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Vooraan

MARC DE ROO

Met een vermogen van 73 miljard
dollar blijft Carlos Slim, de Mexi-
caanse eigenaar van America Movil,
de rijkste ter wereld. Voor Bill Gates
van Microsoft. De 73-jarige Slim zag
zijn fortuin met 4 miljard dollar
groeien ondanks de tot nu toe on-
fortuinlijke investering in het Ne-
derlandse KPN. Slim kocht 27 pro-
cent in KPN maar het aandeel ver-
loor de helft van zijn waarde.

Amancio Ortega, de Spaanse op-
richter van de modegroep Inditex,
klom naar de derde plaats. De man
achter de populaire kledingketen
Zara zag zijn vermogen met 19,5 mil-
jard dollar groeien. Ortega is de
grootste stijger onder de miljardairs.
Hij haalde de superbelegger Warren
Buffett en de luxekeizer Bernard Ar-
nault (LVMH) in.

De enige in de top 10 die ‘armer’
is geworden, is de ‘Fransman-die-
Belg-wil-worden’ Bernard Arnault,
die een derde van zijn kapitaal naar
ons land verhuisde. De in Wallonië
verguisde Indiase staalmagnaat
Lakshmi Mittal staat met 16,5 mil-
jard op de 41ste plaats.

Facebook-oprichter Mark Zuc-
kerberg werd 4,2 miljard armer,
maar bezit nog altijd 13,3 miljard
dollar. Hij zakte van de 35ste naar de
66ste plaats. Met zijn 28 is Zucker-
berg wel de jongste in de top 100. De
twee Belgen, Albert Frère en de Belg
met Oezbeekse roots Patokh Cho-
diev, staan respectievelijk op de
363ste en 704de plaats, goed voor
een vermogen van 3,7 en 2,1 miljard.

De nieuwe rijkeluisranglijst telt
210 namen meer dan vorig jaar. Dat
is volgens Forbes te wijten aan de
stijgende prijzen van activa. De 1.426
dollarmiljardairs zijn goed voor een
gezamenlijk fortuin van 5.400 mil-
jard dollar (4.100 miljard euro). Be-
duidend meer dan de 4.600 miljard
dollar het jaar voordien. Het gros
van de miljardairs (961) zijn selfma-
de mensen. 184 erfden hun centen,
281 erfden een deel. De meest miljar-
dairs vind je in de VS (442), gevolgd
door Azië (386), Europa (366), het
Midden-Oosten en Afrika (103).

Het aantal vrouwelijke miljar-
dairs steeg van 104 naar 138. De VS
tellen er 50, Europa telt er 35. De rijk-
ste vrouw is Liliane Bettencourt van

de cosmeticagroep L’Oreal. Ze wordt
gevolgd door Christy en Alice Wal-
ton van de supermarktketen Wal-
Mart (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 dol-
lar. Dat is evenveel als de controver-
siële Australische Gina Rinehart, die
haar kapitaal grotendeels van haar
vader, een mijnbouwer, erfde. ‘Ie-
dereen 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 verdie-
nen - 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 Car-
valho-Heineken (11 miljard). De eer-
ste Aziaat is Li Ka-shing van het con-
glomeraat Hutchison Whampoa. De
eerste Afrikaan is de Nigeriaan Aliko
Dangote (16 miljard) van Dangote,
actief in cement suiker en meel.

Nooit eerder waren er zoveel
dollarmiljardairs. Ze zijn met
1.426, om precies te zijn. Dat
zijn er 210 meer dan vorig jaar,
berekende het Amerikaanse
zakenblad Forbes.

Wereld is 210 dollarmiljardairs rijker

De CD&V-leden van het partijbureau keken gis-
terochtend vreemd op toen bleek dat uitgere-
kend vicepremier Steven Vanackere verstek
moest geven. Regeringsverplichtingen. Toch
had het bureau wel wat uitleg verwacht na de

- eufemistisch uitgedrukt - belabberde communicatie van het
kopstuk over ACW-Belfius. In plaats van meteen te kiezen voor
opperste transparantie blijft de vraag in de regering naar wie
Vanackeres loyauteit in de eerste plaats gaat: het ACW of de
belastingbetaler? Zeker na de mistige communicatie over
de rol van zijn bankenadviseur Wouter De Vriendt afgelopen
weekend.

