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Belgische staat misleid in deal
tussen ACW en staatsbank Belfius
Liberale regeringspartijen dreigen met parlementaire onderzoekscommissie

Ter Beke legt
twee lasagne-
fabrieken stil
De versevoedingsgroep Ter Beke
moet twee van haar fabrieken
voor bereide maaltijden drie à
vier dagen per week sluiten. De
bestellingen voor onder meer la-
sagnes van het merk Come a
Casa vallen fors terug door het
steeds uitdijende paardenvlees-
schandaal. Ook in België daalt de
verkoop. P4

Gaten in wet
op GAS-boetes
De omstreden GAS-boetes blij-
ken allesbehalve juridisch water-
dicht te zijn. De privacycommis-
sie waarschuwt de regering voor
wettelijke problemen met de
‘gemeentelijke administratieve
sancties’ die gemeenten al jaren
opleggen voor overlast. P6

50miljoen
Vlaanderen stopt 50 miljoen
euro in het nieuwe gezond-
heidsfonds van Gimv. P15
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De deal over de winstbewijzen van
de christelijke arbeidersbeweging
ACW bij de staatsbank Belfius krijgt
nog een staartje. De Belgische staat
keurde vorige maand de deal goed,
maar zonder dat hij geïnformeerd
was over het hele plaatje.

Na de heisa over de winstbewij-
zen kwam Belfius vorige maand tot
een akkoord met het ACW om ze
voor 110 miljoen euro af te kopen.
Het ACW leent daarop het overgrote
deel - 72 miljoen euro - via een eeu-
wigdurende lening terug aan Bel-
fius. Maar al gauw ontstond com-

motie over de rente die Belfius op
die lening van het ACW zou betalen.
Er was sprake van 7,75 procent.

Na protest van de Vlaamse libera-
len in de regering-Di Rupo werd
beslist dat het ACW maximaal
6,25 procent kreeg op de lening. Die
nieuwe deal werd door de Belgische
staat, de enige aandeelhouder van
Belfius, zo ook goedgekeurd op
31 januari.

Maar wat de vertegenwoordiger
van de staat toen niet wist, was dat er
een commerciële afspraak was ge-
maakt tussen het ACW en Belfius
waardoor het ACW boven op de
6,25 procent rente alsnog 1,5 pro-
centpunt extra kan krijgen, indien

aan bepaalde commerciële voor-
waarden is voldaan, of goed
900.000 euro per jaar.

Toen gisteren uitlekte dat de
1,5 procentpunt overeind bleef, was
de consternatie groot. Want de staat
bleek niet alle informatie te hebben
gekregen van Belfius toen de deal
werd goedgekeurd. Opvallend is dat
de leden van de raad van bestuur er
evenmin van afwisten.

Minister van Financiën Steven
Vanackere(CD&V) benadruktegiste-
ren in een persbericht dat hij niet op
de hoogte was van een commerciële
overeenkomstendatookniethoeftte
zijn. En dat ‘wegens de confidentiali-
teit,zoalsdieookvoorandereklanten

geldt’.Meerwildehijnietkwijt.Colle-
ga’s van Vanackere in de regering
hebben wel vragen over wat hij wist
en wat niet, want hij is de voogdij-
minister van de staatsbank Belfius en
tegelijk de eerste vertrouwensper-
soon van het ACW in de regering.

Het veroorzaakt spanningen in
de regering-Di Rupo. Niet alleen de
oppositie, ook de Franstalige libera-
len willen een onderzoekscommis-
sie naar de financiële handel en
wandel van het ACW. Open VLD-
Kamerlid Luk Van Biesen dreigt er-
mee dat zijn partij zich daarbij zal
aansluiten, als het ACW nalaat
transparant te zijn.
P2 en 3

ADVERTENTIE

ACW ZIET AF
VAN AFTREK

Het ACW zal geen gebruik-
maken van de omstreden
notionele intrestaftrek. De
christelijke beweging buigt
daarmee voor interne (LBC en
KWB) en externe druk nadat
maandag was bekendgeraakt
dat ze overwoog het omstre-
den instrument in te zetten.
Het ACW, financieel gehavend
door het Dexia-debacle, waar-
schuwt wel dat het nu allicht
forser zal moeten besparen.
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Pier Luigi Bersani, de leider van het
centrumlinkse blok, reageerde gis-

teren onthutst op zijn pyrrus-
overwinning bij de Italiaanse

verkiezingen. Bersani haalde
een meerderheid in de Ka-
mer, maar niet in de Senaat.
Door die uitslag kijkt Italië
aan tegen een lange perio-
de van politieke instabili-
teit.

De derde grootste eco-
nomie van de Europese
Unie dreigt zo de eurocri-
sis feller dan ooit te doen
heropflakkeren. Europese

bronnen vrezen dat dat de
eurozone aan de rand van de

afgrond brengt.
Ook op de financiële mark-

ten werd met afgrijzen gerea-
geerd op de politieke impasse in

Italië en op het gevaar dat de ‘laars’
de eurocrisis kan doen heropflakke-
ren. De EuroStoxx50-index dook
3,1 procent lager. De beurs van Mi-
laan zakte net geen 5 procent. De
obligatiebeleggers vluchtten uit Ita-
liaans en ander Zuid-Europees
staatspapier. Daardoor steeg de Ita-
liaanse langetermijnrente met
41 basispunten tot 4,88 procent, het
hoogste peil sinds november vorig
jaar. De hogere rente gomt veel in-
spanningen van de regering-Monti
om de begroting op orde te krijgen,
in één klap weg. P5

Italië brengt
eurozone aan
rand afgrond

	  


