10 POLITIEK

DE STANDAARD

DE STAND

WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013

WOENSDAG 27

NOTIONELE INTRESTAFTREK VAN DE BAAN

Kreten
gefluis

ACW bindt in na aanzwellende
kritiek van achterban

Pol Pot

In de Gents
vergeleek N-VA
Isabelle De C
maandagavond
van het woord
door het Gents
met praktijken
‘zoals Napoleo
Pot’. ‘Maar u lo
problemen nie
voort. ‘U probe
werkelijkheid a
werkelijkheid t
Maar door woo
verbieden, doe
wat dictaturen
geschiedenis o
Napoleon deed
deed het en Po
Cambodja deed

Fyra

Minister van
Overheidsbedr
Pascal Labille
gisteren in de
rist vragen ove
Maar hij hield
beginnen met
anekdote. ‘Elk
mijn drie doch
Europese stad’,
geboekt in tem
suspecto. Dit j
in maart met d
Amsterdam ga
zeker voor volg
hoop ik.’

Archief

Joris Snaet

VAN ONZE REDACTEUR

JOHAN RASKING
BRUSSEL | De koepelorganisatie

van de
christelijke arbeidersbeweging bergt noodgedwongen haar plan op om de notionele
intrestaftrek te gebruiken. De ACW-top
hoopte dankzij de bijbehorende belastingopbrengst om verdere besparingen op de eigen personeels- en werkingskosten te vermijden.
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 redden. Die sociale doelstelling zou het gebruik van het systeem rechtvaardigen.
Maar die redenering vond geen genade bij
de bediendebond LBC. Die veroordeelde
maandagavond als eerste binnen de christelijke arbeiderswereld openlijk de fiscale
politiek van de ACW-top als ‘moreel onaanvaardbaar’. Ook de sociaal-culturele organisatie KWB zat op die lijn.
Dinsdagmorgen stond het dossier prominent op de agenda van de wekelijkse bestuursvergadering 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 vakbondsleiding onder druk van de LBC? ACV-voorzit-

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 gebruikt, 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 zoals het ACW gebruik maakt van dit soort
maatregel, ook al is dat wettelijk perfect in
orde. De politiek en de publieke opinie verwachten 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-camera’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 gekomen dat er geen andere mogelijkheid meer
was dan van koers te veranderen. Hij liet in
de vroege namiddag in een perscommuniqué weten dat ‘na intens overleg tussen het
ACW en zijn organisaties’ was besloten om
geen gebruik te zullen maken van de notionele interestaftrek. Daarmee eindigt het
verhaal niet. Door deze beslissing mag het
ACW-personeel een bijkomende besparingsronde verwachten.

Open VLD haalt uit naar Vanackere
| ‘We zullen alle middelen uitputten 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 klaarheid komt.’ De liberalen zullen minister
van Financiën Steven Vanackere (CD&V)
donderdag in de Kamer opnieuw aan de
tand voelen over de overeenkomst die Belfius sloot met het ACW over de winstbewijzen.
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 vergoeding losstaat van de rente op de achtergestelde lening. Vanackere (CD&V) zegt dat
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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 onderzoekscommissie naar het huishouden van het
ACW en de MOC als er niet snel klaarheid
komt.
De Franstalige christelijke arbeidersbeweging 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 ingewikkelde juridische of financiële constructies
om bezittingen achter te houden en belastingen 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.’
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‘Dit betekent allicht dat de besparingen nog
dieper zullen moeten snijden dan de huidige plannen’, aldus Patrick Develtere. Mogelijk 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.’






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.
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