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Langer wer
betekent m
pensioenb

Hoorzitting

Steven Vanackere
uit de wind gezet

De regering-Di Rupo
op voorstel van mini
Pensioenen Alexand
de pensioenbonus he
Wie langer werkt, kr
altijd een pensioenb

Belfius-CEO Jos Clijsters (links) en ACW-baas Patrick Develtere (rechts) benadrukten in de commissie Financiën dat minister Steven Vanackere
niet op de hoogte was van de deal tussen de bank en de christelijke arbeidersbeweging. FOTO’S PHOTO NEWS

Toplui Belfius en ACW urenlang ondervraagd in Kamercommissie
e toplui van Belfius
terwijl ze voor 110 miljoen ker (LDD) en Luk Van Biesen (Open
“Enkel een speciale boeken
euro werden afgekocht van het ACW. Vld) van Belfius en ACW volledige
hebben vrijdag in
Bovendien
kosten die bewijzen de openheid over de commerciële deal
de Kamer verklaard
commissie kan de bank ongeveer
15 miljoen euro per en of die enkel betrekking hand op
dat minister van
jaar terwijl die kost met een interest de cvba Sociaal Engagement of op
Financiën Steven Vanackere
waarheid
naar
van 6,25 procent nu zowat 10 mil- de hele ACW-koepel.
op geen enkel moment
boven halen.”
joen euro lager ligt. Ook een rente
Eerst kwam er geen antwoord,
is tussengekomen in de

D

onderhandelingen tussen
de bank en het ACW over de
verkoop van de winstbewijzen.

Dat hebben CEO Jos Clijsters en
voorzitter Alfred Bouckaert in koor
onderstreept in de commissie Financiën waar ze ondervraagd werden over het akkoord tussen de bank
en het ACW.
“De minister of het kabinet werden
nooit op de hoogte gebracht van de
besprekingen. Wij hebben geen enkele suggestie gekregen van de minister of van een van zijn medewerkers om in de een of andere richting
te handelen. De minister heeft de

PETER DEDECKER
KAMERLID N-VA

deal altijd beschouwd als een zaak
die moest worden geregeld tussen
de bank en het ACW”, aldus de Belfius-top. Ook ACW-voorzitter Patrick
Develtere bevestigde dat hij tijdens
de onderhandelingen niet met Vanackere heeft gesproken.
Jos Clijsters benadrukte dat het
voor Belfius om een voordelige deal
gaat. De winstbewijzen stonden voor
170 miljoen euro gewaardeerd in de

Van 27 rechtbanken naar 12
door hervorming justitie
Het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van 27 naar 12. Antwerpen wordt het grootste arrondissement. Dat besloot het kernkabinet
vrijdag.
De 27 gerechtelijke arrondissementen dateren nog van onder
Napoleon. Zes arrondissementen
hebben nu minder dan tien magistraten en dat is moeilijk werkbaar.
Het kernkabinet wil nu nog één arrondissement per provincie. Brussel
en Eupen blijven apart.
Het enige probleem was Henegouwen. Daar wilden de drie Franstalige partijen elk iets anders: de MR

zetel in Bergen en twee procureurs
(in Bergen en Charleroi). Henegouwen wordt nu één arrondissement
met één voorzitter en twee zetels
en twee procureurs (Charleroi en
Bergen).
Een rechter wordt in de toekomst
benoemd door het hof van beroep.
Een Antwerps rechter zal dus ook
moeten kunnen werken in de provincie Limburg. Daardoor wordt
het veel makkelijker om rechters
die ziek zijn of ouderschapsverlof
hebben te vervangen. De vrede- en
politierechters worden niet meer
benoemd per kanton, maar per pro-

van 7,75 procent zou volgens Clijsters en Bouckaert marktconform en
nog steeds interessant zijn geweest
voor de bank. Uiteindelijk werd daar
in de laatste rechte lijn voor het akkoord 1,5 procent van afgesplitst
en in een commerciële deal ondergebracht. Volgens Clijsters om te verzekeren dat soortgelijke klanten dezelfde voorwaarden zouden krijgen
voor een ‘eeuwigdurende’ lening. De
extra vergoeding voor trouw aan de
bank, de 1,5 procent, getrouwheidspremie, noemde Clijsters een “zeer
courante praktijk” die aan de voorwaarden op de markt beantwoordt.
Daarop eisten Jean-Marie Dedec-

uiteindelijk zei Develtere dat het om
de coöperatieve vennootschap ging.
Clijsters merkte op dat “een bank van
discretie leeft”.
Oppositie
De oppositie vuurde een pak technische vragen af maar bleef naar eigen zeggen op haar honger. Ze handhaaft haar vraag naar de oprichting
van een onderzoekscommissie.
Luk Van Biesen die eveneens had
gedreigd met een onderzoekscommissie zei dat hij vele antwoorden
had gekregen, maar beslist daar pas
volgende week over.
DIRK CASTREL

	
  

Het systeem van de
nus was aan verander
was om te beginnen ee
steem en stemde niet m
met de pensioenherv
eind 2011.
De Studiecommissie
grijzing vroeg ook om
gressief stelsel van te m
nu gebeurd. De krachtl
nieuwe stelsel kan men
menvatten.
■ Er komt één pensio
dezelfde zal zijn voor w
zelfstandigen en ambt
■ De opbouw van de bo
vroegste aan zodra iem
sioen met minstens een
vanaf de vroegst mogel
datum van het vervroe
In principe is dat 62 jaa
■ De bonus zal enkel ge
tijds gewerkte dag. Ge
dagen leveren géén bo
■ De bedragen van de
nus nemen toe naarma
jaren langer werkt. De
maanden is er géén bon
de jaar gaat het om 1,50
Dat bedrag stijgt nadien
0,20 euro, tot maxima
voor wie meer dan 72
jaar) extra blijft werke
■ De pensioenbonus is
lijk recht en kan niet w
gedragen naar de la
partner.
■ De rechten die onde
systeem zijn opgebouw
worven.
Volgens minister De C
pensioenbonus een sig
loning voor wie beslist l
ken. Zo heeft iemand d
met vervroegd pensioe
doorwerkt tot 65 jaar,
maandelijkse bonus va
mand die op 62 jaar m
pensioen kan, maar d
67 jaar, heeft recht op e
oploopt tot 187 euro. D
bonus komt bovenop h
oen dat vandaag al stij
men langer werkt.
Op voorstel van mini
denstand Sabine larue
slist om de pensioenma
standigen te schrappen
ari 2014. ED

Energiewaakhond Creg vind
reclame Electrabel misleide
Het reclameblad Energiek
van Electrabel is misleidend
en informeert de klant
maar gedeeltelijk. Dat zegt
energiewaakhond Creg in een
mededeling.

In hun huis-aan-huisreclameblad
Energiek dat eind februari werd verdeeld, verwijst Electrabel naar een
prijsvergelijking van de Creg, waaruit bleek dat Electrabel begin dit jaar
de goedkoopste stroomleverancier
was.
Heel specifiek gaat het om het

Voor Vlaanderen e
stond het contract op p
van het Creg-klassem
Brussel op plaats twee.
cier biedt bovendien n
tract ook vier andere co
waarvan de prijzen bedu
liggen dan het Fixonlin
laat de Creg weten.
Bepaalde reclamebo
of verklaringen hebbe
“om de consumenten sl
telijk te informeren en
brengen om niet altijd
teressante aanbieding

