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Politieke rel

Oppositie eist klaarheid na geheime deal tussen ACW en Belfius

De geheime deal 
tussen het ACW en de 
staatsbank Bel!us 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.”

Vanackere onder vuur

Steven Vanackere krijgt vandaag heel wat vragen van de oppositie én liberale regeringspartners voorgeschoteld in het parlement.  !"#" $%&'(

�� De politieke soap rond de geld-
zaakjes 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 vra-
gen klaar voor minister van Financi-
en Steven Vanackere, dé ACW-speer-
punt binnen de regering.

De aanleiding is een mistige deal 
tussen Belfius Bank, en het ACW. Vo-
rige maand sloot het ACW een eeu-
wigdurende lening van 60,5 mil-
joen euro af bij Belfius. Aanvanke-
lijk raakte bekend dat ACW daarvoor 
een vergoeding van 7,75% zou krij-
gen 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 arbeids-
organisatie 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 heb-
ben 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 mi-

nister zegt dat hij niet hoeft te we-
ten 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 belasting-
betalers, 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 miljar-
den kost, maar dat er één organisa-
tie is, ACW, die er nog miljoenen uit 

haalt. Hoe kan dat? Dat moet uitge-
vlooid worden in een onderzoeks-
commissie. Minister Vanackere 
houdt die tegen en geeft nu al we-
ken nietszeggende antwoorden. Zo 
geeft hij de indruk dat hij iets te ver-
bergen heeft.”

Antwoorden gevraagd
Open Vld dreigt ook met een on-

derzoekscommissie. “Vanackere 
komt vandaag maar beter met ant-
woorden, anders zetten wij alle mo-
gelijke middelen in om informatie te 
krijgen,” zegt Kamerlid Luk Van Bie-
sen. “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 ACW-
rel 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 hou-
den, omdat er “niks illegaals is ge-
beurd”. Sp.a wil “de antwoorden van 
de minister afwachten”. Vanackere 
belooft alvast die antwoorden van-
daag te geven in het parlement.
!"# $%&'&()

●●Omdat het ACW destijds veel klanten aanbracht bij 
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 intus-
sen 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 interes-
sant”, zegt onafhankelijk financieel analist Gert De Me-
sure. “Met de winstbewijzen kreeg ACW enkel geld als 
Belfius winst zou maken. Via de lening is het jaarlijks ver-
zekerd van een pot geld, namelijk de interest op die le-
ning, 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 heb-
ben gemaakt waardoor ACW 7,75% zou krijgen. “Op de 
markt geldt er voor dit soort producten meestal een ren-
tevoet van 7 à 8%”, aldus De Mesure.
!"$%

Hoe zit lening in elkaar?

Verkeersboetes
vanaf morgen
weer duurder

Onderzoek Bende 
van Nijvel mogelijk 
gemanipuleerd

Bourgeois vreest 
voor volledige 
verstoring land

Meerderheid 
verdeeld in  
Vlaams Parlement

�� Wie vanaf 1 maart een verkeers-
overtreding begaat, moet meer be-
talen. Overtredingen van de eerste 
graad worden vanaf morgen bestraft 
met een boete van 55 in plaats van 50  
euro. Wie dus fietst zonder licht, op 
de busbaan rijdt of geen richtingaan-
wijzer gebruikt, moet meer betalen.

Wie belt achter het stuur mag van-
af nu een boete van 110 euro ver-
wachten, en geen 100 euro. Wie als 
bestuurder of passagier zijn gordel 
niet draagt,krijgt eenzelfde boete. 
Voor kinderen geldt een andere re-
geling. Een kind jonger dan twaalf 
jaar dat niet vastzit, staat gelijk aan 
een boete van 165 euro. *

�� De vuilniszakken met bewijsstuk-
ken die in 1986 opgevist werden uit 
het kanaal Brussel-Charleroi in het 
onderzoek naar de Bende van Nijvel, 
lagen vier tot acht weken in het wa-
ter, terwijl ze pas een jaar na de moor-
den van 1985 zijn opgevist. Volgens 
de procureur des konings van Char-
leroi zijn er geen bewijzen dat het on-
derzoek gemanipuleerd werd, maar 
is dat ook niet uitgesloten. Onder-
zoeksrechter Martine Michel liet re-
centelijk een deel van de bewijsstuk-
ken opnieuw onderzoeken door het 
nationaal instituut voor criminalis-
tiek en criminologie (NICC). 
*

�� Als de algemene vergadering van 
de Raad van State zich uitspreekt te-
gen de niet-benoeming van de drie 
burgemeesters in de Rand, dan zet 
dat de principes van de taalwetge-
ving op de helling en dan wordt “het 
evenwicht in het land volledig ver-
stoord”. Dat heeft Vlaams minis-
ter van Binnenlands Bestuur Geert 
Bourgeois (N-VA) woensdag in het 
Vlaams Parlement geantwoord 
op vragen van Joris Van Hauthem 
(Vlaams Belang) en Eric Van Rom-
puy (CD&V). Bourgeois hoopt dat dit 
niet zal gebeuren. *

