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‘Dit betekent allicht dat de besparingen nog
dieper zullen moeten snijden dan de huidi-
ge plannen’, aldus Patrick Develtere. Moge-
lijk komen er dertig bijkomende ontslagen,
bovenop een eerdere afslanking. ‘Intern
overleg moet nu uitwijzen hoe het verder
moet.’
Marc Leemans zegt er een ‘bijzonder wrang
gevoel’ aan over te houden. ‘Op deze manier
blijft van het ACW-apparaat minder dan de
helft over. Deze afslanking zal zwaar wegen
op de rol en de werking van het ACW als
koepelorganisatie. Er zal een totaal nieuw
ACW moeten worden uitgedacht.’

ter Marc Leemans ontkent. ‘Er is eigenlijk
niets veranderd aan ons standpunt. Wij
hebben als ACV de notionele intrestaftrek
altijd verdedigd als het systeem gebruikt
wordt om jobs te creëren, of à la limite om
ze te redden. Maar we hebben het systeem
altijd bekampt als het oneigenlijk wordt ge-
bruikt, louter om de winst van bedrijven te
maximaliseren. Dat blijft zo. Toegegeven,
LBC neemt hierin een harder standpunt in.’

Voorbeeldfunctie

Voor het ACW gelden speciale normen,
geeft Leemans toe. ‘Het is blijkbaar niet
aangewezen dat een sociale organisatie zo-
als het ACW gebruik maakt van dit soort
maatregel, ook al is dat wettelijk perfect in
orde. De politiek en de publieke opinie ver-
wachten van ons een voorbeeldfunctie. De
morele lat inzake fiscaliteit wordt voor ons
hoger gelegd dan voor anderen. We kunnen
niet anders dan dat aanvaarden.’
Toen Leemans ’s middags voor de tv-came-
ra’s de ACV-oproep uit de doeken deed, aan
het vakbondshuis Ter Nood in Overijse, was
ACW-voorzitter Patrick Develtere op zijn
bureau in Brussel al tot de conclusie geko-
men dat er geen andere mogelijkheid meer
was dan van koers te veranderen. Hij liet in
de vroege namiddag in een perscommuni-
qué weten dat ‘na intens overleg tussen het
ACW en zijn organisaties’ was besloten om
geen gebruik te zullen maken van de notio-
nele interestaftrek. Daarmee eindigt het
verhaal niet. Door deze beslissing mag het
ACW-personeel een bijkomende bespa-
ringsronde verwachten.

V A N O N Z E R E D A C T E U R

JOHAN RASKING
BRUSSEL | De koepelorganisatie van de

christelijke arbeidersbeweging bergt nood-
gedwongen haar plan op om de notionele
intrestaftrek te gebruiken. De ACW-top
hoopte dankzij de bijbehorende belasting-
opbrengst om verdere besparingen op de ei-
gen personeels- en werkingskosten te ver-
mijden.
Maar de felle kritiek op dat plan, ook en
vooral vanuit de eigen achterban, deden
ACW-voorzitter Patrick Develtere gisteren
van koers veranderen.
Maandag heette het nog dat de notionele
intrestaftrek – een systeem dat bedrijven en
organisaties een belastingvoordeel geeft als
ze eigen kapitaal investeren – binnen het
ACW dertig bedreigde jobs zou kunnen red-
den. Die sociale doelstelling zou het ge-
bruik van het systeem rechtvaardigen.
Maar die redenering vond geen genade bij
de bediendebond LBC. Die veroordeelde
maandagavond als eerste binnen de chris-
telijke arbeiderswereld openlijk de fiscale
politiek van de ACW-top als ‘moreel onaan-
vaardbaar’. Ook de sociaal-culturele organi-
satie KWB zat op die lijn.
Dinsdagmorgen stond het dossier promi-
nent op de agenda van de wekelijkse be-
stuursvergadering van het ACV, waarin alle
beroepscentrales en regionale afdelingen
vertegenwoordigd zijn. Na afloop luidde
het dat het ACV er bij de ACW-top op zou
aandringen om ‘geen gebruik te maken’ van
het systeem. Een bocht van de vakbondslei-
ding onder druk van de LBC? ACV-voorzit-

