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De hoofdzonden van het ACW 

Omstreden staatsgaranties
Na de implosie van Dexia in 
2010 zag ARCO, de coöperatieve 
holding van het ACW, een groot 
deel van zijn vermogen in rook 
opgaan. Via de investeringsmaat-
schappijen Arcopar, Arcoplus 
en Arco!n had het ACW 13,8 
procent van Dexia in handen, 
maar na de ontmanteling van de 
groep en de nationalisering van 
de bank bleef daar amper nog 
iets van over. 
Met de ondergang van de Dexia-
holding dreigen ook zo’n 780.000 
kleine coöperanten hun geld 
kwijt te geraken. Zij investeerden 
elk gemiddeld zo’n 2.000 euro. De 
particuliere beleggers of spaar-
ders, naargelang de interpretatie, 
kunnen echter - voorlopig - op 
hun twee oren slapen. De regering 
heeft de inleg van de coöperanten-
voorzien van dezelfde waarborg 
als andere spaarders. 
De waarborg is meteen stof voor 
discussie. Volgens tegenstanders 
zijn de coöperanten immers 
aandeelhouders en geen spaar-
ders. De Vlaamse Federatie van 
Beleggers stapt naar de Raad van 
State omdat de waarborgregeling 
andere kleine aandeelhouders 
zou discrimineren. De auditeur 
van de Raad van State wil de 
vernieting van de regeling en als 
de Raad hem volgt, dreigen de 
coöperanten 1,5 miljard euro 
te verliezen. Ook de Europese 
Commissie is kritisch voor de 
waarborgregeling.

Omstreden winstbewijzen
Ook al is de Bel!us-bank, de op-
volger van Dexia Bank, volledig 

BRUSSEL - Er gaat geen dag 
voorbij of het ACW ligt onder 
vuur. Gisterenmorgen kreeg de 
koepel van de christelijke ar-
beidersbeweging het bezoek 
van de Bijzondere Belastingin-
spectie, twee weken geleden 
waren er de beschuldigingen 
van fiscale fraude en tussen-
door zag het ACW zich ook nog 
de voordelen van de notionele 
intrest door de neus geboord. 
Maar het kan nog erger. Als 
de Raad van State straks het 
advies volgt van zijn auditeur, 
verliezen 780.000 ARCO-
coöperanten ook nog eens 
anderhalf miljard euro aan 
spaarcenten. 

in handen van de Belgische staat,  
gaat niet de volledige winst naar de 
staat. In maart vorig jaar lekt uit dat 
via een systeem van winstbewijzen 
al geruime tijd een deel van de winst 
naar het ACW vloeit. 
De winstbewijzen zijn een erfenis 
van het verleden. In de jaren ’50 
van de vorige eeuw verbond de 
toenmalige spaarbank BAC zich 
ertoe een vergoeding te betalen 
aan het ACW voor de klanten die 
werden aangebracht. In 1999 werd 
die aanbrengvergoeding, zeg maar 
commissie, omgezet in winstbewij-
zen. Dat zijn effecten die geen deel 
uitmaken van het bedrijf, maar 
wel recht geven op een deel van de 
winst. Voor de periode van 2003 tot 
2010 gaat het om 72,2 miljoen euro. 
Voor 2011 wordt er geen winstdeel-

WAAROM LIGT DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING ZO ONDER VUUR?

name uitgekeerd omdat Bel!us dat 
jaar 1,4 miljard euro verlies lijdt. De 
constructie is volkomen legaal maar 
stemt tot nadenken. 