�� De meerderheid in het Vlaams Par-
lement is verdeeld over de Brussel-
se Hoofdstedelijke Gemeenschap 
(BHG), het overlegplatform dat de 
gewesten en de Brabantse gemeen-
ten verenigt. CD&V en sp.a pikken 
het niet dat hun coalitiepartner N-VA 
dat nog op te richten platform voor-
stelt als een soort uitbreiding van 
Brussel. De BHG is een onderdeel 
van het communautair akkoord. In 
elke gemeente van Vlaams-Brabant 
laat de N-VA de gemeenteraden 
stemmen over moties tegen de BHG. 
Volgens Eric van Rompuy (CD&V) en 
Irina De Knop (Open Vld) probeert 
de N-VA de mensen in de Rand op te 
hitsen. “Men tracht een nieuwe com-
munautaire splijtzwam te creëren”, 
aldus Mia De Vits. 
*

“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 be-
tere resultaten voor. VIA oogt mooi 
op papier, maar het werkt voorlopig 
niet. U moet het niet nog eens opwar-
men: een opgewarmd lijk begint te 
stinken.”  Eric Van Rompuy reageer-
de onderkoeld: “U vergelijkt Vlaan-
deren met een opgewarmd lijk. Dit 
woordgebruik is er toch wel over.” 
“Uw uitspraken zullen u maanden 

en jaren achtervolgen”, zei Kris Pee-
ters. “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”, 
benadrukte Johan Deckmyn (VB).

“Die vierde plaats is geen reden 
voor zelfgenoegzaamheid. We zul-
len het werk met nog meer panache 
moeten voortzetten”, aldus Kris Pee-
ters. +,"

Vlaanderen staat op vierde plaats in ranglijst Europese topregio’s

�� Dat heeft minister-president Kris 
Peeters geantwoord op de oppositie, 
die kritiek leverde op het actieplan 
Vlaanderen in Actie (VIA). De vierde 
plaats van Vlaanderen blijkt uit nieu-
we gegevens van Eurostat, de statis- Kris Peeters.  !"#" )*"+),
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Vakbonden kwaad op regering  
om niet gekregen lastenverlaging

De vakbonden van de 
non-pro!tsector zijn 
kwaad omdat er voor 
hun sector de eerste 

jaren geen lastenvermindering 
op komst is.

“Kaakslag voor gezondheidszorg”

Mark Selleslach van de vakbond LBC Non-Pro!t. !"#" $%&

�� De federale regering, de werk-
gevers en de werknemers hebben 
woensdag een akkoord bereikt over 
de verdeling van de zogeheten ‘enve-
loppe welvaartsaanpassingen’ die al 
enkele weken op de tafel van de  rege-
ring lag. Daarin zit ook een verlaging 
van de sociale werkgeversbijdragen 
voor een totaalbedrag van 370 mil-
joen euro, evenwel uitsluitend voor 
de privésector, niet voor de non-pro-
fit (de gezondheids- en welzijnsin-
stellingen) en dat zit de bonden zeer 
hoog.

Als tegemoetkoming heeft de re-
gering voorgesteld om de kost van 
de verhoging van het minimum-
loon in de non-profit te neutralise-
ren voor een bedrag van 1,5 miljoen 
euro. Vanaf 1 januari 2015 wordt de 
non-profitsector meegenomen in de 
lastenverlagingen. Bonden en werk-
gevers hadden in de Groep van Tien 
nochtans voorgesteld om 21 miljoen 
euro voor te behouden voor de non-
profit maar dit voorstel heeft het niet 
gehaald bij de regering.

1500 jobs
Mark Selleslach van de LBC Non-

Profit voelt zich uitgesloten en re-
ageert zwaar teleurgesteld. “Een 
kaakslag voor de non-profit. Een 
onbegrijpelijke beslissing van de 
regering. Zo verhindert de federale 
regering de creatie van 1500 nieuwe 
banen in de sector. Dat worden nu 
1500 mensen die in de werkloos-
heid blijven, 1500 personen die we 
missen in de zorg voor mensen. De 
non-profitsector vertegenwoordigt 
12 procent van de totale tewerkstel-
ling in België en vroeg niet meer dan 
haar rechtmatig deel in de lastenver-
laging. Elke euro daarvan wordt ge-
garandeerd omgezet in bijkomende 
tewerkstelling.”

De bonden plaatsen grote vraag-
tekens bij het voornemen van de re-
gering om over twee jaar de zaken 
anders aan te pakken. “Een loze be-
lofte zonder garanties.”

