ‘Maar het ACW
is ook niet gewend om goed te
communiceren. En er moeten
te veel mensen geraadpleegd
worden voor er een standpunt
is. Dat past niet bij de moder-
ne media.’ (fle)

PATRICK DEVELTERE (2010-...): De academicus
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ÉÉN DEBACLE, DRIE VOORZITTERS

Socialisten kopen in groep autoverzekeringen

Dewael dreigt Van ackere af in ACW-debat

‘Het zou zeer onverstandig zijn om
troepen naar Congo te sturen.’

Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) wil niet horen
van een opheffing van het verbod op Belgische
strijdkrachten in Centraal-Afrika, zoals Didier
Reynders suggereert.

Foto: blg


