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ACW

Geen onderzoekscommissie, wel 
hoorzitting over winstbewijzen

Toplui van Bel!us, het 
ACW en de Federale 
Participatie- en 
Investeringsmaatschappij 

(FPIM) komen vandaag, 
vrijdag, in de Kamercommissie 
Financiën toelichting 
verscha"en bij de deal tussen 
het ACW en de staatsbank.

Top Belfius komt uitleg geven

Voor de oppositie zijn de antwoorden die Steven Vanackere in de Kamer gaf over de deal tussen ACW en 
Bel!us onvoldoende. Vandaag komen toplui van die instanties zelf uitleg verscha"en. !"#" $%&'(

�� Dat heeft de Kamer besloten na 
een resem vragen van oppositie en 
meerderheid aan minister van Fi-
nanciën Steven Vanackere (CD&V) 
over het akkoord tussen ACW en Bel-
fius in verband met de verkoop van 
de winstbewijzen. Vanackere stelde 
zelf voor de Belfius-top tekst en uit-
leg te laten geven over die deal.

Voor Belfius worden CEO Jos Gij-
sels en Alfred Bouckaert, voorzitter 
van de raad van bestuur, verwacht. 
Voor het ACW is voorzitter Patrick 
Develtere uitgenodigd en voor de 
FPIM Koen Van Loo en Robert Tollet.

N-VA, LDD, Open Vld, Vlaams Be-
lang, sp.a en Groen ondervroegen 
Vanackere over de ‘geheime’ ele-
menten in de overeenkomst tussen 
de bank en het ACW. Belfius heeft 
de winstbewijzen van het ACW ge-
kocht voor 110 miljoen euro waarbij 
het ACW 70 miljoen ‘eeuwigdurend’ 
leent aan de bank. Aanvankelijk zou 
Belfius daarop 7,75 procent interest 
betalen. Volgens de o!ciële commu-
nicatie werd dat percentage nadien 
teruggebracht naar 6,25 procent. 
Deze week lekte het bestaan uit van 

een commerciële afspraak waardoor 
het ACW bovenop die 6,25 procent 
nog eens 1,5 procent krijgt. Welis-
waar onder voorwaarden. Het ACW 
mag geen schadelijke publieke ver-
klaringen afleggen over Belfius en 
evenmin zijn leden oproepen om 
naar een andere bank te trekken.

“Niets achtergehouden”
“Ik sta recht in mijn schoenen”, 

zei Vanackere. “Ik heb geen infor-
matie achtergehouden en was van 
commerciële afspraken niet op de 
hoogte. Belfius heeft geen informa-
tie aan mij of mijn kabinet bezorgd. 
Toen beroering ontstond over het 
commercieel akkoord heb ik de CEO 
van Belfius gevraagd wat ik dit par-
lement kon antwoorden. De com-
merciële deal die voor de toekomst 
werd afgesloten, staat volledig los 
van de winstbewijzen. Het gaat om 
klantenbinding, om een commer-
ciële afspraak die ook met andere 
klanten voor hetzelfde volume zou 
worden gesloten.”

Voor de oppositie was het ant-
woord van Vanackere onvoldoende. 
Zij blijft een parlementaire onder-
zoekscommissie eisen. Eerder had 
Luk van Biesen (Open Vld) gedreigd 
de vraag naar een onderzoekscom-
missie te steunen. Hij hoopte gisteren 
dat de hoorzitting in de commissie 
Financiën voldoende opheldering 
brengt. “Een onderzoekscommis-
sie is vandaag niet begraven maar 
ook niet aan de orde.”  !"#$ %&'(#)*

Bij het bedrijf Caterpillar in 
het Henegouwse Gosselies 
verdwijnen tegen eind 2013 
minstens 1400 jobs. De directie 
zegt dat ze te veel last heeft 
van concurrentie uit Azië. 
Nochtans boekte Caterpillar in 
2012 een wereldwijde winst 
van 5,68 miljard euro. De 
vakbonden zijn woest. 

pillar haalt vooral de economische 
crisis en de scherpe concurrentie 
uit Azië als redenen voor het sociale 
bloedbad aan. Ook de kostenstruc-
tuur in Gosselies zou te hoog zijn. En 
dan zijn er nog de strenge Europese 
milieuregels.

“Het is ongelooflijk dat de direc-
tie de concurrentie uit Azië als ar-
gument aanvoert, omdat Caterpil-
lar zelf een fabiek in China heeft ge-

opend”, zegt Vanderstukken. “Het 
klopt wel dat de Europese milieunor-
men heel streng zijn. Dat kost jobs.”

De vakbonden overwegen om op 
te roepen tot staking, omdat Cater-
pillar in 2012 nog winst maakte. 
Volgens de partij PVDA+ betaalde 
Caterpillar de laatste achttien jaar 
in ons land gemiddeld slechts 3,3 
procent belastingen. 
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Caterpillar schrapt minstens 
1400 jobs in Wallonië

Hoge kosten en concurrentie uit Azië eisen tol

De fabriek in Gosselies. !"#" $%&'(

�� Het Amerikaanse bedrijf Caterpil-
lar maakt in Gosselies, vlakbij Char-
leroi, bulldozers en andere machines 
voor de bouwindustrie. Op de site in 
Gosselies werken momenteel 3700 
mensen. De directie kondigde don-
derdag op een bijzondere onderne-
mingsraad aan dat daar 1400 jobs 
van worden geschrapt. Het gaat om 
1100 arbeiders en 300 bedienden. 

