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Top Belfius komt uitleg geven
Geen onderzoekscommissie, wel
hoorzitting over winstbewijzen

T

oplui van Belfius, het
ACW en de Federale
Participatie- en
Investeringsmaatschappij
(FPIM) komen vandaag,
vrijdag, in de Kamercommissie
Financiën toelichting
verschaffen bij de deal tussen
het ACW en de staatsbank.

Dat heeft de Kamer besloten na
een resem vragen van oppositie en
meerderheid aan minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V)
over het akkoord tussen ACW en Belfius in verband met de verkoop van
de winstbewijzen. Vanackere stelde
zelf voor de Belfius-top tekst en uitleg te laten geven over die deal.
Voor Belfius worden CEO Jos Gijsels 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 Belang, sp.a en Groen ondervroegen
Vanackere over de ‘geheime’ elementen in de overeenkomst tussen
de bank en het ACW. Belfius heeft
de winstbewijzen van het ACW gekocht 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 officiële communicatie 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. Weliswaar onder voorwaarden. Het ACW
mag geen schadelijke publieke verklaringen 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 informatie achtergehouden en was van
commerciële afspraken niet op de
hoogte. Belfius heeft geen informatie aan mij of mijn kabinet bezorgd.
Toen beroering ontstond over het
commercieel akkoord heb ik de CEO
van Belfius 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 onvoldoende.
Zij blijft een parlementaire onderzoekscommissie eisen. Eerder had
Luk van Biesen (Open Vld) gedreigd
de vraag naar een onderzoekscommissie te steunen. Hij hoopte gisteren
dat de hoorzitting in de commissie
Financiën voldoende opheldering
brengt. “Een onderzoekscommissie is vandaag niet begraven maar
ook niet aan de orde.” DIRK CASTREL

Voor de oppositie zijn de antwoorden die Steven Vanackere in de Kamer gaf over de deal tussen ACW en
Belfius onvoldoende. Vandaag komen toplui van die instanties zelf uitleg verschaffen. FOTO BELGA

● ● Twee inspecteurs van de Bijzondere Belas-

heeft de beweging vorige week een afspraak
vastgelegd met de BBI, na de beschuldigingen 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 beste. Wij staan sterk in onze schoenen.” DCA

tinginspectie (BBI) zijn donderdagvoormiddag in de kantoren 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

Hoge kosten en concurrentie uit Azië eisen tol

Caterpillar schrapt minstens
1400 jobs in Wallonië
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.

Het Amerikaanse bedrijf Caterpillar maakt in Gosselies, vlakbij Charleroi, bulldozers en andere machines
voor de bouwindustrie. Op de site in
Gosselies werken momenteel 3700
mensen. De directie kondigde donderdag op een bijzondere ondernemingsraad 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 contracten, die niet bij die 1400 schrappingen worden geteld. Vermoedelijk
zullen de meeste van die tijdelijke
contracten door de crisis niet worden
verlengd”, zegt Mariet Vanderstukken, secretaris van de socialistische
bediendevakbond BBTK.
De Belgische directie van Cater-
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De fabriek in Gosselies. FOTO BELGA

pillar haalt vooral de economische
crisis en de scherpe concurrentie
uit Azië als redenen voor het sociale
bloedbad aan. Ook de kostenstructuur in Gosselies zou te hoog zijn. En
dan zijn er nog de strenge Europese
milieuregels.
“Het is ongelooflijk dat de directie de concurrentie uit Azië als argument aanvoert, omdat Caterpillar zelf een fabiek in China heeft ge-

De ravage op de
de balloncrash. A
(kleine foto) kon

Bijzondere Belastinginspectie kijkt dossiers in

opend”, zegt Vanderstukken. “Het
klopt wel dat de Europese milieunormen heel streng zijn. Dat kost jobs.”
De vakbonden overwegen om op
te roepen tot staking, omdat Caterpillar 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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