Beschuldiging van fraude
Op 14 februari pakt kamerlid 
Peter Dedecker van de N-VA uit 
met zware beschuldigingen aan 
het adres van het ACW. Dedecker 
beschuldigt het ACW van fraude 
met de winstbewijzen van Bel!us. 
Volgens Dedecker heeft het ACW 
in de periode van 2003 tot en met 
2011 slechts 0,3 procent belastin-
gen betaald op de inkomsten uit de 
winstbewijzen. 
Volgens de N-VA werden die winst-
bewijzen ondergebracht in de cvba 
Sociaal Engagement met de bedoe-
ling om zo weinig mogelijk belastin-

gen te betalen op de inkomsten die 
via Dexia binnenkwamen. Vooral 
de belastingaftrek in het kader van 
de zogenoemde de!nitief belaste 
inkomsten staat daarbij ter discus-
sie. Die regeling bepaalt dat een 
vennootschap 95 procent van het 
bedrag aan ontvangen dividenden 
mag aftrekken als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Vol-
gens de N-VA is dat niet het geval. 
Door deze constructie betaalt het 
ACW op een totaal van 102 miljoen 
euro aan ontvangen dividenden 
slechts 58.000 euro belastingen. 
Het ACW houdt vol dat er geen 
onregelmatigheden gebeurd zijn 
maar critici vinden dat het ACW de 
!scale spitstechnologie die ze altijd 
heeft bestreden, nu zelf toepast. 

Notionele intrestaftrek
Bij het ACW vallen de lijken nu 
een voor een uit de kast. Uit een 
interne nota van het ACW blijkt 
dat de organisatie overweegt om 
de notionele intrestaftrek toe te 
passen. Eind januari bereikt het 
ACW met Bel!us een akkoord 
over de afkoop van de winstbe-
wijzen. Dat moet de organisatie, 
die na het debacle met Dexia het 
statuut van onderneming in her-
structurering heeft aangevraagd, 
110 miljoen euro opbrengen. 
Het ACW overweegt in de nota 
het gebruik van de notionele 
intrestaftrek, een techniek die de 
christelijke vakbond ACV altijd 
zwaar heeft bekritiseerd omdat 
ze door multinationals wordt 
misbruikt om hun winsten te 
optimaliseren. Volgens interne 
berekeningen kan het voordeel 
voor het ACW oplopen tot 2,3 
miljoen euro. 
Na massale kritiek, vooral intern, 
kan het ACW alleen afzien van 
de notionele intrestaftrek. ACW-
voorzitter Develtere zegt dat hij 
de notionele intrestaftrek alleen 
wilde gebruiken om het aantal 
ontslagen te beperken. Hij zegt 
dat het ACW nu nog forser zal 
moeten besparen. 

Zwijggeld
De winstbewijzen die door Bel-
!us Bank werden afgekocht van 
het ACW, blijven voor beroering 
zorgen. Uit een intern document 
blijkt deze week dat een deel van 
de 110 miljoen euro die Bel!us 
betaald werd, verbonden is aan 
een aantal voorwaarden. Voor 
het afkopen van winstbewijzen 
betaalt Bel!us 70 miljoen met-
een en 40 miljoen in 10 jaarlijkse 
schijven van 4 miljoen euro. Dat 
laatste bedrag krijgt het ACW 
echter alleen als het Bel!us geen 
schade berokkent, bijvoorbeeld 
door hun leden aan te sporen hun 
spaargeld weg te halen.
Maar er is nog meer. Het ACW 
betaalt 72 miljoen euro meteen 
terug aan Bel!us in de vorm van 
een eeuwigdurende lening. Aan-
vankelijk zou het ACW daarop 
een rente incasseren van 7,75 
procent maar na regeringskritiek 
wordt dat bedrag teruggebracht 
naar 6,25 procent. Maar wat 
blijkt: al stoemelings keert die 
anderhalf procent toch terug in 
de vorm van een commissie.

Guido CLOOSTERMANS  

BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE KIJKT FINANCIËLE DOSSIERS ACW IN

