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Bankiers en ACW worden opgeroepen voor hoorzittingen in het parlement

Vanackereschuiftheteaardappeldoor

MARTIN BUXANT
EN STEVEN SAMYN
BRUSSEL

CD&V-vicepremierSteven
Vanackere schoof inhet
parlementdehete aard-
appel inhet dossier rond
ACWenBelfiusdoornaar
die tweepartijen. Zij
moetenvandaag tekst en
uitlegkomengeven.

Een onderzoekscommissie naar
de afwikkeling van het Dexia-ver-
haalenderelaties tussenhetACW
en Belfius komt er niet. Dat werd
duidelijk in de Kamer toenmeer-

derheid en oppositie van
Vanackere wilden weten hoe het
dossier nu precies in elkaar zat.
“Ik sta recht inmijn schoenen”,

benadrukte de vicepremier. “Ik
hebgeenrelevante informatieach-
tergehouden in het parlement.”
NochtanshaddenKamerledenvan
meerderheidenoppositieheelwat
vragen over de geheime deal tus-
senBelfiusenhetACW.Diedraait
omdeverkoopvandewinstbewij-
zen van de christelijke arbeiders-
beweging. Belfius koopt die voor
110miljoeneuroaf,maarhetACW
herinvesteert 72 miljoen daarvan
onmiddellijk in de bank via een
eeuwigdurende lening.
Oorspronkelijk zou Belfius op

die lening een rente van 7,75 pro-

cent betalen. Volgens de officiële
communicatie werd dat cijfer
nadien teruggeschroefd tot 6,25
procent,maardezeweekbleekdat
hetACWbovenopde6,25procent
rente toch nog 1,5 procent pro-
centpunt extra kan krijgen indien
aanbepaalde voorwaarden is vol-
daan. Dat extraatje kan 905.520
euro per jaar opleveren.

Volledige waarheid
Volgens N-VA-Kamerlid Peter
Dedecker is een onderzoekscom-
missiedemanieromtoteenmini-
mumaantransparantie tekomen.
“Ik kanniet zeggendatuooit hebt
gelogen, maar ik vrees wel dat u
niet altijd de volledige waarheid

hebt verteld”, stelde hij. Volgens
Jean-Marie Dedecker (LDD) was
de CD&V-minister ofwel op de
hoogte, “en dan bent u mede-
plichtig en moet u uw conclusies
trekken. Ofwel wist u het niet en
dan gaat het om schuldig ver-
zuim.”
Vanackereveegdedekritiekvan

tafel en verklaarde dat hij niets
over deze overeenkomst wist en
behoorde te weten. “Ik was van
dezecommerciëleafspraaknietop
de hoogte”, luidde het.
Belfius-CEO Jos Clijsters liet de

minister wel weten dat de com-
merciëledealwaardoorde 1,5pro-
centwordtuitbetaald,nietsmetde
winstbewijzen te maken heeft.
Meer kon hij niet zeggen, omdat

het over een klantenrelatie gaat
tussen het ACW en de overheids-
bank. Vanackere gaf aan de CEO
endevoorzitter vandestaatsbank
te hebben verwittigd zich ter
beschikking te houden van het
parlement.
Een suggestie waar Open Vld-

Kamerlid LukVanBiesenmeteen
op inging.

Hoorzittingen
De beslissing om het denkspoor
van een onderzoekscommissie te
begravenwas eigenlijk al donder-
dagmiddag genomen op een bij-
eenkomstvande fractieleidersvan
demeerderheid. In ruil kregen de
liberalen – die de voorbije dagen

hun onvrede over de gang van
zakenventileerden–detoezegging
dat een paar sleutelfiguren in dit
dossier kondenworden gehoord.
De voorzitter van de Kamer-

commissie, Georges Gilkinet
(Ecolo), viel uit de lucht. “Ik ben
een beetje verbaasd door deze
manier van werken, ik was hele-
maal niet op de hoogte van het
akkoord in de meerderheid.” Er
werd echter prompt beslist van-
middag eenhoorzitting te organi-
seren met Jos Clijsters en Alfred
Bouckaert, respectievelijkCEOen
voorzitter van Belfius.

