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Toplui ACW en Belfius gehoord in
Kamercommissie
vrijdag 01 maart 2013 Bron: Red./belga/canvas
Vanackere: 'Ik sta recht in mijn schoenen'

Minister van Financiën en vicepremier Steven Vanackere (CD&V) belga

Minister van Financiën en vicepremier Steven Vanackere (CD&V), zelf van ACW-signatuur,
heeft donderdag in het federale parlement geantwoord op vragen over de deals tussen de
christelijke arbeidersbeweging ACW en staatsbank Belfius. Vanackere benadrukte geen
informatie achtergehouden te hebben voor het parlement. Vandaag worden toplui van Belfius,
ACW en de FPIM gehoord in de bevoegde Kamercommissie.
Vanackere kreeg van zes fracties, zowel uit meerderheid als oppositie, vragen
voorgeschoteld over de 'geheime' deal tussen Belfius en het ACW. Die draait rond de verkoop
van de winstbewijzen van de christelijke arbeidersbeweging bij staatsbank Belfius. Belfius zou
die voor 110 miljoen euro afkopen, terwijl het ACW een deel daarvan via een eeuwigdurende
lening zou teruglenen aan Belfius.
Oorspronkelijk zou Belfius op die lening een rente van 7,75 procent betalen. Volgens de
officiële communicatie werd dat cijfer nadien teruggeschroefd tot 6,25 procent, maar onlangs
lekte uit dat er ook sprake was van een commerciële afspraak waardoor het ACW bovenop de
6,25 procent rente toch nog 1,5 procent procentpunt extra kan krijgen, indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Onder die extra voorwaarden moet onder andere verstaan worden
dat het ACW het geld krijgt om Belfius niet te schaden.
N-VA blijft bij vraag voor parlementaire onderzoekscommissie
De vraag die rondwaarde in het federale parlement was natuurlijk of minister Vanackere met
de door hem beloofde transparantie op de proppen zou komen.
Alle politieke partijen, inclusief de meerderheidspartijen, wensen immers volledige klaarheid
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over de overeenkomsten tussen het ACW en Belfius. De voorbije weken kenden immers een
aaneenschakeling van brandjes over de banden tussen deze twee entiteiten.
N-VA bleef, bij monde van Peter Dedecker, haar vraag om een parlementaire
onderzoekscommissie ook vandaag in de Kamer herhalen. Dedecker vroeg ook aan Open
VLD om zich daarbij aan te sluiten.
Ook Groen wil een onderzoekscommissie, maar dan wel naar het volledige Dexia-verhaal.
Meyrem Almaci herhaalde in de Kamer haar stelling dat ze het 'hypocriet' vindt dat rond dit
deeltje van het Dexia-verhaal een onderzoekscommissie gevraagd wordt, maar in een dossier
van 1,5 miljard (het volledige Dexia-verhaal) dan weer niet.
Open VLD'er Luk Van Biesen dreigde er deze week mee zich aan te sluiten bij de vraag om
een onderzoekscommissie, indien de minister niet de nodige transparantie verschafte.
'Ik was van die commerciële afspraak niet op de hoogte'
Vanackere gaf donderdag een chronologisch relaas over hoe het akkoord tot stand is
gekomen en hoe hij over de inhoud op de hoogte werd gebracht. 'Ik was van die commerciële
afspraak niet op de hoogte', verzekerde hij. Vanackere beriep zich op de confidentialiteit
tussen bank en klant. 'Ik hoef daarvan ook niet op de hoogte gesteld te worden', aldus
Vanackere.
De minister gaf ook aan de ceo en de voorzitter van staatsbank België verwittigd te hebben
zich ter beschikking te houden van het parlement. Open VLD'er Van Biesen ging op dat
voorstel in en stelde voor de verantwoordelijken reeds vrijdag om 14.00 uur uit te nodigen. Een
onderzoekscommissie is volgens hem 'vandaag niet begraven, maar vandaag ook niet aan de
orde'.
Toplui worden vrijdag gehoord
Uiteindelijk kwamen de leden van de Kamercommissie Financiën unaniem, op één onthouding
van de groenen na, overeen om de hoorzitting te organiseren.
Tijdens die hoorzitting zullen zes mensen gehoord worden: twee toplui van Belfius, namelijk
ceo Jos Clijsters en de voorzitter van de raad van bestuur Alfred Bouckaer, twee
vertegenwoordigers van het ACW, waaronder topman Patrick Develtere, en twee personen
van de federale participatie- en investeringsmaatschappij (FPIM), die de staat bij Belfius
vertegenwoordigen.
De vraag om een parlementaire onderzoekscommissie vanwege N-VA, Vlaams Belang, EcoloGroen en LDD blijft nog tenminste tot volgende week op de agenda van de commissie staan.
Een vraag om vrijdag al te stemmen over dat voorstel, haalde het donderdag niet.
jta, loa
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