Bij CD&V groeit binnenskamers de onvrede over hoe de
minister (en het ACW) de hele kwestie aanpakt. Daarom
dringt de partij erop aan dat de zuil alsnog de volledige deal
tussen het ACW en Belfius open en bloot op tafel legt. Want

laat ons wél wezen: de pu-
blieke opinie en de belas-
tingbetalers hebben wel de-
gelijk het recht om te weten
of nog sprake is van een be-
voorrechte relatie tussen Bel-
fius en het ACW of een van
zijn organisaties. We zijn te
hulp moeten schieten en met
4 miljard euro over de brug
moeten komen voor een
bank die veel te veel risico’s
heeft genomen. Daar was het
ACW via Arco indirect mee
verantwoordelijk voor.

Als dan blijkt dat die ene aandeelhouder toch weer bevoor-
recht langs de kassa mag passeren, dan mogen de overheid en
de belastingbetalers dat op zijn minst toch weten.

Strikt genomen kan Vanackere nog altijd geen grove fout
aangewreven worden. Zelfs niet met de wetenschap dat ie-
mand die op zijn kabinet werkt in de raad van bestuur van
Belfius zit. Toch komt hij met de dag beschadigder uit de
affaire omdat hij er niet in geslaagd is de hele heisa over
de commerciële deal tussen Belfius en het ACW in de kiem
te smoren met een transparante uitleg. Omdat zijn ACW-
gelieerdheid hem zal blijven achtervolgen ook. Voorzitter
Wouter Beke wil hem blijven steunen, maar houdt Vanackere
het zelf wel vol?

Door die heisa komt hij, ook al gaat het niet om een ‘fout’,
als aangeschoten wild aan de start van een begrotingsconclaaf
waar de federale regering alweer 2 miljard euro moet vinden.
Hoe zwaar kan hij nog op tafel kloppen voor CD&V-prioritei-
ten in de begroting als andere regeringspartijen wéten dat
hij ook intern onder vuur ligt? Iemand nog iets gehoord van
Vanackeres voorstel om investeren in aandelen meer aan te
moedigen? Om de fiscaliteit grondig te hervormen?

De commerciële deal tussen Belfius en het ACW is een
principekwestie. Maar het financiële gewicht van het dossier
is beperkt. Die 1,5 procent rente waarover discussie bestaat,
slaat hoop en al op 1 miljoen euro. De beleidskeuzes die een
minister van Financiën in een begrotingsconclaaf moet
maken, zijn vele malen verstrekkender. Het gevaar bestaat
dat het besmuikte blazoen van de ACW-vicepremier die keu-
zes in de weg staat.
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Steven Vanackere moet beschadigd aan het
begrotingsconclaaf beginnen. De ACW-saga
zal hem parten blijven spelen, ook al staat hij
misschien formeel wel recht in zijn schoenen.

CD&V-voorzitter
Wouter Beke
wil hem blijven
steunen, maar
houdt Steven
Vanackere het
zelf wel vol?

THOMAS PEETERS

De link tussen de textielgroep
Beaulieu en het dancefestival
Tomorrowland? Dat zijn Carl
Bouckaert (58) en zijn zoon Nico-
las (30). De schoonzoon en de
kleinzoon van Beaulieu-stichter
Roger De Clerck ontvangen het
dancefestival in september op
hun landgoed in Atlanta.

ID&T, het bedrijf achter Tomor-
rowland, kondigde twee weken
geleden met veel gevoel voor mar-
keting aan dat het festival een bui-
tenlands broertje krijgt. De locatie
zou op 20 maart worden onthuld
op een elektronischmuziekfestival
in Miami. Maar enkele dagen gele-
den verklapte de communicatie-
verantwoordelijke van dat festival
de locatie op Twitter: ‘This new
‘TomorrowWorld’ will be held at
Bouckaert Farm, about twenty mi-
nutes west of Atlanta.’

