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Steven Vanackere krijgt wind van voren

	
  

de cosmeticagroep L’Oreal. Ze wordt
gevolgd door Christy en Alice Walton van de supermarktketen WalMart (28 en 26 miljard dollar). Ook
Jim en Robson Walton zijn elk meer
dan 26 miljard dollar waard.
Dat met snoep geld te verdienen
valt, bewijst de familie Mars. Forrest,
Jacqueline en John zijn goed voor
een spaarpot van elk 17 miljard dollar. Dat is evenveel als de controversiële Australische Gina Rinehart, die
haar kapitaal grotendeels van haar
vader, een mijnbouwer, erfde. ‘Iedereen kan rijk worden’, schreef
Gina vorig jaar in een vakblad. ‘Als je
jaloers bent op wie meer geld heeft,
blijf niet gewoon zitten en klagen.
Doe iets om zelf meer geld te verdienen - drink minder, rook minder en
spendeer minder tijd op café.’
De vrouw van Steve Jobs, Laurene
Powell, staat met 10,7 miljard op de
98ste plaats, net na Charlene de Carvalho-Heineken (11 miljard). De eerste Aziaat is Li Ka-shing van het conglomeraat Hutchison Whampoa. De
eerste Afrikaan is de Nigeriaan Aliko
Dangote (16 miljard) van Dangote,
actief in cement suiker en meel.

‘Steven Vanackere heeft het
gevoel dat hij nooit goed kan
doen.’ Dat was gisteren te horen
in CD&V-kringen, nadat in
het weekend commotie was
ontstaan over zijn vermeende
kabinetsmedewerker en Belfiusbestuurder Wouter De Vriendt.
WIM VAN DE VELDEN

Gisterenmorgen voor de start van
het partijbestuur van CD&V overschouwden partijvoorzitter Wouter
Beke, Vlaams minister-president
Kris Peeters en vicepremier Steven
Vanackere - de zogenaamde G3 - het
slagveld van het weekend. Er was
weer grote commotie ontstaan, nadat De Morgen had gemeld dat Belfius-bestuurder Wouter De Vriendt
ook voor het kabinet van minister
van Financiën Steven Vanackere
(CD&V) werkt. Zou Vanackere dan
toch geïnformeerd zijn over de veelbesproken deals tussen de staatsbank Belfius en de christelijke arbeidersbeweging ACW?
Vanackere koos voor de tegenaanval en ontkende dat De Vriendt
lid was van zijn kabinet. Die communicatie sloeg heel wat regeringsleden met verstomming. ‘Als we
bankenzaken bespreken met het
kabinet Financiën, wordt altijd contact opgenomen met Wouter De
Vriendt’, was te horen. Zondagavond stuurde Vanackere zijn communicatie ook bij. Hij gaf toe dat De
Vriendt nog een bureau heeft op het
kabinet aan de Wetstraat 12, en ook
nog een e-mailadres van het kabinet. Maar hij staat niet op de payroll
van het kabinet. Een uitleg die weer
op scepticisme werd onthaald.
‘Vroeger stonden er mensen op de
payroll van kabinetten die er niet

kaert erg op De Schorre in Boom,
waar Tomorrowland plaatsvindt.
Carl Bouckaert is de zoon van
een chirurg in Waregem. In 1978
trouwde hij met Mieke De Clerck,
de oudste dochter van de Beaulieu-stichter. Hij is medeoprichter
en eigenaar van Beaulieu of America, de op twee na grootste textielgroep in de VS. Als verdienstelijk ruiter nam hij twee keer deel
aan de Olympische Spelen. Nicolas Bouckaert nam een jaar geleden het voorzitterschap van Beaulieu of America over. Hij
leidt ook de afdeling
Commercial van het
tapijtbedrijf in Dalton. Daarnaast bezit
hij vier bedrijven:
twee in de tapijtbranche en twee in de
entertainmentsector.

Ik heb het er moeilijk
mee dat mensen die
recht in hun schoenen
staan aan het kruis
worden genageld.
CD&V-BRON

werkten, nu werken er blijkbaar
mensen op kabinetten die niet op de
payroll staan’, werd cynisch opgemerkt.
Op het partijbestuur van CD&V
verscheen Vanackere gisteren zelf
niet. Hij had een discreet onderhoud met de andere Vlaamse vicepremiers om de violen te stemmen
over de begroting. Er zijn op het partijbestuur dan ook geen vragen gesteld over het incident. Toch niet
openlijk.

