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Oppositie wil contract ACW met Belfius zien - 03/03/2013 11:28:54

Minister van Financiën Steven Vanackere
vindt dat er niets mis is met de deal tussen
het ACW en Belfius. Dat zei hij in de
Zevende Dag. Vanackere betreurt wel de
gebrekkige communicatie omtrent de
verschillende rentes. De vicepremier
ontkende verder nogmaals elke
belangenvermenging van zijn kant. Open
VLD schaart zich ondertussen achter de
oppositiepartijen met hun vraag om inzage
in de afspraken.

Vanackere herhaalde dat hij niet op de
hoogte was van de commerciële afspraak tussen het ACW en Belfius voor een extra rente van
anderhalf procen. De uitspraken van Belfius-ceo Jos Clijsters, dat er een duidelijk onderscheid werd
gemaakt tussen de afspraken over de winstbewijzen en de commerciële afspraken, bewijzen volgens
Vanackere zijn onschuld.

De vicepremier betreurde verder dat de publieke opinie niet kon inzien dat de deal tussen Belfius en
het ACW marktconform is. 'Ik vraag mij af waarom men bezig blijft met verdachtmakingen, zelfs
wanneer de toezichthouder (van de banken) zegt: 'Dit is goede deal voor belastingbetaler'.'

Vanackere was het wel eens met de kritiek op de onduidelijke communicatie van over de afspraken
van het ACW met Belfius. 'Men had beter van in het begin alles (de afspraken rond de winstbewijzen
en de commerciële afspraken) samengehouden of apart behandeld.'

Devriendt

De minister snapt verder niet dat mensen hem verdenken van belangenvermenging en vragen om het
ACW-dossier door te geven aan een ander ministerie: 'Er is geen dossier om door te geven. Het is de
taak van de minister van Financiën om zijn neus daarvan tussen te houden.'

Vanackere ontkende ten slotte dat Wouter Devriendt, bestuurder bij Belfius, lid is geweest van zijn
kabinet, zoals een krant dit weekend beweerde: 'Devriendt is geen lid van mijn kabinet, hij is dat ook
nooit geweest. Hij is ook geen adviseur. Devriendt is belangrijk geweest bij de onderhandelingen
rond de Dexia-afhandeling, maar we werkten nooit samen rond dit dossier.'

Oppositie wil contract zien
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Oppositieleden Jan Jambon (N-VA), Jean-Marie De Decker (LDD) vroegen in De Zevende Dag
expliciet om het contract dat werd gesloten tussen het ACW en Belfius, te kunnen inzien.

Luk Van Biesen van meerderheidspartij Open VLD trad hen daarin bij: 'Als we dan niet de juiste of
volledige antwoorden krijgen, dan moet het verder onderzocht worden. En dan is een
onderzoekscommissie één van de mogelijkheden.'
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