De Beaulieu-telgen en de men-
sen van ID&T wilden gisteren niet
reageren. Maar er zijn voldoende
aanwijzingen dat Tomorrow-
World op het landgoed in het
dorpje Fairburn zal plaatsvinden.
De ligging is strategisch voor
ID&T. Het evenementenbedrijf
sloot zopas een deal van 15 mil-
joen euro met de Amerikaanse
concertgigant SFX Entertainment
voor activiteiten in Noord-Ameri-
ka en Mexico. Atlanta, de hoofd-
stad van de zuidelijke staat Geor-
gia, ligt dicht bij Mexico.

Bovendien is Bouckaert Farm
niet onbekend bij festivalgangers.
Zoon Nicolas Bouckaert, een ge-
neratiegenoot van de Tomorrow-
land-organisatoren Michiel en
Manu Beers, organiseerde al twee
muziekfestivals op zijn vaders na-
tuurdomein aan de oevers van de
rivier Chattahoochee. Het eerste
in 2007, met groepen als The Kil-
lers en The Flaming Lips, was ver-
lieslatend.

Een half jaar geleden onder-
nam Bouckaert een nieuwe po-
ging met het elektronischmuziek-
festival Counter Point Music Festi-
val. De volgende editie van dat
festival was oorspronkelijk ge-
pland in het laatste weekend van
september. En laat dat nu
net de vastgelegde da-
tum voor Tomorrow-
World zijn. Bovendien
lijkt het bos- en water-
rijke landgoed
van vader
Bouc-

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 Beau-
lieu-stichter. Hij is medeoprichter
en eigenaar van Beaulieu of Ame-
rica, de op twee na grootste tex-
tielgroep in de VS. Als verdienste-
lijk ruiter nam hij twee keer deel
aan de Olympische Spelen. Nico-
las Bouckaert nam een jaar gele-
den het voorzitterschap van Beau-

lieu of America over. Hij
leidt ook de afdeling

Commercial van het
tapijtbedrijf in Dal-
ton. Daarnaast bezit
hij vier bedrijven:
twee in de tapijt-

branche en twee in de
entertainmentsector.

M/V van de dag
Carl en Nicolas Bouckaert
Beaulieu-telgen ontvangen dancefestival TomorrowWorld in Atlanta

In het nieuws omdat
ze het buitenlandse
broertje van Tomor-
rowland op hun land-
goed laten doorgaan.

Katholiek onderwijs
schrapt informatica
uit lessenpakket

Het katholiek onderwijs schrapt het
vak informatica in het technisch en
beroepssecundair onderwijs vanaf
het derde middelbaar. Informatica
moet in het hele lessenpakket wor-
den geïntegreerd, klinkt het. Maar
de leraars informatica en de techno-
logiefederatie Agoria protesteren
tegen de beslissing. Is een vak infor-
matica in het middelbaar onderwijs
nog nuttig?

Politiek & Economie, pagina 8

Céline Fremault
(cdH) wordt Brussels
minister Economie

Politiek & Economie, pagina 7

Polshorloge van
Apple misschien
nog voor dit jaar

De berichten dat de technologie-
groep Apple een ‘slim polshorloge’
gaat uitbrengen, worden concreter.
Volgens het persagentschap Bloom-
berg en enkele technologiesites kan
Apples ‘smartwatch’ er nog dit jaar
komen. De grootste hinderpaal van
het ontwerpersteam zou de levens-
duur van de batterij zijn. Maar het
polshorloge lijkt hoe dan ook aan
een ‘slimme comeback’ toe.

#Tijd, pagina 14

Febelfin: ‘Belgische
banken zijn niet
winstgevend genoeg’

De rendabiliteit van de banken
moet omhoog, vindt Febelfin. An-
ders riskeert de kredietverlening
aan de economie in het gedrang te
komen. De sectorfederatie hekelt
ook het gebrek aan realisme bij veel
politici. ‘Men vraagt aan de banken
om goedkope kredieten te verstrek-
ken, maar tegelijk mogen ze geen
enkel risico nemen. Dat is een con-
tradictie.’

