• DE MORGEN

agazine’
e stijger
ineland

Vier uur vragen stellen, niks nieuws
Na lange ondervraging in kamercommissie over ACW-dossier is niemand iets wijzer geworden
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Minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V)
werd vrijdag in de Kamer
uit de wind gezet door de
Belfius-top. Maar wat nu de
precieze voorwaarden zijn
waardoor het ACW jaarlijks een extra premie van
een miljoen euro krijgt van
de overheidsbank, bleef
onduidelijk.
Belfius-voorzitter Alfred Bouckaert
en CEO Jos Clijsters schaarden zich
in de kamercommissie Financiën
expliciet achter CD&V-minister
Steven Vanackere. “Hij heeft de
onderhandelingen tussen het ACW
en Belfius altijd als een commerciële zaak beschouwd en is hij nooit
tussenbeide gekomen”, benadrukte Clijsters. Bouckaert merkte
op dat “de minister niet over de
commerciële relatie op de hoogte
werd gebracht en hij nooit suggesties heeft gedaan.”
De Belfius-top werd vier uur
lang op de rooster gelegd door de
parlementsleden, maar kwam
nooit in de problemen. Clijsters
stelde onomwonden dat de
omstreden deal tussen zijn bank
en het ACW “een goede deal is voor
het ACW maar ook voor Belfius”.
De CEO was een van de drie
Belfius-onderhandelaars in het
dossier.
Hij gaf omstandig tekst en uitleg over de manier waarop het
akkoord tot stand was gekomen en
dat de verhoudingen tussen ACW
en Belfius een normale commerciële relatie inhouden tussen een
bank en een grote klant. Tegelijk
merkte hij ook op dat vertrouwelijkheid belangrijk is voor een bank.
Het achterste van zijn tong liet de
CEO dan ook niet zien.
Op de vraag van Jean-Marie
Dedecker (LDD) wat de precieze
voorwaarden waren waardoor het
ACW uiteindelijk 1,5 procent extra
rente krijgt op haar lening – iets wat
eerst verborgen was gehouden –
werd geen antwoord gegeven.
Zowel de bank als ACW-topman
Patrick Develtere verklaren de
riante premie door de lange
gemeenschappelijke geschiedenis
die beide partijen samen hebben.
Zelfs al zou een tarief van 7,75 procent zijn toegekend, dan nog was
dat marktconform én gunstig
geweest voor de bank, verwezen de
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Belfius-toplui naar een eerder
voorgestelde deal. Dat de 1,5 procent daar uiteindelijk van werd
afgesplitst, is volgens Clijsters niet
abnormaal. Gelijkaardige klanten
krijgen voor een gelijkaardige
lening dezelfde voorwaarden. “Ik
denk dat beide partijen met zo’n

‘Het is een
goede deal voor
het ACW maar
ook voor Belfius’
JOS CLIJSTERS
BELFIUS-TOPMAN

een deal konden leven”, merkte ook
Koen Van Loo op, de CEO van overheidsholding FPIM, die eveneens
werd gehoord.
“Als andere klanten met ons in
zee willen gaan en tegen dezelfde

voorwaarden commerciële relaties
aangaan, dan is dat goed voor ons.
Alleen betreur ik dat er tot nog toe
geen anderen zijn opgedaagd”, liet
nog een sarcastische Clijsters vallen. Momenteel geniet Belfiusbank van 600.000 klanten “van
ACW-origine”.
Eerder deze week dreigden liberalen met een parlementaire
onderzoekscommissie als er geen
antwoorden zouden komen in dit
gevoelige dossier. Kamerlid Luk
Van Biesen (Open Vld) liet na
afloop weten “over geen nieuwe
elementen te beschikken die aanleiding konden geven voor een parlementaire onderzoekscommissie”. Peter Dedecker (N-VA) kreeg
naar eigen zeggen in plaats van
antwoorden, enkel meer vragen.
“En als het warm werd, verwees
men naar het verleden.” De MR
stelde vrijdag dan weer niet een
vraag. Net zoals PS en cdH. Ook
sp.a kwam niet tussen.

Medewerker Vanackere is Belfius-bestuurder
BRUSSEL — Een

van de leden van
de raad van bestuur van Belfius
is Wouter Devriendt. Niet het
gelijknamige
kamerlid van
Groen, maar een gewezen Fortisbankier. Devriendt is echter niet
alleen onafhankelijk bestuurder
van de overheidsbank. Op zijn profiel op de sociaalnetwerksite
LinkedIn staat dat hij vandaag twee
functies heeft. ‘Non-executive director bij Belfius’ en ‘Expert, office of
the deputy prime minister and
minister of finance’.
Toeninjanuari2012denaamvan
Devriendt op een lijst van de headhundter Egon Zehnder verscheen,
kwamen onmiddellijk vragen rond
mogelijkebelangenvermenging. Op

de website van Belfius wordt dan
weer met geen woord gerept over
zijn activiteiten bij Vanackere. Daar
staat dat hij sinds 2011 adviseur
financiële sector is voor de Federale
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Bij de overheidsholding – die onder meer de
participatie in Belfius beheert – luidt
het dat het om een tijdelijke
opdracht gaat.
Het kabinet-Vanackere benadrukt dat Devriendt niet langer aan
de slag is op het kabinet. “Al overlegt hij regelmatig met de minister”,
klinkt het. De laatste dagen waren
de contacten tussen beide volgens
sommigen zelfs “erg intensief”.
Op de vraag sinds wanneer hij
niet meer op het kabinet werkt,
komt geen antwoord. “Daarvoor
moet u bij de FPIM zijn.” Het kabinet laat alleen nog weten dat