Hogere uitkeringen
De sociale partners en de regering 

hebben woensdag wel een akkoord 
bereikt over de verhoging van de 
uitkeringen, de pensioenen en het 
netto minimumloon en over de mo-
dernisering van het arbeidsrecht. 
Bestaande akkoorden, zoals over 
het brugpensioen in bepaalde zwa-
re beroepen, en de innovatiepremie, 
worden verlengd. Pierre Alain De 
Smedt, voorzitter van de Groep van 
Tien, dankte de regering omdat ze 
ondanks de moeilijke economische 
tijden toch middelen ter beschikking 
stelt. ABVV-topman Rudy De Leeuw 
vond het zeer bemoedigend dat over-
eenstemming was gevonden voor 
het optrekken van de laagste lonen.

Arbeiders-bedienden
De regering en de sociale partners 

hebben ook besloten om een werk-
groep op te starten over de gelijk-
schakeling van het statuut van arbei-
ders en bedienden. Daarin zetelen 
vertegenwoordigers van de werkge-
vers, de werknemers en de regering 
(een vertegenwoordiger per vicepre-
mier, een van de premier en een van 
de minister van Werk). Deze groep 
komt begin volgende week voor het 

eerst samen. Het is de bedoeling om 
tegen eind maart voorstellen te for-
muleren aan de regering. Of er tegen 
dan een definitieve oplossing uit de 
bus komt, is niet zeker. De gelijkstel-
ling van arbeiders en bedienden gaat 
door voor het B-H-V van het sociaal 
overleg: extreem moeilijk.

Loonmatiging blijft
Zoals verwacht, werd geen over-

eenstemming bereikt over de loon-
norm. De loonbevriezing buiten de 

index blijft gehandhaafd. “De rege-
ring zal gewoon uitvoeren wat ze ge-
pland had”, klonk het bij ACV-voor-
zitter Marc Leemans. Rudy De Leeuw 
zei waakzaam te zullen blijven voor 
een eventuele aanpassing van het in-
dexmechanisme.

De CNE, de Franstalige christelijke 
bediendenbond, verdedigt binnen 
het ACV en bij andere vakbonden 
het idee van een algemene staking op 
de Europese actiedag van 14 maart. 
LBC-NVK volgt dat standpunt niet. 
“Een algemene staking is voor ons 
geen optie”, zegt algemeen secreta-
ris Ferre Wyckmans.
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IKEA 365+ wok. Ø28 cm. Roestvrij staal. 
Geschikt voor alle kookplaten, inclusief inductie.
(Normale prijs 19,99) 
Actie enkel geldig voor IKEA FAMILY leden, van 28/02 
t.e.m. 13/03/2013 en zolang de voorraad strekt.
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Nu vrijdag 01/03 vanaf 11u, tongrolletjes voor 
slechts 3,95. En elke vrijdag is er weer een ander 
lekker voordelige schotel. Kijk maar op IKEA.be.

Openingsuren: 
maandag–donderdag 10u–20u, 

vrijdag 10u–21u, 
zaterdag 9u–20u

IKEA 365+ 
IHÄRDIG

kruidenpotje. 
15 cl 3,50/4 st. 

201.528.70

VITLING 
ovenschaal. 40!29 cm 14,99 
501.884.34 26!20 cm 11,99 801.884.37

GYNNSAM schilmesje. 8 cm. 501.349.50 

IKEA 365+ HJÄLTE bakspaan
voor wok. L 34 cm 3,99 501.494.66
bakpincet. L 35 cm 4,99 801.494.60

12,
99

HEAT 
onderzetter. Ø19 cm. 870.777.00

STABIL stoompaninzet. 5 L. 
Roestvrij staal 6,99 301.523.46

ISTAD plastic zakje. Diverse 
kleuren. 602.513.83

LÄMPLIG 
onder zetter. 

18!18 cm. 
Roest vrij staal. 

001.860.41 

ÅGOT schort. 
L 97 cm 7,99 

602.100.19

ELLY theedoek. 
50!65 cm 2,99/4 st. 700.696.37 IKEA 365+ pan 
met deksel. 5 L. Roestvrij staal 16,99 001.011.55

IKEA 365+ 
VÄRDEFULL
knoflookpers.
L 17 cm 5,99
201.521.58

‘t Is altijd hetzelfde liedje: ‘s avonds willen we eten dat gezond en 
lekker is, maar ook snel klaar. En daarvoor komt de wok als geroepen. 

Net als onze andere keukenhulpjes die de chef in je wakker zullen 
maken. Kom snel langs bij IKEA en ontdek alle ideeën die van koken 

een koud kunstje maken.

WOK ‘N’ ROLL 2,50

ÄPPELVINÄGER MED LINGON
appelazijn met vossenbessen. 
300 ml 2,45 201.290.16 SÅS 
PEPPARROT mierikswortelsaus. 
190 g 2,– 400.288.89

84.34.344 26!20 cm84 344 26 11,9999 80801

GYNGY NSAAMM schilmesj

5,99

3,95