Ondernemen, pagina 20

Puratos investeert
15 miljoen euro in
Groot-Bijgaarden

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

Ondernemen, pagina 24

Gert Bervoets klimt
naar topjob bij
transporteur Essers

Ondernemen, pagina 22

KORT

Carlos Slim

Bill Gates

Amancio Ortega

Warren Bu�ett

Larry Ellison

Charles Koch

David Koch

Li Ka-shing

Liliane Bettencourt

Bernard Arnault

Telecom, Mexico

Microsoft, VS

Zara, Spanje

Berk. Hathaway, VS

Oracle, VS

Conglomeraat, VS

Conglomeraat, VS

Conglomeraat, China

L’Oréal, Frankrijk

LVMH, Frankrijk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DE RIJKSTE TIEN

Bron: Forbes

in miljard $

73

67

57

54

43

34

34

31

30

29

©
EM

Y
EL

LE
B

O
O

G

©
H

.E
SS

ER
S

©
PH

O
TO

N
EW

S

DE TIJD DINSDAG 5 MAART 2013 3

Vooraan

WIM VAN DE VELDEN

Gisterenmorgen voor de start van
het partijbestuur van CD&V over-
schouwden 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, na-
dat De Morgen had gemeld dat Bel-
fius-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 veel-
besproken deals tussen de staats-
bank Belfius en de christelijke arbei-
dersbeweging ACW?

Vanackere koos voor de tegen-
aanval en ontkende dat De Vriendt
lid was van zijn kabinet. Die com-
municatie sloeg heel wat regerings-
leden met verstomming. ‘Als we
bankenzaken bespreken met het
kabinet Financiën, wordt altijd con-
tact opgenomen met Wouter De
Vriendt’, was te horen. Zondag-
avond stuurde Vanackere zijn com-
municatie 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 kabi-
net. 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

werkten, nu werken er blijkbaar
mensen op kabinetten die niet op de
payroll staan’, werd cynisch opge-
merkt.

Op het partijbestuur van CD&V
verscheen Vanackere gisteren zelf
niet. Hij had een discreet onder-
houd met de andere Vlaamse vice-
premiers om de violen te stemmen
over de begroting. Er zijn op het par-
tijbestuur dan ook geen vragen ge-
steld 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 Ver-
schueren, de zwijgzame verbin-
dingsman van het ACW en het par-
tijbestuur van CD&V, gevraagd vol-
ledige 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

worden. Maar hij merkte op dat het
ACW daarvoor eerst wel het fiat no-
dig heeft van de deelorganisaties.
Blijkbaar is de commerciële deal
niet met het ACW, maar met de vak-
bond 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 re-
geringskringen wordt er vanuit ge-

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 laat-
ste 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-nationalisti-
sche hoek een georchestreerde cam-
pagne aan de gang is om het mid-
denveld 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 rondge-
stuurd om de regeringstop te infor-
meren over bankzaken, wat Vanac-
kere opnieuw in de problemen kan
brengen. Vanackere beseft overigens
dat hij nooit goed kan doen. Er zal
altijd twijfel bestaan over zijn loyau-
teit. Gaat die in de eerste plaats naar
het ACW of naar de belastingbeta-
ler?

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 deontologi-
sche regels altijd scrupuleus heeft
gevolgd. Ik heb het er dan ook moei-
lijk mee dat mensen die recht in hun
schoenen staan aan het kruis wor-
den genageld’, zegt een CD&V-top-
per.

‘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 Belfius-
bestuurder Wouter De Vriendt.

Steven Vanackere krijgt wind van voren

Ik heb het er moeilijk
mee dat mensen die
recht in hun schoenen
staan aan het kruis
worden genageld.

CD&V-BRON

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

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 ge-
val. Toen hield de commissie een

hoorzitting met de top van Belfius
Bank, de staatsholding FPIM en het
ACW.

Een aantal oppositiepartijen plei-
ten ondanks die hoorzitting nog
steeds voor volledige openheid. Dat
wil zeggen dat ze de contracten wil-
len inkijken. Kamerlid Luk Van Bie-
sen van meerderheidspartij Open
VLD is daar ook voor gewonnen. ‘Ik
ga morgen (vandaag, red.) het voor-
stel 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 woens-
dag’, aldus Van Biesen. Hij wil trou-

wens komen tot een vaste regeling
voor Belfius zodat ook andere be-
langrijke contracten die de staats-
bank sluit naar het parlement kun-
nen gaan zonder dat daar telkens
een aparte procedure voor nodig is.

