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1 Waarover
gaat het?

Altijd weer over de omstre-
den winstbewijzen die Belfius
(en haar voorgangers) aan het
ACW uitbetaalde. Dat systeem
werd vorig jaar voor 110 mil-
joen euro geld afgekocht door
de bank. Het is een complexe
deal: 72 miljoen leent het
ACW meteen weer uit aan Bel-
fius en het vangt daarvoor een
rente van 6,25 procent. Offi-
cieel, althans. Want ondertus-
sen blijkt dat er nog een gehei-
me deal bestaat voor een extra
anderhalf procent rente voor
het ACW, goed voor een klein
miljoen euro.

2 Waarom maakt dat
Open VLD zo boos?

Allereerst omdat ze er zich
nooit mee heeft kunnen ver-
zoenen dat het ACW nog altijd
winst haalt uit een bank die ze
zelf mee ten gronde richt-
te. Bovendien vragen de libera-
len dat er duidelijkheid komt
over die geheime deal. De er-
gernis is zo groot dat Patrick
Dewael Vanackere in deze
krant afdreigde: ‘Openheid of
problemen.’ En problemen, dat
betekent in deze de oprichting
van een onderzoekscommissie.
De Franstalige liberalen zitten
overigens op diezelfde lijn.

3 Was Vanackere op de
hoogte van geheime deal?

Die gedachtesprong is snel
gemaakt: Vanackere is minis-
ter van Financiën, en dus be-
voegd voor staatsbank Belfius,
én hij is ACW’er. Maar ze
klopt daarom nog niet. Er is op
dit moment niemand die Van-
ackere (openlijk) verwijt dat
hij loog, toen hij vorige week
zei niet op de hoogte te zijn
van de geheime deal. Dat hoeft
ook niet, vindt hij. Een bank is
niet verplicht om haar com-
merciële transacties te open-
baren aan haar aandeelhou-
ders, ook niet als dat de over-
heid is.

1,19
De inflatie daalde in februari van 1,46 naar
1,19 procent. De gezondheidsindex daalt,
maar tegelijkertijd stijgt de index voor con-
sumptieprijzen. De lonen stijgen dus minder
snel, en tegelijkertijd wordt het leven almaar
duurder.

‘Onkelinx en Magnette
maken N-VA groter’

MR-politicus Alain Destexhe, de ex-baas
van Artsen zonder Grenzen, hield er altijd
al een andere mening over Vlaanderen en

N-VA op na dan de meeste Franstaligen.
Foto: blg

Reynders vraagt
meer geld voor
mensenrechten

De Verenigde Naties
moeten efficiënter wer-
ken en duidelijkere prio-
riteiten stellen, zodat er
meer geld kan vrijkomen
voor de mensenrechten
binnen de organisatie.
Dat pleidooi hield minis-
ter van Buitenlandse Za-
ken Didier Reynders
(MR, foto) voor de Men-
senrechtenraad in Genè-
ve, nadat hij had samen-
gezeten met Hoge Com-
missaris voor de
Mensenrechten, Navi Pil-
lay. Reynders vindt niet
dat de lidstaten extra
geld op tafel moeten leg-
gen. ‘De budgetten slin-
ken overal’, aldus Reyn-
ders. ‘Tegelijk vraagt ie-
dereen meer en meer
inspanningen rond de
mensenrechten. Op een
of andere manier moeten
we dus zorgen dat ook de
financiële middelen er
zijn.’ (blg)

Klacht van SP.A
en Groen tegen
vreemdelingentaks

De Antwerpse afdelin-
gen van SP.A en Groen
hebben bij gouverneur
Cathy Berx een klacht in-
gediend tegen de vreem-
delingentaks van 250 eu-
ro, die de Antwerpse ge-
meenteraad maandag
heeft goedgekeurd. Vol-
gens SP.A respecteert het
stadsbestuur de ‘elemen-
taire rechtsregels’ niet en
zal de Antwerpenaar daar
de dupe van worden. Ook
Groen vindt het regle-
ment onwettig en meent
daarnaast dat de reële
dossierkosten vaak lager
liggen dan de 250 euro
die nieuwkomers binnen-
kort zouden moeten beta-
len.