Wel wordt met lede ogen aanzien
hoe CD&V steeds meer beschadigd
raakt door de affaire ACW-Belfius.
Op het partijbestuur werd daarom
nog eens met aandrang aan Luc Verschueren, de zwijgzame verbindingsman van het ACW en het partijbestuur van CD&V, gevraagd volledige transparantie te bieden over
de commerciële deal tussen Belfius
en het ACW. Verschueren begreep
dat het beter is dat het ACW zelf de
deal vrijgeeft dan gedwongen te

Partijen eisen inzage in contracten
De Kamercommissie Financiën
buigt zich vandaag in principe
over de vraag van een aantal
partijen, waaronder coalitiepartner Open VLD, om inzage
te krijgen in de contracten
tussen het ACW en Belfius.
BERT BROENS

Sommigen hadden verwacht dat die
contracten - over het afkopen van de
winstbewijzen en de commerciële
afspraken tussen de twee partijen al afgelopen vrijdag op tafel zouden
komen, maar dat bleek niet het geval. Toen hield de commissie een

Puratos, dat grondstoffen voor bakkers en patissiers maakt, investeert
15 miljoen euro in een onderzoekscentrum in Groot-Bijgaarden. Volgens CEO Daniel Malcorps kan Puratos in Europa alleen nog groeien
als het inzet op innovatie. Beter, gezonder en steeds ander brood is een
noodzaak. Zo’n 110 mensen kunnen
vanaf midden 2014 aan de slag in
het vernieuwde O&O-centrum.

wens komen tot een vaste regeling
voor Belfius zodat ook andere belangrijke contracten die de staatsbank sluit naar het parlement kunnen gaan zonder dat daar telkens
een aparte procedure voor nodig is.
Van Biesen wil in de eerste plaats
inzicht in het contract over het afkopen van de winstbewijzen en het
omzetten van een deel van de afkoopsom in een achtergestelde, eeuwigdurende lening van het ACW
aan Belfius. Hij vindt niet dat de documenten zomaar publiek moeten
worden gemaakt. Ze zouden enkel
ter inzage van de Kamerleden zijn,
met verplichte geheimhouding.

	
  

Maar een absolute garantie op het
vermijden van perslekken is dat niet,
zo is al eerder gebleken.
Het is de vraag hoe het ACW en
Belfius zullen reageren op de vraag
om volledige openheid te geven.
‘We hebben nog geen formele vraag
gekregen. Er is nog intern overleg
aan de gang om te zien of we ze
gaan vrijgeven of niet’, aldus woordvoerster Kris Houthuys. Eenzelfde
geluid viel gisteren te horen bij Belfius. ‘We nemen een afwachtende
houding aan. Als de vraag komt zullen we zien wat we doen’, zegt Moniek Delvou, de woordvoerster van
de bank.

Wouter Devriendt, techneut in de vuurlinie
De discrete ex-bankier Wouter
Devriendt kwam de jongste
dagen, wellicht zeer tegen
zijn zin, in de schijnwerpers.
Hoewel hij ‘slechts’ een technisch expert is die de overheid
adviseert over bankendossiers.
MICHAËL SEPHIHA

Puratos investeert
15 miljoen euro in
Groot-Bijgaarden

hoorzitting met de top van Belfius
Bank, de staatsholding FPIM en het
ACW.
Een aantal oppositiepartijen pleiten ondanks die hoorzitting nog
steeds voor volledige openheid. Dat
wil zeggen dat ze de contracten willen inkijken. Kamerlid Luk Van Biesen van meerderheidspartij Open
VLD is daar ook voor gewonnen. ‘Ik
ga morgen (vandaag, red.) het voorstel doen in de commissie als we de
werkzaamheden regelen. Ik denk
dat de kwestie misschien zal worden
verwezen naar de conferentie van de
voorzitters van de Kamer van woensdag’, aldus Van Biesen. Hij wil trou-