Daarnaast moeten ook ACW-top-
man Patrick Develtere en een
tweedevertegenwoordigervande
christelijke arbeidersbeweging
hunopwachtingmaken.Tenslotte
zullen ook Koen Van Loo en
Robert Tollet, de CEO en de voor-
zitter van overheidsholding
FPIM (Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij), moe-
ten verschijnen.
Vraag is wat de hoorzittingen

zullen opleveren. “We zullen
de vragen van de Kamerleden
graag beantwoorden”, benadrukt
Belfius-woordvoerster Moniek
Delvou. “Wezijnbereidomtrans-
parantie te verschaffen, maar we
blijven een bank en hebben
bepaalde verplichtingen in ver-
bandmet corporate governance.”
Concreet: verwacht geen details
over de commerciële transactie.
Opmerkelijk was dat er in dit

dossier alleen tussenkomsten
waren van Vlaamse parlements-
leden. Bij de Franstalige partijen
valt tehorendatzeweinigzinheb-
benomde regering te destabilise-
ren. “Het idee van een parlemen-
taire onderzoekscommissie is
belachelijk”, stelde een PS-bron.
Premier Elio Di Rupo (PS)

heeftmomenteel andereprioritei-
ten dan een onderzoekscommis-
sie over het ACW te moeten vol-
gen, klonk het.

‘Ik was van de
commerciële
afspraak tussen
Belfius en ACW
niet op de hoogte’
STEVEN VANACKERE

ACWontvangtgeldomBelfiusniet te schaden

JOHAN CORTHOUTS
BRUSSEL

Belfiusbetaalt hetACW
eenmiljoenenvergoeding
omdeoverheidsbankgeen
schade teberokkenen. ‘Het
ACWmoetbewijzendat
Belfiusklantenvoorwiehet
geld vraagt, lid zijn vande
organisatie’, reageert
Belfiuswatcher IvanVan
deCloot.

De onthullingen over de deal tus-
sen Belfius en het ACW blijven
elkaar in snel tempo opvolgen.
Eerst was er de heisa over de ver-
goeding die het ACW krijgt voor
het aanbrengen van klanten bij
Belfius, het genationaliseerde
Dexia Bank België. Nu komt naar
boven dat Belfius jaarlijks 4 mil-
joen euro aanhetACWbetaalt als
de christelijke arbeidersbeweging
de reputatie en het imago van de
bank niet schaadt. Die afspraak is

gemaakt bij de afkoop van de
winstbewijzen die het ACWbezat
in Belfius. Een en ander blijkt uit
eendocumentdatdekrantDeTijd
kon inkijken.
Voor het afkopen van dewinst-

bewijzen betaalde Belfius 110 mil-
joeneuro:70miljoeneurometeen
en40miljoeneuro inschijvenvan
4 miljoen euro gespreid over tien
jaar. Dat laatste bedrag krijgt het
ACW enkel als het Belfius geen
schade berokkent door bepaalde
uitsprakentedoenofzijn ledenaan
te sporen hun spaargeld of verze-
keringscontracten bij Belfius weg
te halen.
De afspraak toont aan dat het

management van Belfius er wel

degelijk beducht voor is dat het
ACW zijn honderdduizenden
ledenzouoproepenhungeldbijde
bankwegtehalen. “Niemandweet
waar het verhaal eindigt als het
ACW zijn leden oproept om naar
een andere financiële instelling te
trekken”, zegt Ivan Van de Cloot,
hoofdeconoom van denktank
Itinera Institute.

Bank run
Een bank run, waardoor de bank
kankapseizen, isvolgenshemniet
uitgesloten. En dat als gevolg van
een deal die niet eens had
moeten bestaan.
“Doorgaan met

winstbewijzen was een dubbeltje
opzijnkant.Redelijkerwijshader
niks uit het puin van het faillisse-
ment vanDexia gered mogen
worden”, zegt VandeCloot.
DathetACWtochnogwinstbe-

wijzenheeftgekregen,zetdebelas-
tingbetaler voor schut, aldus de
Itinera-econoom. “Het is de belas-
tingbetalerdieDexia iskomenred-
den, terwijl het faillissement van
Dexia onder meer te wijten was
aan het ACW, dat ondanks de
zware crisis waarin Dexia zich
bevond bleef vragen om dividen-
den.”
VandeCloot vindtdathetACW

nu met bewijzen moet komen.
“Iedereen kan zeggen dat hij
klantenaanbrengtbijeenbank.
Het ACWmoet aantonen dat
de Belfiusklanten voor wie ze
geld vraagt, lid zijn van de
organisatie. En die mensen
moetenookopdehoogtezijn
dat in hun naam geld wordt
gevraagd.Dat isnietmeerdan

ethisch.”

