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100
Het Europese parlement heeft een politiek akkoord
over het beperken van de bonussen in de financiële
sector. Die moeten vanaf begin 2014 beperkt worden
tot 100 procent van het vaste loon. Enkel een bijzon-
dere meerderheid van de aandeelhouders van een
bank zal kunnen beslissen de vergoedingen verder
op te trekken. Maar ook in dat geval zal een boven-
grens gelden van 200 procent van de vaste verloning.

‘Minister Bourgeois gebruikt
machiavellistische en
schandalige methodes’
De niet-benoemde burgemeester van Linkebeek,
Damien Thiéry (FDF), is behoorlijk boos op
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Geert
Bourgeois (N-VA).
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‘Tolvrije
Liefkenshoek
geen oplossing’

‘Ik begrijp de vraag om
een tolvrije Liefkenshoek-
tunnel, maar het zal geen
zoden aan de dijk zetten’,
aldus Vlaams minister van
Mobiliteit Hilde Crevits
(CD&V). Eerder deze
maand concludeerden en-
kele parlementsleden uit
een rapport van het Vlaams
Verkeerscentrum dat het
tolvrij maken van de Lief-
kenshoektunnel de ver-
keersdruk op de Antwerpse
Ring gevoelig zou laten af-
nemen. Crevits ontkent:
‘De projecties tonen dat de
druk op de Kennedytunnel
zou afnemen met nauwe-
lijks 1 procent. Omdat er in
dat geval iets meer vracht-
wagens voor de Liefkens-
hoektunnel kiezen, zouden
er zelfs weer meer perso-
nenwagens door de Kenne-
dy rijden.’

Toch sluit de minister een
experiment, waarbij de
Liefkenshoektunnel een
tijdlang tolvrij wordt ge-
maakt, niet volledig uit. (blg)

Onderzoek naar
Fyra-kostenplaatje

In België en Nederland
klinkt de roep naar een ge-
zamenlijk onderzoek van
het kostenplaatje van de
Fyra, steeds luider. Over de
landgrenzen heen bundelen
de politieke families de
krachten. Zo dient CD&V
in het federaal parlement
een resolutie in die het Bel-
gische Rekenhof de op-
dracht geeft de financiële
geschiedenis van de aan-
koop van de Fyra-toestel-
len kritisch onder de loep
te nemen.

Het Nederlandse CDA zal
een gelijkaardige vraag
stellen aan de Nederlandse
Algemene Rekenkamer. ‘De
uitrol van de Fyra ging ge-
paard met tal van techni-
sche problemen en onge-
makken voor de reiziger’,
verduidelijkt Jef Van den
Bergh (CD&V) zijn parle-
mentair initiatief. ‘Door de
gedeelde verantwoordelijk-
heid en het ontbreken van
een eenduidige opdrachtge-
ver, is een gezamenlijk on-
derzoek meer dan aange-
wezen.’ (gom)
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Na alle commotie van deze
week over het ACW, kon de
minister van Financiën niet
anders dan meer info gegeven
dan hij de voorbije weken deed.
Dat had hij te danken aan zijn
eigen coalitiepartner, Open
VLD, die afgelopen week met

‘problemen’ dreigde als Vanac-
kere geen open kaart zou spe-
len.

Het conflict gaat over een ge-
heime deal tussen Belfius en
het ACW, dat meer rente kreeg
voor een lening aan de bank
dan iedereen dacht. Die lening

was onderdeel van de transac-
tie waarmee Belfius de winst-
bewijzen van het ACW afkocht.
Vanackere herhaalde gisteren
dat hij daar helemaal niets van-
af wist. ‘Ik sta recht in mijn
schoenen. Ik heb geen relevan-
te info achtergehouden en me
ver weggehouden van welke
politieke inmenging dan ook.’

Vanackere stelde tegelijker-
tijd voor om Jos Clijsters, CEO
van Belfius, en Alfred Bouck-
aert, voorzitter van de Raad
van Bestuur, in het parlement
uit te nodigen. Voor Open VLD
volstond dat om de strijdbijl te
begraven. Kamerlid Luc Van
Biesen: ‘We nemen dat voor-

stel met beide handen aan.’
Zijn toon was een stuk kalmer
dan de voorbije dagen. In Van
Biesens tussenkomsten in het
parlement was er helemaal
geen sprake meer van een on-
derzoekscommissie, waarmee
Open VLD en zusterpartij MR
nochtans gedreigd hadden.

Oude oplossing

Bij de oppositie werd die om-
mekeer op hoongelach ont-
haald. Vooral N-VA-Kamerlid
Peter Dedecker blijft aandrin-
gen op een onderzoekscommis-
sie. ‘Met Open VLD en
MR zouden we daar zelfs een
meerderheid voor hebben.’ Jan
Jambon wou de vraag om een
onderzoekscommissie op de
agenda van de Commissie Fi-
nanciën laten noteren, maar nu

Steven Vanackere (CD&V) staat recht in zijn
schoenen, zegt hij. En Open VLD, die de voor-
bije dagen fors in de clinch ging met hem over
het ACW, lijkt dat te geloven. De liberalen
reppen met geen woord meer over een onder-
zoekscommissie.

FABIAN LEFEVERE

Open VLD neemt genoegen met uitleg Vanackere
en rept geen woord meer over onderzoekscommissie

‘Ik sta recht in mijn schoenen’

(CD&V) in het parlement
tekst en uitleg over het dos-
sier geeft.’