Devriendt in het verleden ook als
expert gedetacheerd was naar het
kabinet van Didier Reynders (MR)
toen die laatste minister van
Financiën was.
“Hij is op de hoogte van alles binnen Belfius en is de band tussen het
management van de bank en het
kabinet”, benadrukt een collegabestuurder van Devriendt. Of dat
ook het geval was voor de deal die
Belfius en ACW afsloten is niet
bekend. De Belfius-top en minister
Vanackere zelf ontkennen dat alvast
in alle toonaarden.
Tijdens de bijeenkomst van de
kamercommissie Financiën vroegen zowel Georges Gilkinet (Ecolo)
als Meryem Almaci (Groen) antwoorden over de preciese verhoudingen tussen de top van de bank,
de FPIM en het ACW. Die antwoorden kwamen er niet. (BUX/STS)

Een week ACW-geweld: wat hebben we geleerd?
Shaggy maakt opgang

Alles is perceptie

Toeval bestaat

“It wasn’t me.” Met die song
scoorde Shaggy in 2001 een
wereldhit. De JamaicaansAmerikaanse zanger had het in
het nummer over zijn vriendin
die hem op heterdaad betrapte,
terwijl hij met de buurvrouw op
de badkamervloer lag. Shaggy
maakt blijkbaar opgang in de
Wetstraat. Minister van
Financiën Steven Vanackere
(CD&V) nam het motto ‘It wasn’t
me’ de voorbije dagen alvast over
als het over de omstreden deals
tussen ACW en Belfius gaat. Als
minister van Financiën is
Vanackere voogdijminister over
de overheidsbank. Als speerpunt
van het ACW in de regering heeft
hij ook een band met de andere
partij in dit dossier. Maar tussen

Het ACW krijgt 110 miljoen euro
in ruil voor de winstbewijzen die
ze in Belfius had. 72 miljoen daarvan leent ze opnieuw uit aan de
bank. Op die eeuwigdurende
lening zou het ACW een vergoeding van 7,75 procent krijgen. Het
ging om 6,25 procent vast en 1,5
procent variabel. Die 7,75
procent werd echter als
overdreven beschouwd.
Niet alleen door sommige leden van de raad
van bestuur van Belfius.
Ook Open Vld zag hier
graten in. De vergoeding
werd officieel dan ook
teruggebracht tot 6,25 procent. CEO Clijsters
merkte op dat
dit veel

Nadat de 7,75 procent rente was
teruggebracht tot 6,25 procent
besliste de bank dat er een gebaar
nodig was om “een belangrijke
cliënt te motiveren ook een
belangrijke cliënt te blijven”, aldus
CEO Clijsters. “Wij willen als bank
ook aan klantenbinding doen.” Als
oplossing werd gekozen voor een
vergoeding van 1,5 procent op de
72 miljoen euro die ACW uitleent.

die twee partijen heeft hij nooit
moeten schipperen. De vicepremier stond immers volledig buiten dit dossier. Ik ben nooit geïnformeerd en moest dat ook niet
zijn, klonk het niet alleen deze
week. “Ik sta recht in mijn schoenen. Nooit enig contact.” In de
hoorzitting benadrukten zowel
Belfius-CEO Jos Clijsters als
voorzitter Alfred Bouckaert
expliciet dat de minister van
Financiën op geen enkel
moment is tussengekomen. Zelfs
nog voor een parlementslid hier
ook maar een vraag over had
gesteld. En dat allemaal onder
het oog van Eric Kirsch, de kabinetschef van Vanackere, die
vanop de publiekstribune de
hoorzitting aandachtig volgde.

lijkt in de perceptie, maar in realiteit niet zo is. Zelfs een vergoeding
van 7,75 procent was volgens hem
gunstig geweest voor de bank en
marktcomform. KBC en Barclays
betalen immers op gelijkaardige
leningen tot 8 procent. Niet alleen
in de politiek is de perceptie blijkbaar belangrijker dan de realiteit. Maar ook in financiële deals.

Nog voordat een parlementslid er
een vraag over stelde benadrukte
Belfius-CEO Jos Clijsters dat
Vanackere niet tussenkwam

De Belfius-top omschreef dat
soort vergoeding vrijdag als een
erg courante praktijk. “Bovendien
zal een andere partij die eenzelfde
lening uitschrijft aan Belfius
dezelfde voorwaarden kunnen
genieten.” Al zijn er geen gelijkaardige leningen. De 1,5 procent staat
voor de verzekeringsportefeuille
bijvoorbeeld gelijk aan een commissievergoeding van 2 procent,
terwijl gemiddelde commissies in
de sector volgens Clijsters tussen
de 21 en 25 procent bedragen. Het
gaat met andere woorden om een
koopje. En het feit dat de 1,5 procent commerciële vergoeding hetzelfde percentage is als de 1,5 procent die eerder wegviel? Wel, dat
kan niet anders dan toeval zijn.
(STS)

	
  