Van Biesen wil in de eerste plaats
inzicht in het contract over het afko-
pen van de winstbewijzen en het
omzetten van een deel van de af-
koopsom in een achtergestelde, eeu-
wigdurende lening van het ACW
aan Belfius. Hij vindt niet dat de do-
cumenten 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 woord-
voerster Kris Houthuys. Eenzelfde
geluid viel gisteren te horen bij Bel-
fius. ‘We nemen een afwachtende
houding aan. Als de vraag komt zul-
len we zien wat we doen’, zegt Mo-
niek Delvou, de woordvoerster van
de bank.

De Kamercommissie Financiën
buigt zich vandaag in principe
over de vraag van een aantal
partijen, waaronder coalitie-
partner Open VLD, om inzage
te krijgen in de contracten
tussen het ACW en Belfius.

Partijen eisen inzage in contracten

MICHAËL SEPHIHA

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. Na-
dien was hij kort vennoot bij Fron-
tiers Capital Partners.

Halfweg 2011 werd Devriendt ge-
contacteerd door de Federale Parti-
cipatie- en Investeringsmaatschap-
pij (FPIM) om een aantal banken-
dossiers - meer in het bijzonder
Dexia - in goede banen te leiden. Na-
dat hij had ingestemd, werd hij ge-
detacheerd naar het kabinet van Di-

dier Reynders (MR). Dat was toen al
leeggelopen door het machtsva-
cuüm in de Wetstraat, terwijl de
bankensector nog altijd midden in
de turbulenties zat. Zes maanden la-
ter eindigde die detachering en
keerde Devriendt terug naar de
FPIM, waar hij nog steeds als zelf-
standige consultant wordt betaald.

Maar zijn rol in de bankendos-
siers was nog niet ten einde. Beter
nog: Devriendt kreeg een coördine-
rende 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 onderhan-
delingen steeds terug naar het kabi-
net en de minister om te weten hoe
ver hij kon gaan’, zegt een betrokke-
ne. Mensen die Devriendt kennen -
de betrokkene wil geen commen-
taar kwijt - zeggen dat hij in die tijd
‘om praktische redenen’ een bureau
kreeg in de Wetstraat 12.

Volgens meerdere bronnen con-

tacteerde hij van daaruit - en via een
e-mailadres van het kabinet (ckfin-
adres) - de kabinetten van andere vi-
cepremiers 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 De-
vriendt dit weekend aan een kennis
nadat zijn naam in de pers was
gekomen. Op interkabinetvergade-
ringen 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. Bel-
fius-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 Bel-
fius en het ACW over de winstbewij-
zen.

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

Vorig jaar zijn in ons land 121.379
mensen met pensioen gegaan, zo-
wel bij de werknemers en zelfstan-
digen als bij de ambtenaren. Dat is
een stijging van 6,7 procent ten
opzichte van 2011. ‘De pensione-
ringsgolf 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 loop-
banen. ‘Dat proberen we te doen
met een batterij aan pensioenher-
vormingen’, 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 vicepre-
mier, die zo de brug slaat naar de
nakende begrotingscontrole.

De machtige Duitse metaalvak-
bond 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, om-
dat ons land kampt met een loon-
kloof met de buurlanden.

Als de lonen in Duitsland ster-
ker stijgen dan bij ons - in België
worden de lonen nu enkel geïn-
dexeerd - dan verbetert onze con-
currentiepositie. Het akkoord dat
IG Metall elk jaar afsluit, is een lei-
draad voor veel andere Duitse sec-
toren. Maar het lijkt weinig waar-
schijnlijk dat die opslag volledig
wordt ingewilligd. Vorig jaar kon-
den 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 beta-
len, en wijst erop dat het ook de
privéconsumptie kan aanzwenge-
len. Maar de werkgevers bena-
drukken de grote verschillen in de
metaalsector: sommige bedrijven
doen het goed, andere erg slecht.

‘Babyboomers
gaan volop
met pensioen’

Duitse metaal-
vakbond vraagt
forse opslag

LEYS MET PENSIOEN

PENSIOENEN

LOONEISEN

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 gezondheidspro-
blemen, maar blijft wel nog
bij de antiwitwascel.Wouter Devriendt.
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Wouter Devriendt, techneut in de vuurlinie

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 vastgoed-
en retailholding Eastbridge
zit sinds 2011 in het kapitaal.
Hij is een van de belangrijkste
aandeelhouders.

	  

	  

	  