Na een werkvergadering
van tweeënhalf uur hebben
de BBI-controleurs
het ACW-gebouw langs een
achterpoortje verla-
ten. Zonder documenten
mee te nemen. Dat kan ook
niet, want de BBI heeft geen
politiebevoegdheid. Indien
zij documenten wil meene-
men, dan moet de BBI het
gerecht voor haar kar span-
nen. Indien dat ooit gebeurt,
bestaat ook de kans dat een
tweede bezoek niet meer
aangekondigd plaatsvindt.
(yb)

van sociale en fiscale fraude,
een onderzoek bevolen
heeft. Wij hebben daar geen
problemen mee. Maar wij wil-

len zo snel
mogelijk dui-
delijkheid
scheppen.
Vorige week
hebben wij
zelf contact
opgenomen
met de BBI
om onze
boekhouding
te laten on-

derzoeken. Het is zuiver toe-
val dat de afspraak op dezelfde
dag valt waarop minister van
Financiën Steven Vanackere

schoenen en wij willen dat
ook aantonen’, zegt ACW-
woordvoerster Kris Houthuys.
‘Er zijn zware aantijgingen te-

gen ons geuit en wij begrijpen
dat staatssecretaris
John Crombez (SP.A), verant-
woordelijk voor de bestrijding

Twee leden van de Bijzon-
dere Belastinginsepctie
(BBI) zijn gisteren op vraag
van het ACW een eerste
keer de boekhouding van de
christelijke werknemersor-
ganisatie op haar hoofd-
kwartier in Brussel gaan
doornemen. Er werden geen
documenten in beslag geno-
men.

Het ‘bezoek’ van de BBI
kwam er nadat N-VA het
ACW ervan beschuldigd
heeft voor miljoenen euro
aan belastingen ontdoken te
hebben dankzij een handige
deal met winstbewijzen van
de staatsbank Belfius.

‘Wij staan recht in onze

ACW laat BBI propere handen zien

,, KRIS HOUTHUYS
Woordvoerster ACW

Wij begrijpen dat
staatssecretaris
Crombez een
onderzoek bevolen
heeft
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Vlaams minister-president Kris Peet-
ers (CD&V), ook bevoegd voor Econo-
mie, verdeelt 13 miljoen euro onder de
steden en gemeenten om winkelen in
hun centrum aantrekkelijker te ma-
ken. Ondernemersorganisatie Unizo
reageert alvast tevreden.

Minister van Financiën Ste-
ven Vanackere (CD&V) ont-
kent dat het ACW over een pe-
riode van 10 jaar zo’n 40 mil-
joen euro aan ‘zwijggeld’ van
de staatsbank Belfius heeft
ontvangen.

Zakenkrant De Tijd schreef
gisteren dat het ACW elk jaar
zo’n 4 miljoen euro ontvangt
van Belfius, tenminste indien
het ACW de reputatie en het
imago van Belfius niet bezoe-
delt. En wanneer het de bank
geen schade berokkent door
zijn leden op te roepen hun
spaargeld of verzekeringscon-
tract weg te halen bij het ACW.

Volgens Vanackere worden
de zaken compleet verkeerd

voorgesteld. Volgens hem is er
overeengekomen dat Belfius de
winstbewijzen van het ACW
overkoopt voor in totaal 110
miljoen euro, waarvan 40 mil-
joen euro wordt uitbetaald
over een periode van 10 jaar.

‘Maar dat is niet de prijs die
wordt betaald om te zwijgen’,
aldus Vanackere, al liet hij uit-
schijnen dat er inderdaad een
clausule bestaat dat het ACW
geen slechte reclame mag ma-
ken voor Belfius. ‘Maar dat ge-
beurt toch ook bij de overname
van een slagerij . Diegene die
de overname doet, verwacht
toch ook dat zijn voorganger
geen negatieve publiciteit gaat
maken.’ (wer)

‘ACW krijgt geen zwijggeld’

al kan gezegd worden dat die
onderzoekscommissie er nooit
zal komen.

De oplossing die gisteren
werd uitgedokterd stond al een
paar dagen in de steigers, ter-
wijl het politieke theater rond-
om Belfius en het ACW ge-
woon verderging. Vandaag al
zullen Clijsters en Bouckaert
neerstrijken in de Kamer. Ook
ACW-topman Patrick Develte-
re wordt verwacht, net als twee
mensen van de Federale Parti-
cipatie- en Investeringsmaat-

schappij (FPIM) en de verte-
genwoordiger van de federale
overheid in de Raad van Be-
stuur van Belfius.

De verwachting is dat ze toe-
lichting geven bij de contrac-
ten tussen Dexia en het
ACW. Maar ook weer niet te
veel: ze zullen ongetwijfeld het
argument van de ‘confidentia-
liteit’ inroepen. Hoe dan ook
zullen ze onderstrepen dat ze
niet in de fout gingen en de
overheid niet op de hoogte
hoefden te brengen van de ge-
heime deal met ACW, zelfs al is
die voor het volle pond eige-
naar van de bank. Vanackere
citeerde in de Kamer uit een
brief die Clijsters hem woens-
dag stuurde. ‘Het gaat over een
commerciële deal, zoals we die
ook met andere klanten zouden
sluiten.’

Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) benadrukte
zijn onschuld. Om zijn standpunt te staven, nodigde hij de
Belfius- en ACW-top uit voor een woordje uitleg. Foto: blg

,, LUC VAN BIESEN
Open VLD

We nemen het voorstel
van Vanackere met
beide handen aan