Devriendt belandde midden 2011 in
de Belgische banksector, maar zijn
loopbaan kleurt internationaal en
draait vooral rond ABN AMRO. Hij
was meer dan een decennium actief
bij de Nederlandse bank. Nadien
stapte hij over naar Fortis, waar hij
mee verantwoordelijk was voor de
integratie van de Nederlandse groep
waar hij jarenlang gewerkt had. Nadien was hij kort vennoot bij Frontiers Capital Partners.
Halfweg 2011 werd Devriendt gecontacteerd door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) om een aantal bankendossiers - meer in het bijzonder
Dexia - in goede banen te leiden. Nadat hij had ingestemd, werd hij gedetacheerd naar het kabinet van Di-

dier Reynders (MR). Dat was toen al
leeggelopen door het machtsvacuüm in de Wetstraat, terwijl de
bankensector nog altijd midden in
de turbulenties zat. Zes maanden later eindigde die detachering en
keerde Devriendt terug naar de
FPIM, waar hij nog steeds als zelfstandige consultant wordt betaald.
Maar zijn rol in de bankendossiers was nog niet ten einde. Beter
nog: Devriendt kreeg een coördinerende en leidinggevende rol in de
onderhandelingen met de Fransen
over de staatswaarborgen voor
Dexia en het uitdovingsplan van
de groep. De ex-bankier was de
schakel tussen de FPIM, de Schatkist
en het kabinet van Steven Vanackere
(CD&V).
‘Hij koppelde bij die onderhandelingen steeds terug naar het kabinet en de minister om te weten hoe
ver hij kon gaan’, zegt een betrokkene. Mensen die Devriendt kennen de betrokkene wil geen commentaar kwijt - zeggen dat hij in die tijd
‘om praktische redenen’ een bureau
kreeg in de Wetstraat 12.
Volgens meerdere bronnen con-

THIERRY DU BOIS
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Steven Vanackere beseft dat hij als minister van Financiën nooit zal kunnen overtuigen dat hij niet voor het ACW rijdt. © NICOLAS LAMBERT/BELGA

Wouter Devriendt.

tacteerde hij van daaruit - en via een
e-mailadres van het kabinet (ckfinadres) - de kabinetten van andere vicepremiers om, in het kader van het
stuurscomité voor de bankensector,
verslag uit te brengen over de deals
rond Dexia. Hij gebruikte dat adres
ook voor contacten met de Europese
Commissie. ‘Iedereen weet dat ik
niet op het kabinet werk’, zei Devriendt dit weekend aan een kennis
nadat zijn naam in de pers was
gekomen. Op interkabinetvergaderingen over bankendossiers zou hij
nooit aanwezig zijn geweest.
Kort na de overname van Belfius
door de federale regering werd
Devriendt waarnemend bestuurder
bij de bank. Begin vorig jaar werd
hij volwaardig bestuurder. Hij zetelt
er nu niet als vertegenwoordiger van
de FPIM, maar in eigen naam. Belfius-voorzitter Alfred Bouckaert
rapporteert officieel aan de FPIM.
Al heeft Devriendt natuurlijk wel
contacten met de FPIM-top over
het dossier. Hij was niet betrokken
bij de onderhandelingen tussen Belfius en het ACW over de winstbewijzen.

worden. Maar hij merkte op dat het
ACW daarvoor eerst wel het fiat nodig heeft van de deelorganisaties.
Blijkbaar is de commerciële deal
niet met het ACW, maar met de vakbond ACV en het ziekenfonds CM
gesloten.
Waarom in die commerciële deal
een extra rente van 1,5 procent op de
eeuwigdurende lening van het ACW
aan Belfius is weggemoffeld, blijft
overigens nog altijd de vraag. In regeringskringen wordt er vanuit ge-

PENSIOENEN

‘Babyboomers
gaan volop
met pensioen’
Vorig jaar zijn in ons land 121.379
mensen met pensioen gegaan, zowel bij de werknemers en zelfstandigen als bij de ambtenaren. Dat is
een stijging van 6,7 procent ten
opzichte van 2011. ‘De pensioneringsgolf van de babyboomers
komt volop op gang’, zegt minister
van Pensioenen Alexander De
Croo (Open VLD). Om de kosten
betaalbaar te houden, moet voor
de liberale vicepremier blijvend
worden ingezet op langere loopbanen. ‘Dat proberen we te doen
met een batterij aan pensioenhervormingen’, zegt hij. Voorts is voor
De Croo een begroting op orde en
de afbouw van de overheidsschuld
cruciaal. ‘Elke euro die we niet aan
rente op de staatsschuld moeten
betalen, kunnen we investeren in
de vergrijzing’, stelt de vicepremier, die zo de brug slaat naar de
nakende begrotingscontrole.