Beide fracties vinden
dat schepen voor Loket-
ten Liesbeth Homans
(N-VA) zichzelf tegen-
spreekt bij het verdedi-
gen van het reglement, en
hopen dat de gouverneur
het gemeenteraadsbesluit
schorst en vernietigt. Zo-
als bekend toetst ook Eu-
ropa het reglement op
zijn wettelijkheid. (blg)
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4 Zijn er vreemde zaken
gebeurd?

riode gebeurd? Niemand die
het weet.

5 Wat gaat Vanackere
vandaag vertellen?

Onder druk van Open
VLD komt Vanackere vandaag
de zaak toelichten in de Ka-
mer. Vanackere zal daar her-
halen dat hij niets wist van een
hoger rentetarief. Hij zal wel-
licht ook vertellen dat hij Di
Rupo voorstelde om een kern
te houden over het onderwerp,
in aanwezigheid van Jos Clijs-
ters, maar dat dat afgewezen
werd. Maar belangrijker, hij
zal voorstellen dat Clijsters
zelf de komende dagen uitleg
komt geven in de Commissie
Financiën. Dat neemt de druk
van de ketel. Bij Open
VLD was gisteren te horen dat
dit ‘een belangrijke stap voor-
uit’ betekent.

6 Ging Belfius nu
eigenlijk in de fout?

Het is een absolute zekerheid
dat de directie van Belfius op
de hoogte was van het geheime
percentage. Zij sloot immers

het contract met ACW af, en
vertelde haar eigen Raad van
Bestuur daar niets over. Mag
dat? Ja, zegt het gros van de
regeringspartijen. Het is zelfs
een wettelijke verplichting. De
directie mag niemand details
geven over commerciële
transacties. Klopt niet, zegt
Open VLD-Kamerlid Luc Van
Biesen. ‘Dit is geen commer-
ciële transactie, en bovendien
is de overheid voor 100 pro-
cent eigenaar. Als Clijsters op
eigen houtje handelde, zal daar
nog een hartig woordje over
gesproken worden.’ Is het pro-
bleem nu opgelost? Nee, maar
de druk is wel voor even van
de ketel.

7 Schaadt dit de relaties
in de regering?

‘Ach, deze regering is wel wat
gewoon’, zegt een partijvoor-
zitter schamper. Maar tussen
CD&V en Open VLD (en ook
wel MR) zijn nieuwe wonden
geslagen. En er is weinig tijd
om die te laten helen: volgende
week begint een naar verwach-
te pijnlijke en moeizame be-
grotingscontrole.

Hoe Vanackere zichzelf
uit de wind wil zetten

Minister Vanackere
komt de zaak toelich-
ten in de Kamer. Foto: blg

Jos Clijsters. Foto: blg

Belfius-topman
Jos Clijsters zal
persoonlijk
uitleg komen
geven in het
parlement

7 VRAGEN DIE BLIJVEN SLUIMEREN IN HET ACW-DOSSIER
Nu Open VLD en Steven Vanackere (CD&V) in een hoogoplopend
conflict over Belfius zitten, moet de topman van de bank de druk van
de ketel halen. Belfius-topman Jos Clijsters zal zelf uitleg komen
geven in het parlement. Maar ondertussen blijven er veel vragen.

FABIAN LEFEVERE

Dat dan weer wel. Op 25 janu-
ari kreeg Vanackere een brief
van de Federale Participatie-
en Investeringsmaatschappij
(FPIM), de vertegenwoordiger
van de overheid in de Raad van
Bestuur van Belfius, dat er een
rente van 7,75 procent zou
worden betaald. DE FPIM was
het daarmee eens, maar Van-
ackere reageerde niet op de
brief. Ondertussen werd er in
de wandelgangen wel duchtig
gemanoeuvreerd.
Vanackere stelde Di Rupo
voor om een kern met de Bel-
fius-top te beleggen, maar die
ging uiteindelijk niet door. En
een paar vicepremiers – onder
wie Didier Reynders (MR) –
probeerden druk te zetten op
de Raad van Bestuur om de
rente te laten zakken. En dat
gebeurde: op de Algemene
Vergadering van Belfius op
31 januari kreeg het FPIM in
de marge te horen dat er maar
6,25 procent betaald zou wor-
den. Maar begin deze week
bleek dat toch 7,75 procent te
zijn. Wat is er in die tussenpe-
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ring en sociale partners is giste-
ren officieel enkel afgesproken
dat vanaf begin volgende week
en tot eind maart 15 mensen aan
de tafel gaan om een regeling uit
te werken. Aanvankelijk werd
gemikt op 14 – 7 regeringsleden
en 7 sociale partners – maar de
regeringsdelegatie moest en zou
8 personen omvatten: de zes
vicepremiers, de premier en
minister van Werk Monica De
Coninck en daarnaast drie vak-
bonden, drie werkgeversorgani-
saties en de voorzitter van de
Groep van tien.