NOTIONELE INTRESTAFTREK VAN DE BAAN

‘Voor ons wordt
de morele lat inzake
fiscaliteit hoger gelegd
dan voor anderen.
We kunnen niet anders
dan dat te aanvaarden’

MARC LEEMANS
ACV-voorzitter

ACW bindt in na aanzwellende
kritiek van achterban
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Het ACW ziet af van het gebruik van de
notionele intrestaftrek. Het verzet binnen de
bevriende vakbond ACV tegen deze fiscale
spitstechnologie was te groot geworden.
Hierdoor komen bij het ACW opnieuw dertig
jobs op de helling te staan.

Open VLD haalt uit naar Vanackere
BRUSSEL | ‘We zullen alle middelen uit-
putten om de informatie naar boven te
spitten’, zei Luk Van Biesen, kamerlid voor
Open VLD, gisterenavond in Terzake.
‘Een onderzoekscommissie is een van de
mogelijkheden als er niet voldoende klaar-
heid komt.’ De liberalen zullen minister
van Financiën Steven Vanackere (CD&V)
donderdag in de Kamer opnieuw aan de
tand voelen over de overeenkomst die Bel-
fius sloot met het ACW over de winstbe-
wijzen.
De staatsbank Belfius ontkent intussen
dat het informatie over de overeenkomst
met het ACW over de winstbewijzen heeft
willen achterhouden. Gisteren bleek dat
behalve de rente van 6,25 procent op een
eeuwigdurende achtergestelde lening aan
Belfius, het ACW mogelijk ook kan rekenen
op een bijkomende rente van 1,5 procent.
Bij het bekendmaken van de afspraken
repte Belfius daar niet over, maar dat is
normaal vindt de bank. ‘Het gaat om een
commerciële deal. Daar geven we nooit
uitleg over. Dan zouden we deontologisch
over de schreef gaan’, klinkt het. De bank
blijft er ook bij dat de aanvullende vergoe-
ding losstaat van de rente op de achterge-
stelde lening. Vanackere (CD&V) zegt dat

hij van de bijkomende overeenkomst niet
op de hoogte hoefde te zijn: ‘Wegens de
confidentialiteit, zoals ook voor alle andere
klanten geldt, is er geen informatie aan
het kabinet vertrekt.’
Maar met die uitleg neemt Open VLD
geen genoegen. ‘Belfius is een staatsbank
en dus heeft het parlement recht op alle
informatie’, zegt fractieleider Patrick
Dewael. ‘Als Vanackere blijft doen of dit
normaal is, dan heeft hij een probleem.’
Ook de Franstalige liberalen van de MR
hebben al gedreigd met een onderzoeks-
commissie naar het huishouden van het
ACW en de MOC als er niet snel klaarheid
komt.
De Franstalige christelijke arbeidersbewe-
ging MOC beschuldigt er MR-voorzitter
Charles Michel van om ‘de N-VA achterna
te lopen’. De Franstalige tegenhanger van
het ACW ontkent het bestaan van ingewik-
kelde juridische of financiële constructies
om bezittingen achter te houden en belas-
tingen te ontlopen. ‘Het ACW en de MOC
hebben er gewoon altijd over gewaakt
middelen ter beschikking van hun sociale
missies zo efficiënt mogelijk te gebruiken,
met strikt respect voor de wettelijkheid.’
(cv, wwi)
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Pol Pot
In de Gentse gemeenteraad

vergeleek N-VA-fractieleidster
Isabelle De Clercq
maandagavond het schrappen
van het woord ‘allochtoon’
door het Gentse stadsbestuur
met praktijken van dictators,
‘zoals Napoleon, Hitler en Pol
Pot’. ‘Maar u lost hiermee de
problemen niet op’, ging ze
voort. ‘U probeert uw
werkelijkheid als dé
werkelijkheid te verkopen.
Maar door woorden te
verbieden, doet u eigenlijk
wat dictaturen in de
geschiedenis ook probeerden.
Napoleon deed het, Hitler
deed het en Pol Pot in
Cambodja deed het.’