BijzondereBelastinginspectie
kijktdossiersACWin
BRUSSEL — Inspecteurs van de
BijzondereBelastinginspectie (BBI)
hebbenonderzoek verricht bij het
ACW.Zededendatopverzoekvan
dechristelijkearbeidersbeweging.
“Wij hebben het zelf geregeld en
afgesproken”, legt woordvoerster
KrisHouthuysuit.BijdeBBIwordt
dat bevestigd.
Staatssecretaris John Crombez

(sp.a), verantwoordelijk voor de
BBI, liet eerder weten dat hij het
een goede zaak zou vinden als de
BBI de handelwijze van het ACW
zou onderzoeken. De beleidscel
vanCrombezheeftvervolgensnaar
deBBI gebeldmethet verzoekeen
onderzoek te doen.
De waakhonden van de fiscus

proberennuzoveelmogelijk infor-
matie over de ACW-boekhouding
teverzamelen.Dekoepel ligtonder
vuur van deN-VA vanwegemoge-
lijke fiscale fraude.HetACWheeft
jarenlang de winstbewijzen van
Dexiaondergebracht ineenspeci-
ale vennootschap, om er nauwe-
lijksbelastingenoptebetalen,zegt
deN-VA.

“Dit is typisch een klus voor de
BBI.Diemoetduidelijkheidschep-
peneneventueel informatiedoor-
sturennaarhetgerecht”,merkteen
expert op.
De BBI heeft vooral contact

gezocht met de financiële dienst
van het ACW. Woordvoerster
Houthuys wou niet zeggen of ook
topmanPatrickDeveltere door de
inspectie is ondervraagd. “In het
belang van het onderzoek willen
wij nietmeer zeggen”, zegt zij.
De inspecteursvandeBBIstaan

bekend om hun onafhankelijke
opstelling. “Als ze de kans krijgen
eenvakbondtebetrappen,danzul-
len ze dat echt niet laten”, meent
een expert. (BUX)

Staats-
secretaris
Crombez had
latenweten
dat de BBI dit
onderzoek
moest doen

‘Dit zijn Zuid-Italiaanse
toestanden. Het ACWdreigt
de bank af en dwingt ze tot het
betalen van beschermingsgeld’
IVAN VAN DE CLOOT
HOOFDECONOOM ITINERA INSTITUTE

lVicepremier StevenVanackerewordt aan de tand gevoeld. ‘Ik sta recht inmijn schoenen’, verklaart hij. ‘Ik hield geen relevante informatie achter.’ © TIM DIRVEN
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Bono
voorspelt
eindevan
extreme
armoede
SARA VANDEKERCKHOVE
BRUSSEL

Geenverhalenover aids of
hongerdoden, dezekeer.
U2-zangerBonowaagde
zichopeen internationale
conferentie zowaaraan
eengoednieuwsshow.
‘Tegen2030 zal er geen
extremearmoedemeer
zijn’, klonkhet.Mogelijk,
erkennenexperts, als de
politiekewil er is.

Simplisme is uiteraard nooit ver
weg als Bono het weer eens heeft
over schuldkwijtscheldingen, de
strijd tegen aids of in dit geval
armoede. Al heeft de man in dit
geval een punt. Extreme armoede
neemt af, dat bewijzen zowat alle
internationale studies.Meer zelfs,
het is een van de weinige Millen-
niumdoelstellingen die nog voor
de deadline is gehaald.
In 2000 verbond de internatio-

nalegemeenschapzichertoetegen
2015deextremearmoedetehalve-
ren, een belofte die ongeveer in
2010 werkelijkheid is geworden.
“In 1990 leefde 43 procent van de
wereldbevolking in extreme
armoede”, oreerde Bono tijdens
een internationale conferentie in
Long Beach, Californië. “In 2000
was dat een derde van de wereld-
bevolking, in 2010 nog slechts 21
procent.Alsdit trajectwordtvoort-
gezet, komthetaantalmensendat
het moet stellen met minder dan
eendollar per dag opnul.”

Om de hoek
En dat biedt volgens de gebrilde
messias alleen maar voordelen.
“Om er maar één te noemen: dan
moet je niet meer luisteren naar
een onuitstaanbare, overdreven
Jezus als ik.” Waarna hij bena-
drukte dat 2030niet eensmeer zo
veraf is. “Het is net om de hoek.
Nog drie afscheidsconcerten van
deRolling Stones enwe zijn er.”
Armoede-expertsmoetenBono

gelijk geven. “Al is het verhaal
natuurlijk ietscomplexerdandat”,
zegt Xavier Declercq, directeur
campagne en politiek beleid van
Oxfam. “Extreme armoede is
gedaald, maar de ongelijkheid is
toegenomen. LandenalsChina en
Indiawegen zwaar door in die cij-
fers. Landen die het economisch
goeddoen,maarwaardeongelijk-
heid is toegenomen. Haal die lan-
den eruit en de cijfers zijn eenpak
minder rooskleurig.”
EengrootmachtalsChinaheeft