Top van Belfius komt uitleg geven
BRUSSEL - De toplui van Belfius, van het ACW en van 
de Federale Participatie- en Investeringsmaatschap-
pij (FPIM) komen vandaag, vrijdag, in de Kamercom-
missie Financiën toelichting verschaffen bij de deal 
tussen het ACW en de staatsbank.
Dat heeft de Kamer besloten 
na een resem vragen van N-VA, 
LDD, Open Vld, Vlaams belang, 
sp.a en Groen aan minister van 
Financiën Steven Vanackere 
over de “geheime” elementen 
in het akkoord tussen ACW en 
Bel!us in verband met de ver-

koop van de winstbewijzen (zie 
hieronder). Het was Vanackere 
zelf die voorstelde om  de Bel-
!us- en ACW-top tekst en uitleg 
te laten geven over die deal.  “Ik 
sta recht in mijn schoenen”, aldus 
de minister. “Ik heb geen infor-
matie achtergehouden en was van 

commerciële afspraken niet op de 
hoogte. Bel!us heeft geen infor-
matie aan mij of mijn kabinet be-
zorgd. Toen er beroering ontstond 
over het commercieel akkoord heb 
ik de ceo van Bel!us gevraagd wat 
ik dit parlement kon antwoorden. 
De commerciële deal die voor de 
toekomst werd afgesloten, staat 
volledig los van de winstbewijzen. 
Het gaat om klantenbinding, om 
een commerciële afspraak die ook 
met andere klanten voor hetzelfde 
volume zou worden gesloten.”
Voor de oppositie was het 

antwoord van Vanackere onvol-
doende. Zij blijft een parlemen-
taire onderzoekscommissie eisen. 
Eerder had Luk van Biesen (Open 
Vld) gedreigd de vraag naar een 
onderzoekscommissie te steunen. 
Hij hoopte gisteren dat de hoorzit-
ting in de commissie Financiën 
voldoende opheldering brengt. 
“Een onderzoekscommissie is 
vandaag niet aan de orde.”  

Belastinginspectie
Twee inspecteurs van de Bijzon-
dere Belastinginspectie (BBI) zijn 

gistervoormiddag ook in de kan-
toren van het ACW in Schaarbeek 
de dossiers komen inkijken die 
betrekking hebben op de verkoop 
van de winstbewijzen. 
Volgens ACW-woordvoerster 
Kris Houthuys ging het niet om 
een inval maar heeft de beweging 
vorige week een afspraak vastge-
legd met de BBI. “Wij willen zelf  
liefst zo snel mogelijk opheldering. 
Wij staan sterk onze schoenen.”  
 

 Dirk CaSTREL

“ Ik sta  
recht  
in mijn 
schoenen”

Minister van Financiën 
Vanackere gaf gisteren 
toelichting in de Kamer.

Foto  Belga
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Pensioenfactuur
zware dobber 
voor gemeenten

In zijn analyse verwijst Bel!us naar 
tal van oorzaken met negatieve im-
pact op de lokale !nanciën.

LAGE ECONOMISCHE GROEI 
De volgende jaren wordt niet 
echt een sterke economische groei 
verwacht. Het uitblijven van zo’n 
nationale en internationale groei 
heeft ook gevolgen op lokaal vlak. 
De aanvullende personenbelasting 
(gemeentebelasting) zal minder 
opbrengen en de kans is groter dat 
bedrijven sluiten of delokaliseren, 
wat ook een negatieve impact heeft 
op de inkomsten van een stad. Denk 
maar aan Ford in Genk.

BESPARINGEN
Steden en gemeenten moeten zich 
ook schikken naar de Europese 
begrotingsregels. Die leggen niet 
alleen zware saneringsinspannin-
gen op aan de hogere overheden, 
ook de lokale besturen kunnen er 
de gevolgen van ondervinden via 
minder subsidies of omdat ze zelf  
ook binnen striktere budgettaire 
grenzen moeten werken.

VERGRIJZING
De toenemende vergrijzing zal de 
pensioenuitgaven voor het perso-
neel van gemeenten, OCMW’s en 
lokale politie sterk doen stijgen. In 
tegenstelling tot de hogere overhe-
den betalen steden en gemeenten 
de pensioenen van hun ambtenaren 
zelf. Zo betaalt een gemeente voor 
een statutair personeelslid 30 tot 
42 procent werkgeversbijdragen 
waarmee later pensioenen worden 
betaald). De federale en Vlaamse 
overheid betalen slechts 3,8 procent. 

