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Steven Vanackere krijgt vandaag heel wat vragen van de oppositie én liberale regeringspartners voorgeschoteld in het parlement. FOTO BELGA

Oppositie eist klaarheid na geheime deal tussen ACW en Belfius

D

e geheime deal
tussen het ACW en de
staatsbank Belfius zorgt
voor spanning binnen
de regering-Di Rupo. De
liberalen dreigen nu ook een
onderzoekscommissie te eisen.
“Minister Vanackere komt
maar beter met duidelijke
antwoorden.”

De politieke soap rond de geldzaakjes van het ACW blijft ellendig
hard voortjakkeren. Vandaag trekt
niet alleen de oppositie met geslepen
messen naar het parlement, ook de
liberale regeringspartners Open Vld
en MR hebben enkele scherpe vragen klaar voor minister van Financien Steven Vanackere, dé ACW-speerpunt binnen de regering.
De aanleiding is een mistige deal
tussen Belfius Bank, en het ACW. Vorige maand sloot het ACW een eeuwigdurende lening van 60,5 miljoen euro af bij Belfius. Aanvankelijk raakte bekend dat ACW daarvoor
een vergoeding van 7,75% zou krijgen van de bank. Daar kwam protest
tegen, omdat die rente nogal royaal
was. Daarom werd ze verlaagd tot
6,25%. Minister Vanackere werd
van de uiteindelijke deal per brief
op de hoogte gebracht. Maar uit een
interne nota binnen de christelijke
arbeidersorganisatie blijkt nu dat
de vergoeding voor ACW tóch kan
oplopen tot 7,75%. Het verschil van
1,50% levert de christelijke arbeidsorganisatie ruim 900.000 euro per

jaar op. Het lijkt er dus sterk op dat
de staatsbank Belfius en het ACW de
deal achter de rug van de staat hebben aangepast. Vanackere zegt in elk
geval dat hij niet op de hoogte was,
maar dat dat ook niet hoefde.
“Groot ongenoegen”
“Het is verbijsterend dat een minister zegt dat hij niet hoeft te weten hoe een bank met belastinggeld
omgaat”, zegt N-VA-Kamerlid Peter

Dedecker, die vorige week al enkele
robbertjes uitvocht met het ACW.
“Belfius is voor 100 procent van de
staat. Alles wat die bank te véél aan
het ACW geeft, zou eigenlijk naar de
staat moeten gaan. Wij, als belastingbetalers, hebben die bank gekocht.
We hebben dus ook het recht om te
weten wat ze met ons geld doet. Ik
stel vast dat Dexia iedereen miljarden kost, maar dat er één organisatie is, ACW, die er nog miljoenen uit

haalt. Hoe kan dat? Dat moet uitgevlooid worden in een onderzoekscommissie. Minister Vanackere
houdt die tegen en geeft nu al weken nietszeggende antwoorden. Zo
geeft hij de indruk dat hij iets te verbergen heeft.”

Dexia Bank, kreeg de organisatie elk jaar een deeltje van
de winst van die bank, via de winstbewijzen die ze op zak
hadden. Eind januari verkocht ACW die winstbewijzen
voor 110 miljoen euro weer aan de staatsbank, die intussen Belfius heette. Een deel van die pot geld geld, 60,4
miljoen euro, pompte het opnieuw in Belfius, onder de
vorm van een eeuwigdurende lening. “Voor ACW is de
omzetting van die winstbewijzen in zo’n lening interessant”, zegt onafhankelijk financieel analist Gert De Mesure. “Met de winstbewijzen kreeg ACW enkel geld als
Belfius winst zou maken. Via de lening is het jaarlijks verzekerd van een pot geld, namelijk de interest op die lening, ongeacht of er winst is.”
● ● Eind januari raakte bekend dat ACW een interest van
7,75% zou krijgen. Te hoog, luidde de reactie. Daarom
werd de interestvoet op de algemene vergadering van
Belfius op 31 januari teruggebracht tot 6,25%. Maar nu is
gebleken dat Belfius en ACW achteraf toch een deal hebben gemaakt waardoor ACW 7,75% zou krijgen. “Op de
markt geldt er voor dit soort producten meestal een rentevoet van 7 à 8%”, aldus De Mesure.

Antwoorden gevraagd
Open Vld dreigt ook met een onderzoekscommissie. “Vanackere
komt vandaag maar beter met antwoorden, anders zetten wij alle mogelijke middelen in om informatie te
krijgen,” zegt Kamerlid Luk Van Biesen. “De voorbije weken kreeg ik de
indruk dat Vanackere over alles een
standpunt heeft, behalve over zijn
eigen dossiers. Als zou blijken dat hij
op de hoogte was van deze deal, is er
een enorm probleem.”
Van Biesen erkent dat de ACWrel voor spanningen zorgt binnen
de meerderheid, aangezien ook de
MR de zaak wil laten uitvlooien. “Er
leeft een groot ongenoegen bij onze
CD&V-collega’s. Maar het is niet onze
bedoeling CD&V in de problemen te
brengen. Maar als parlementsleden
hebben wij de taak om op de voet te
volgen wat Belfius met de centen van
de belastingbetaler doet.”
De PS van premier Elio Di Rupo
belooft zich vandaag afzijdig te houden, omdat er “niks illegaals is gebeurd”. Sp.a wil “de antwoorden van
de minister afwachten”. Vanackere
belooft alvast die antwoorden vandaag te geven in het parlement.
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Hoe zit lening in elkaar?
● ● Omdat het ACW destijds veel klanten aanbracht bij

Vlaanderen staat op vierde plaats in ranglijst Europese topregio’s
“Vlaanderen staat momenteel
op de vierde plaats in de
rangschikking van 15 Europese
topregio’s en zit op koers om
tegen 2020 tot de vijf beste
regio’s van Europa te behoren.”

tische dienst van de Europese Unie.
Elisabeth Meuleman (Groen)
kwam het scherpst uit de hoek. “Het
Marshall-plan in Wallonië legt betere resultaten voor. VIA oogt mooi
op papier, maar het werkt voorlopig
niet. U moet het niet nog eens opwar-

en jaren achtervolgen”, zei Kris Peeters. “VIA dateert al van de vorige
regering. Deze regering bouwt er op
voort maar bakt er niks van”, sneerde
Sas van Rouveroij (Open Vld). “De
regering zou beter investeren in de
ondernemingen en de samenleving”,
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