Fyra
Minister van

Overheidsbedrijven Jean-
Pascal Labille (PS) kreeg
gisteren in de Kamer een hele
rist vragen over de Fyra.
Maar hij hield eraan om te
beginnen met een kleine
anekdote. ‘Elk jaar ga ik met
mijn drie dochters naar een
Europese stad’, zei hij. ‘Ik heb
geboekt in tempore non
suspecto. Dit jaar zouden we
in maart met de Fyra naar
Amsterdam gaan. Dat zal
zeker voor volgend jaar zijn,
hoop ik.’

Archief
Negen grote kartons. Dat

is het papieren resultaat van
de 36 jaar die Oost-Vlaams
eregouverneur André Denys
aan politiek deed. De liberaal
heeft gisteren zijn archief
overgedragen aan het
Liberaal Archief op het
Gentse Kramersplein. ‘Ik wil
die gegevens ten dienste
stellen van onderzoekers of
studenten of al wie er
interesse in heeft. Ik heb het
niet allemaal nagelezen en
ook geen zelfcensuur
doorgevoerd.’

Met bijdragen van
Christof Vanschoubroek.

Kreten&
gefluister

V A N O N Z E R E D A C T E U R

CHRISTOF VANSCHOUBROEK
BRUSSEL | De dorpspolitiek vierde dinsdag

hoogtij in het Waals Parlement. De commissie
voor Verkiezingsuitgaven heeft gisteren de
sancties uitgedeeld aan al wie tijdens de lokale
verkiezingen van 14 oktober vorig jaar de re-
gels over de verkiezingsuitgaven niet heeft ge-
respecteerd.
Het Waals Parlement beschikt voor het eerst
over een hele rist sancties die het kan opleg-
gen, gaande van een eenvoudige terechtwij-
zing tot een verplichte neerlegging van het
mandaat. Vijf burgemeesters werden op de
vingers getikt.
De bekendste is Jean-Michel Javaux, die meer
dan tien jaar aan het hoofd stond van de Frans-
talige groenen van Ecolo. Vandaag is hij burge-
meester van Amay. Javaux kreeg een terecht-
wijzing, de minst zware sanctie. Een aantal lo-
kale politieke tegenstanders van CDH had
klacht ingediend. ‘Er werd mij van alles en nog
wat verweten’, zegt Javaux. ‘Van de negen aan-
tijgingen is er maar eentje overeind gebleven,
en dan nog maar gedeeltelijk.’ Heel wat klach-
ten draaiden rond de ‘green party’ die Ecolo op

29 september organiseerde in Amay. Een van
de verwijten aan het adres van Javaux was dat
Ecolo heel veel drankbonnetjes had verdeeld
onder militanten die op hun beurt de bon-
netjes verder verdeelden onder de aanwezi-