inderdaad een grote invloed opde
statistieken, zo erkent ook de
Wereldbank. Het aantal armen in
Chinadaaldemet600miljoen,van
85naar15,9procent.ZonderChina
zou de extreme armoede de voor-
bije jaren slechts met 10 procent
zijn afgenomen. “Bovendien mag
je niet vergetendat Bonohet heeft

over extreme armoede”, zegt
BogdanVandenBerghe,algemeen
directeurvan11.11.11. “Datgaatover
alle mensen die moeten rondko-
men met minder dan 1,25 dollar
perdag.Wiedus1,26dollarperdag
verdient, staat niet in die statistie-
ken.Nochtans isdatallerminsteen
bedragwaarmee jeeenkwaliteits-
vol leven kunt opbouwen.”

Opgewonden
TochzijndeexpertshetmetdeU2-
frontzanger over één iets helemaal
eens: extreme armoede uitbannen
tegen 2030 is mogelijk. “‘Als we er
niet in geloven, zullen we het ook
nooit waarmaken’, zegt hij en dat
klopthelemaal”,zegtDeclercq.“Als
het over armoede gaat is de teneur
vaak:och,daarkunnenwenietsaan
doen. Terwijl het net belangrijk is
ommensenduidelijk temakendat
armoede geen probleem hóéft te
zijn.Dehonderdrijkstemensenver-
dienden in 2012 genoeg om de
wereldwijdearmoedevierkeeruitte
bannen.Dat zegt genoeg.”
Bonoisalvastvanplandiebood-

schap wereldkundig te maken.
‘Factivisme’noemthijhetzelf, strij-
den met cijfers en feiten. “Vergeet
rockopera, vergeet bombast. Het
enigewaarover ik vandaag zal zin-

gen zijn de cijfers. Ik heb echtmijn
innerlijkenerdgevonden.Eigenlijk
kun je zeggendat ik seksueel opge-
wonden raak door het verzamelen
van data.” Geil, maar ook strijd-
vaardig, want armoede uitbannen
kan alleenmaar als beleidsmakers
de juiste beslissingen nemen. “Met
inertie verknallen we dit”, waar-
schuwtdezanger.“Deimpulsmoet
erzijnomdehistorischeboognaar
nultebuigen.”Geenevidentie,zeker
niet in tijden van financieel-econo-
mischecrisis.
“Invergelijkingmettienjaargele-

den is er nu een terugval”, zegt
Declercq. “De crisis slaat hard toe.
Niet alleen hier, met sluitingen als
dievanArcelorMittalenFord,maar
overalterwereld.PoliticialsMerkel
enCameronverdedigenvooralhun
nationalebelangen.Hetideevaneen
internationaal bestuur verliest ter-
rein, terwijl dat noodzakelijk is om
dearmoedeaan tepakken.”
Of iemand zoals Bono die trend

kankeren?“Inhetverledenheefthij
toch een aantal complexe thema’s
opdeagendakunnenzetten”,meent
VandenBerghe. “Hetblijfteencam-
pagneman natuurlijk, met goede
oneliners en straffe uitspraken.
Maar hoemeer discussie hierover,
hoebeter.”

‘Extreme armoede
is gedaald, maar
de ongelijkheid
is toegenomen’
XAVIER DECLERCQ
CAMPAGNEDIRECTEUR OXFAM

Extreme armoede

Aantal mensen met minder
dan 1,25 dollar (0,95 euro)
per dag

Bijna de helft van de wereld-
bevolking leeft met minder dan
2,5 dollar (1,9 euro) per dag
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Unicef, Global Issues

NederlandseprinsFrisoniet
langerbestuurderbijTelenet
BRUSSEL — Friso van Oranje, de
Nederlandseprinsdievorig jaar in
eencomaraaktealsgevolgvaneen
skiongeluk, is niet langerbestuur-
der bij Telenet. Op verzoek van de
Nederlandse koninklijke familie
treedt de prins terug bij de
komende aandeelhoudersverga-
dering op 24 april.
Friso zetelde sinds 2004 in de

raad van bestuur van het in
Mechelengevestigdekabel-
bedrijf. Hij verdwijnt daar
nu uit “aangezien hij in de
nabije toekomst niet in
staat zal zijn om
terug te keren

gezienzijngezondheidstoestand”,
klinkt het in eenpersbericht.
“Wij zullen zijn aanwezigheid,

die ook een grote dosis humor
bevatte, missen”, zeggen Telenet-
topman Duco Sickinghe en voor-
zitter Frank Donck in een geza-
menlijke mededeling. “Wij willen
graag een boodschap van steun
aandefamiliegeven,endanvooral
aan zijn vrouw en kinderen, in
naamvanalleTelenetcollega’s.”
EenopvolgervoorFriso iser

voorlopig nog niet. “Dat is nu
nog niet aan de orde”,
klinkt het bij het bedrijf.
(DT)

