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OVEREENKOMST TUSSEN BELFIUS EN ACW

Onderzoekscommissie naar ACW
nog niet helemaal van de baan
Voor Open VLD is een
onderzoekscommissie naar
de deal tussen Belfius en
het ACW nog altijd mogelijk.

BRUSSEL | De kamercommissie
Financiën beslist dinsdag of er
een onderzoekscommissie moet
komen naar het akkoord dat Belfius en de werknemersorganisatie
ACW sloten over de winstbewijzen.
Iedereen ging ervan uit dat na de
antwoorden van de top van Belfius, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
en het ACW een onderzoekscommissie helemaal van de baan was,
maar dat is nog niet helemaal het
geval.
Het contract over de afkoop van
de winstbewijzen tussen Belfius
en het ACW mag dan al wel toegelicht zijn, de parlementsleden
hebben het nog altijd niet kunnen
inkijken. Dit tot grote frustratie
van de oppositiepartijen, maar
ook van meerderheidspartij Open
VLD. ‘We moeten stap voor stap
gaan, maar als we niet de volledige

antwoorden krijgen, dan is er een
probleem’, zei Luk Van Biesen, kamerlid voor Open VLD. ‘Een onderzoekscommissie is nog altijd
een van de mogelijkheden.’
De mogelijkheid werd geopperd
om het contract ter inzage voor de
kamerleden neer te leggen bij de
griffie van de Kamer. Belfius zegt
die vraag nog niet gehad te hebben en dat er dan ook nog geen afspraken over gemaakt werden.
Jean-Marie Dedecker (LDD) be-

Frustratie bij
oppositie,
maar ook bij
Open VLD’er
Van Biesen
weerde in De Zevende Dag ook dat
Belfius-voorzitter Alfred Bouckaert gezegd zou hebben dat de
winstbewijzen Belfius door de
strot geramd zijn terwijl ze nul euro waard waren. ‘Dat heb ik niet
gezegd’, zegt Bouckaert. ‘Ze waren
daar en we hebben vastgesteld dat
er juridisch en boekhoudkundig
alles in orde was. (cv)

Zangfeest haalt uit
naar ACW
Vijfduizend mensen namen zondag
deel aan het jaarlijkse Vlaams-nationaal Zangfeest in Antwerpen.
Onder hen heel wat politici van
N-VA, zoals voorzitter Bart De Wever, en Vlaams Belang.
In zijn toespraak haalde de voorzitter van het Zangfeest, Erik Stoffelen, zwaar uit naar het ACW.
Een ontzuild Vlaanderen kan gerust zonder de christelijke arbeidersbeweging, zei hij.
‘Welk volk ter wereld wil de les gespeld worden door een ACW-zuil,
die België dient, Vlaanderen minacht en ons allen moreel de les
spelt, maar fiscale spitstechnologie toepast en de gewone belastingbetaler laat opdraaien? Excuses zullen niet volstaan’, zei hij.
De 76ste editie van het Zangfeest
was een eerbetoon aan kleinkunstenaar Miel Cools.
Cools trad in 1966 als eerste kleinkunstzanger op tijdens het Zangfeest en hij is dit steeds blijven
doen. Dit jaar neemt hij afscheid
van het publiek. (bbd)

	
  