gen. Hetzelfde zou zijn gebeurd met de bon-
netjes voor de ‘saucissen’. Een andere klacht
was dat de dj onder de prijs plaatjes gedraaid
zou hebben. Ook de toegangsprijs van slechts
een euro voor het openluchtfeest was een
doorn in het oog van de politieke tegenstan-
ders.
Een andere klacht ging over de lage huurprijs
die Ecolo betaalde voor het campagnelokaal in
Amay, een Belfiuskantoor dat al vijf jaar leeg
stond. ‘Dat is een afgeleefd lokaal, waar niet
eens chauffage is.’
Uiteindelijk kreeg Javaux alleen een terecht-
wijzing voor de lage toegangsprijs die hij ge-
vraagd had voor het tuinfeest. De commissiele-
den beschouwden dat als een gift, en die zijn
verboden op minder dan drie maanden voor de
verkiezingen.
Met Jean-Luc Roland, burgemeester van Ottig-
nies-Louvain-la-Neuve, is bovendien een twee-
de Ecolo-burgemeester ‘veroordeeld’. Ecolo
telt in Wallonië vijf burgemeesters. Hij krijgt
een blaam omdat hij tijdens zijn campagne ge-
bruik heeft gemaakt van een paard en een kar
van een militant, maar de 130 euro die de huur
daarvan normaal zou bedragen, niet heeft op-
genomen in het lijstje van zijn verkiezingsuit-
gaven. ‘Dat krijg je als je politici over politici
laat oordelen. De vrees bij CDH en de PS voor
Ecolo in 2014 zit er flink in’, zegt Javaux. ‘Daar-
om probeert men ons zwart te maken.’ Maar
ook bij andere partijen vielen veroordelingen.
Jacques Jabot, de burgemeester van Warem-
me, kreeg ook een blaam. Jean-Marie Cheffert
(MR), burgemeester van Ciney, en Luciano
D’Antonio (PS), burgemeester van Colfontai-
ne, werden terechtgewezen.

VIJF BURGEMEESTERS OP DE VINGERS GETIKT

Dorpspolitiek overheerst
in Waals Parlement
Jean-Michel Javaux, jarenlang de kopman
van Ecolo en burgemeester van Amay, is
gisteren samen met vier andere
burgemeesters door het Waals Parlement
op de vingers getikt voor zijn
verkiezingscampagne. De toegangsprijs
voor zijn fuif was te laag.

‘Dit krijg je als je politici
over politici laat oordelen.
De schrik voor Ecolo in
2014 zit er flink in bij CDH
en PS. Daarom probeert
men ons zwart te maken’
JEAN-MICHEL JAVAUX (ECOLO)

BRUSSEL | Voor de aanleg en
het onderhoud van verkeerstun-
nels, en voor de renovatie van wij-
ken en beschermde gebouwen
slaan de Brusselse regering en de
federale overheid de handen in el-
kaar. Het resultaat van een samen-

werkingsakkoord uit 1989, Beliris
genaamd. Maar efficiënt werkt dat
partnerschap niet.
De Vlaamse socialisten hebben
berekend hoeveel vertraging grote
infrastructuurwerken in Brussel
doorgaans oplopen. En de
SP.A-fractie komt tot een gemid-
delde van zes jaar. ‘Om allerlei re-
denen loopt het telkens mis’, zegt
Jef Van Damme, Brussels parle-
mentslid.
De voorbeelden zijn legio: de her-
aanleg van de Ninoofsepoort, de
renovatie van de gang in het Cen-

traal Station, een voetgangers-
brug over het kanaal, werken aan
het Schumanstation, de herin-
richting van het drukke Meiser-
knooppunt… ‘De rode draad door
al die dossiers? Een gebrek aan

Brusselse werven lopen zes jaar vertraging op
Grote infrastructuurwerken in
Brussel lopen doorgaans jaren
vertraging op, zo hebben de
socialisten berekend.

‘Alleen bij de
inhuldiging laten
ministers van
zich horen’
JEF VAN DAMME (SP.A)

OPENBARE WERKEN

duidelijke leiding’, klaagt Van
Damme. ‘De cockpit is onbemand.
De administratie voelt zich weinig
tot niet betrokken. Maar erger
nog: door de verspreiding van be-
voegdheden draagt geen enkele
minister eenduidig de verant-
woordelijkheid. Tenzij bij de in-
huldiging: dan is het drommen
om in beeld te komen.’
De zesde staatshervorming laat
nochtans de ruimte om de integra-
tie van Beliris in het gewest te be-
studeren. ‘Een stap in de goede
richting’, aldus Van Damme. (gom)

Jean-Michel Javaux. © pn