LEYS MET PENSIOEN

Jean-Claude Leys, de Bergense
advocaat-generaal en bekend
als ex-onderzoeksrechter in de
grote fraudezaak-KB Lux, gaat
met pensioen. Leys (foto van
2004) heeft gezondheidsproblemen, maar blijft wel nog
bij de antiwitwascel.

gaan dat in die aparte regeling is
voorzien voor het geval Belfius de
eeuwigdurende lening afkoopt. Dan
zou die inkomstenbron voor het
ACW opdrogen. Daarom is allicht
een aparte regeling getroffen, zodat
de christelijke zuil niet helemaal
droog komt te staan. Het is het laatste puzzelstukje.
Het CD&V-partijbestuur stond
ook stil bij de uithalen naar het
ACW op het Vlaams Nationaal
Zangfeest van zondag. Volgens de
CD&V-top bewijzen die nog maar
eens dat vanuit Vlaams-nationalistische hoek een georchestreerde campagne aan de gang is om het middenveld onderuit te halen. ‘Dit kan
je zelfs geen geheime agenda meer
noemen, het gebeurt open en bloot’,
aldus een CD&V’er.
Maar de eerste bezorgdheid bij
CD&V is of Vanackere standhoudt,
want elke dag lijkt meer miserie
te brengen. Zo heeft Wouter De
Vriendt meermaals mails rondgestuurd om de regeringstop te informeren over bankzaken, wat Vanackere opnieuw in de problemen kan
brengen. Vanackere beseft overigens
dat hij nooit goed kan doen. Er zal
altijd twijfel bestaan over zijn loyauteit. Gaat die in de eerste plaats naar
het ACW of naar de belastingbetaler?
Steven Vanackere zal dus zelf
moeten beslissen of hij het gevecht
wil blijven voeren. Hij blijft in elk
geval wel de steun krijgen van de
partijtop. ‘Ik weet dat hij recht in zijn
schoenen staat en de deontologische regels altijd scrupuleus heeft
gevolgd. Ik heb het er dan ook moeilijk mee dat mensen die recht in hun
schoenen staan aan het kruis worden genageld’, zegt een CD&V-topper.

7,99

miljoen

De Belgische zakenman
Ronny Bruckner heeft voor
7,99 miljoen euro 312.046
Ageas-aandelen gekocht.
Hij trekt zijn belang fors op.
De oprichter van de vastgoeden retailholding Eastbridge
zit sinds 2011 in het kapitaal.
Hij is een van de belangrijkste
aandeelhouders.

LOONEISEN

Duitse metaalvakbond vraagt
forse opslag
De machtige Duitse metaalvakbond IG Metall, die 3,6 miljoen
werknemers vertegenwoordigt,
wil dat de lonen in de sector dit
jaar met 5,5 procent stijgen. De eis
is ook voor België van belang, omdat ons land kampt met een loonkloof met de buurlanden.
Als de lonen in Duitsland sterker stijgen dan bij ons - in België
worden de lonen nu enkel geïndexeerd - dan verbetert onze concurrentiepositie. Het akkoord dat
IG Metall elk jaar afsluit, is een leidraad voor veel andere Duitse sectoren. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat die opslag volledig
wordt ingewilligd. Vorig jaar konden de Duitse metaalarbeiders
4,3 procent meer loon in de wacht
slepen, de grootste sprong in
twintig jaar.
Volgens IG Metall is 5,5 procent
niet overdreven. De bond meent
dat de bedrijven dat kunnen betalen, en wijst erop dat het ook de
privéconsumptie kan aanzwengelen. Maar de werkgevers benadrukken de grote verschillen in de
metaalsector: sommige bedrijven
doen het goed, andere erg slecht.