Belgen
ontdekken
grotemeteoriet
opAntarctica
BRUSSEL — Een team Belgische
wetenschappers heeft op Antarc-
tica eenmeteoriet van 18 kilo ont-
dekt in een ijskap. Het is de groot-
ste meteoriet die in de regio
gevonden werd sinds 1988. “Dit
was een zeer onverwachte vondst
voor ons”, zegt Vincent Debaille,
een geoloog van de ULB die het
expeditieteam leidde. “Niet alleen
doorhetgewicht,maarookomdat
wenormaalniet zulkegrotemete-
orieten vinden op Antarctica.” De
vijf Brusselse wetenschappers
werkten op de onderzoeksbasis
PrincessElisabeth. In40dagentijd
vonden ze 425 meteorieten met
een totaal gewicht van75kilo. (SV)

131 arrestaties
in strijd tegen
onlineseksueel
misbruik
BRUSSEL—Deafgelopen twee jaar
zijn binnen de Europese Unie 131
verdachten opgepakt die beelden
van seksueelmisbruik vankinde-
renverspreidhaddenviahet inter-
net.Datblijktuit de resultatenvan
het Europese project Circamp,
waarvan de Belgische federale
politie sinds april 2011 voorzitter
is.Hetproject spoorde424poten-
tiëlehighprofileusersop. Vanhen
werden er 313 bevestigd als ver-
dachte. In totaal zijn 131 personen
gearresteerd en sommigen van
hen zijn ondertussen al veroor-
deeld. In België werden 25 ver-
dachtenen43slachtoffersgeïden-
tificeerd. (BELGA)

Luxeflatsbedreigen
restantBerlijnseMuur

CAROLE VIAENE
BRUSSEL

InBerlijn ligt eenplanvoor
omdelenvanhet over-
blijvende stukvandeMuur
te vervangendoor luxe-
flats. DeMuurwerddoor
kunstenaarsuit dehele
wereld versierd en is een
vande topattracties inde
Duitsehoofdstad.

De dreiging komt van vastgoed-
ontwikkelaarsLivingBauhaus,die
er een 63meter hoge torenwillen
bouwen. Tegenstanders van het
planzeggendathetdeMuurvolle-
dig zou verwoesten, terwijl die
jaarlijkshonderdduizendenbezoe-
kers trekt. Daarnaast zou het ook
een belediging zijn voor de men-
sendieopdieplekgedoodwerden.
“Opdezeplaatszijnmensenomge-
komen.Deideeomhier luxeappar-
tementen te bouwen is zoals een
tankstationoprichtenaandevoor-

kant van een Berlijns museum”,
zegtSaschaDisselkamp,manager
vandeBerlijnsenachtclubSage in
deBritse krant TheGuardian.
Maar investeerders gaan hun

boekje niet te buiten, volgens de
wijkburgemeester Franz Schulz.
Het ziet er dus naar uit dat een
gedeelte vandeMuur echt verwij-
derd zal worden. Schulz staat er
wel op dat er ook een loopbrug
voor fietsers en voetgangers gec-
reëerdwordt.
Ondertussencirculerenerpeti-

ties tegen de afbraak en zouden al
duizendenhandtekeningenverza-
meld zijn. De Franse kunstenaar
Thierry Noir kwam ook demon-
strerenbij deMuurom te vechten
voor het behoud van zijn werk.
“Alle schilderijen zijn uitgegroeid
tot een symbool van vrijheid in
Berlijn en Europa”, zei hij. “Elders
in de stad is de Muur verwijderd
en dit is dus een unieke kans om
eengrootdeelvanwatvroegereen
levensgevaarlijk zone was, te
behouden. Als dit verwijderd
wordt,wordtdeauthenticiteit van
deze plek vernietigd.”

lKunstenaars uit de helewereld beschilderden de overblijfsels
van deMuur. © MAURIZIO GAMBARINI/EPA

DeU2-frontman zegt dat er
in 2030 geen extreme
armoedemeer zal zijn: ‘En
dan hoef je ook nietmeer
te luisteren naar een onuit-
staanbare Jezus als ik.’ © AFP