“Maar dat is een onderschatting. 
Er zijn ook nog 800 tijdelijke contrac-
ten, die niet bij die 1400 schrappin-
gen worden geteld. Vermoedelijk 
zullen de meeste van die tijdelijke 
contracten door de crisis niet worden 
verlengd”, zegt Mariet Vanderstuk-
ken, secretaris van de socialistische 
bediendevakbond BBTK.

De Belgische directie van Cater-

●●Twee inspecteurs van de Bijzondere Belas-
tinginspectie (BBI) zijn donderdagvoormid-
dag in de kantoren van het ACW in Schaar-
beek de dossiers komen inkijken die betrek-
king hebben op de verkoop van de winst-
bewijzen. Volgens ACW-woordvoerster Kris 
Houthuys ging het niet om een inval maar 

heeft de beweging vorige week een afspraak 
vastgelegd met de BBI, na de beschuldigin-
gen van fraude en schriftvervalsing door de 
N-VA. Het ACW ontkent die aantijgingen met 
klem. “Wij willen zelf liefst zo snel mogelijk 
opheldering. Dat is voor alle partijen het bes-
te. Wij staan sterk in onze schoenen.”  !%& 

Bijzondere Belastinginspectie kijkt dossiers in

MORGEN
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De gouden schaar 

van kapper Pascal

Van Loenhout

Mode-estafette

met vier Antwerpse

ontwerpsters

Roger Elsten

haalt kostuum

uit keurslijf
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Balloncrash

Toerist ziet echtgenote sterven

In Egypte stortte eerder 
deze week een brandende 
luchtballon neer. De Britse 
passagier Michael Rennie 

(49) sprong net op tijd uit de 
mand. Zijn vrouw (48) en 18 
andere passagiers overleefden 
het ongeval niet.

Brit springt 
net op tijd 
uit mand

� De ballon had 21 mensen aan 
boord onder wie negentien toeris-
ten. Rennie en de ballonvaarder 
Momen Murad (27) zijn de enigen 
die het ongeval overleefden. Mi-
chael Rennie kon net op tijd uit de
mand ontsnappen, alvorens de bal-
lon opnieuw de hoogte in schoot. Hij 
sprong vanop drie meter hoogte een 
weiland in. Zijn vrouw Yvonne bleef 
achter in de mand.

Na de crash belde Rennie onmid-
dellijk de familie van zijn vrouw. “Mi-
chael is een gebroken man”, getuigt 
schoonvader Harris. “Hij stopt niet 
met zich te verontschuldigen om de 

De ravage op de grond in Luxor. 19 mensen kwamen om het leven door 
de balloncrash. Alleen de ballonvaarder en passagier Michael Rennie 
(kleine foto) konden ontkomen. !"#"$% &!', ()&

dood van mijn dochter. Geen nacht-
merrie kan beschrijven wat we op dit 
moment meemaken. Het was Yvon-
ne zelf die de ballonvaart wilde ma-
ken. Ze hield van avontuur.” 

Volgens Harris zat het koppel op 
verschillende plaatsen in de ballon-
mand, om zo het gewicht te verde-
len. Nu blijkt dat de ballonvaarder 
uit de ballon sprong zonder de gas-
klep van de brander af te sluiten. De 
Egyptische autoriteiten onderzoe-
ken de zaak. Achttien maanden ge-
leden al stortte een heteluchtballon 
van hetzelfde bedrijf neer in de Nijl. 
!"#$ %$& '( %(!'(

2012 veiligste jaar 
ooit in geschiedenis 
luchtvaart
�� De ongevallengraad met vlieg-

tuigen van westerse makelij was in 
2012 lager dan ooit voorheen. Dat 
maakt 2012 tot het veiligste jaar 
ooit in de geschiedenis van de lucht-
vaart, meldt IATA, de internationa-
le koepelorganisatie voor de lucht-
vaartsector. Het afgelopen jaar wa-
ren er 75 ongevallen, met toestellen 
van westerse en niet-westerse ma-
kelij. In 2011 waren dat er nog 92. 
Van de 75 incidenten waren er 15 
met dodelijke afloop, tegenover 22 
in 2011. In 2012 stierven 414 men-
sen in vliegtuigongelukken, 72 min-
der dan in 2011.
$&)

Prins Friso  
treedt terug als 
bestuurslid Telenet
�� De Nederlandse prins Friso treedt 

terug als lid van de raad van bestuur 
van Telenet. De prins raakte iets meer 
dan een jaar geleden in coma, na een 
skiongeval in het Oostenrijkse Lech. 
Het terugtreden gebeurt op vraag 
van de familie van Friso. Op 24 april 
2013, tijdens de algemene aandeel-
houdersvergadering van Telenet, zal 
de prins terugtreden als bestuurs-
lid. De raad van bestuur van Telenet 
heeft “met spijt het terugtreden aan-
vaard”, zo luidt het in een medede-
ling. Friso was sinds 2004 onafhan-
kelijk bestuurder bij het telecommu-
nicatiebedrijf.
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