De standpunten van Pieter Timmer-
mans (VBO) en Rudy De Leeuw (ABVV)
liggen nog steeds ver uiteen. Foto: pn

Eindelijk hoop voor sociaal overleg

Drie weken geleden legde werkgeversbaas
Pieter Timmermans een voorstel op tafel voor
een oplossing van de arbeiders/bedienden-kwes-
tie. Nog niemand schoot het af. Dat geeft hoop.

GUY TEGENBOS

Voorstel voor arbeiders/bedienden-
statuut nog niet afgeschoten

maximum opleggen; bedrijfstak-
ken kunnen onderhandelen over
regelingen daartussen.

Tijdens het overleg tussen rege-

Weinig waarnemers geloofden
er nog in, maar plots is er toch
een behoorlijke kans dat er een
uitweg gevonden wordt uit de
patstelling tussen werkgevers en
vakbonden over een eengemaakt
werknemersstatuut en de ophef-
fing van de ongelijke behande-
ling van arbeiders en bedienden.

Wat wettigt die hoop? Het
klinkt gek, maar het is zo: het feit
dat iedereen zwijgt over een
voorstel dat drie weken geleden
is ingediend; na drie weken is het
nog niet aan flarden geschoten.

Begin februari, net vóór de so-
cialistische vakbond ABBV het
sociaal overleg verliet, legde
werkgeversleider Pieter Tim-
mermans (VBO) in halve stilte
een voorstel over de kwestie ar-
beiders/bedienden voor aan de
sociale partners en de regering.

Alle sociale partners en rege-
ringspartijen hebben het voor-
stel ontvangen, maar geen van
hen heeft er sindsdien (open-
baar) over gerept. Ook het ABVV
niet, op een negatieve tweet van
BBTK-topman De Deyn na. Als
men in tijden als deze geen ba-
zooka bovenhaalt, wil dat zeggen
dat er bereidheid is om ‘er iets
mee te doen’.

‘Vastklikdatum’

De kern van het voorstel zit in
de datum 8 juli 2013, die voor
Timmermans de ‘vastklikdatum’
wordt. 8 juli 2013 is de datum
waarop het Grondwettelijk Hof
wil dat het eengemaakte statuut
voor arbeiders en bedienden van
start gaat. Dat is exact twintig
jaar na het eerste arrest hierover
(8 juli 1993) en twee jaar na het
laatste arrest (7 juli 2011). Het
VBO stelt voor de gelijke behan-
deling van arbeiders en bedien-
den te laten ingaan op 8 juli
2013; ongelijke rechten die op
dat ogenblik verworven zijn, blij-
ven behouden. Alleen voor de ja-
ren nadien zullen de arbeiders
meer rechten verwerven dan
voordien, en de bedienden wel-
licht wat minder dan ze gewoon
waren. Dat beperkt de verande-
ring voor de werknemer, maar
ook voor het bedrijf. Er was be-
rekend dat als alle arbeiders van
de industriële sectoren op 8 juli
2013 bedienden zouden worden
met terugwerkende kracht, dat
zou leiden tot een loonkostenex-
plosie, die een verlies van 50.000
tot 60.000 industriële banen met
zich mee zou brengen.

De werkgevers zouden ook aan-
vaarden dat ze een ontslag moe-
ten motiveren en dat een ontslag
tot twee soorten maatregelen
moet leiden: een vergoeding,
maar ook recht op outplacement
en vorming om een nieuwe job te
vinden. Voor de vergoeding zou
de wet een minimum en een