BRUSSEL - Belfius maakt zich zorgen over de ontwik-
keling van de lokale financiën de komende jaren. Dat 
blijkt uit de studie ‘Financiële uitdagingen voor de 
gemeentelijke bestuursperiode 2013-2018’.

Uitstel voor hogere 
verkeersboetes
BRUSSEL - De verhoging van de 
verkeersboetes die voor 1 maart 
was voorzien, is uitgesteld. Bij 
de politie is men er niet in ge-
slaagd de nieuwe bedragen te 
verspreiden naar alle 30.000 po-
litiecomputers. De politie hoopt 
dat zaterdag alles in orde zal zijn. 
De nieuwe boetes omvatten o.a. 
een verhoging van 50 tot 55 euro 
voor !etsen zonder licht, van 100 
tot 110 euro voor gsm’en achter 
het stuur en het niet dragen van 
de gordel, en van 150 tot 165 euro 
voor rijden door een rood licht.
 Belga

Bijna één op vijf doden 
zijn motorrijders
NAMEN - Zeventien procent van 
de doden op de Waalse wegen 
zijn bestuurders van motoren en 
brom!etsen. In 65 procent van de 
gevallen sterven de motards na 
een botsing met een andere weg-
gebruiker. Dat meldt de Waalse 
maatschappij voor bijkomende 
infrastructuurinvesteringen. Het 
sterftecijfer bij motards is tot 20 
keer hoger dan bij automobilis-
ten. Belga

“Bourgeois probeert 
  RVS te beïnvloeden”
BRUSSEL - De niet-benoemde 
burgemeester van Linkebeek, 
Damien Thiéry, verzet zich tegen 
wat hij noemt een poging van 
Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) 
om de Raad van State te beïnvloe-
den in het dossier van de drie niet-
benoemde burgemeesters in de 
rand. Volgens Thiéry geeft een en 
ander blijk van een “machiavellis-
tische en schandalige methode”. 
Bourgeois zei woensdag dat als 
de Raad van State zich uitspreekt 
tegen de niet-benoeming, dit de 
principes van de taalwetgeving op 
de helling zet en “het evenwicht 
in het land verstoort”. Belga

Rechten in grondwet 
voor gehandicapten
BRUSSEL - De Senaat heeft gis-
teren unaniem een voorstel tot 
herziening van de grondwet van 
Francis Delpérée (cdH) goed-
gekeurd dat iedere persoon met 
een handicap het recht geeft op 
“maatregelen die hem zelfstan-
digheid en culturele, maatschap-
pelijke en professionele integratie 
waarborgen”. Belga

Daarnaast leidt de vergrijzingsgolf  
ook tot bijkomende vragen naar 
dienstverlening voor ouderen door 
het OCMW.

FINANCIERING BRANDWEER
Er is een grote wanverhouding in de 
!nanciering van de brandweer: de 
federale overheid draagt slechts 10 
procent van de lasten, de overige 90 
procent is voor de lokale besturen. 
Ondanks herhaaldelijke beloften 
is men nog geen stap dichter bij de 
beloofde 50-50-verdeling gekomen.

INVESTERINGEN IN RIOLEN
Om tegen 2027 in orde te zijn met 
de Europes regels, is 10 miljard 
euro investering nodig voor het 
gemeentelijk rioleringsstelsel. Als 
de gemeenten voor die zware in-
vesteringen bij banken willen gaan 
lenen, zullen die leningen duurder 
zijn en op kortere tijdspanne moe-
ten worden terugbetaald.

Keuzes maken
De Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) is niet ver-
rast door het weinig rooskleurige 
toekomstbeeld over de gemeente!-
nanciën dat Bel!us gisteren schetste. 
“Dit bevestigt wat wij al jarenlang 
zeggen”, reageert Jan Leroy van 
VVSG, die verwijst naar de invloed 
van de besparingsmaatregelen op 
de hogere bestuursniveaus. “We 
kijken elk jaar met angst naar het 
opstellen van de Vlaamse begroting. 
En dan vooral naar het al dan niet 
aanhouden van de beloofde jaar-
lijkse groei van het gemeentefonds 
met 3,5 procent.”

Yves LAMBRIX
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