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Bijna
7 procent
meer Belgen
met pensioen
BRUSSEL | Vorig jaar zijn
er in ons land 121.379 nieuwe gepensioneerden bijgekomen. De nieuwe lichting gepensioneerden is 6,7 procent
groter dan die van 2011. Dat
blijkt uit berekeningen van
de VRT.
Bij de werknemers en zelfstandigen steeg het aantal
van 92.188 naar 98.988, of
een stijging van 7,4 procent.
Bij de ambtenaren was er
een toename van 21.539 naar
22.391 nieuwe gepensioneerden.
‘De pensioneringsgolf van de
babyboomers begint volop op
gang te komen’, reageert de
federale minister van Pensioenen, Alexander De Croo
(Open VLD). Om de pensioenkosten betaalbaar te houden, moet voor de liberale vicepremier blijvend worden
ingezet op langere loopbanen
en op een begroting die op
orde staat. ‘Elke euro die we
niet aan rente op de staatsschuld moeten betalen, kunnen we investeren in de vergrijzing’, luidt het.
Alexander De Croo herinnert
aan de berekening, door de
Studiecommissie voor de
Vergrijzing, waaruit blijkt
dat de pensioenuitgaven zullen stijgen van 9,9 procent
van het bruto nationaal product nu tot 14,5 procent in
2060. Aan bespiegelingen
over de pensioenen binnen
twintig jaar waagt hij zich
niet. ‘Dat laat ik over aan de
professoren.’ (jir)

Minister van Financiën Steven Vanackere heeft geen zin om het Belfiusdossier door te geven aan zijn collega Jean-Pascal Labille, de minister van Overheidsbedrijven. © Nicolas Lambert/belga

COMMISSIE FINANCIËN DISCUSSIEERT VANDAAG OVER OPRICHTING ONDERZOEKSCOMMISSIE

Manke communicatie Vanackere
maakt coalitiepartners nerveus
Vicepremier Steven Vanackere zit met
een dijk van een geloofwaardigheidsprobleem na zijn warrige
communicatie, klagen coalitiepartners. Er circuleert een voorstel
om de opvolging van Belfius bij een
andere minister onder te brengen.

Vanackere ontkende zondag staalhard, maar deed dat wel in verscheidene etappes.
De grond van de zaak blijft dezelfde. De minister verzekert dat hij
Devriendt geen instructies heeft
gegeven en dat ‘ten aanzien van
het kabinet alle confidentialiteitsen deontologische plichten worden gerespecteerd’. Dat is de verdediging waar hij zich van bij het
begin consequent aan heeft gehouden.
Begrotingscontrole

VAN ONZE REDACTEUR

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL | De commissie Financiën, die vandaag discussieert
over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie
over de verkoop van de ACWwinstbewijzen aan de staatsbank
Belfius, heeft er weer een gespreksonderwerp bij. Met dank
aan vicepremier Steven Vanackere (CD&V). Die had zondag verscheidene pogingen nodig om zijn
relatie met financieel expert Wouter Devriendt, die voor zijn kabinet de Dexia-dossiers volgt, duidelijk te maken.
Vanackere heeft in de Belfius-deal
helemaal de schijn tegen. Zijn onhandige communicatie – waarin
hij eerst ontkende dat Devriendt
lid was van zijn kabinet, maar
daarna wel toegaf dat hij een kantoor en een mailadres van het kabinet had – maakt de verdachtmakingen aan zijn adres alleen maar

groter. Wouter Devriendt is lid
van de raad van bestuur van Belfius en werkt tegelijk als extern expert voor het kabinet-Vanackere
(zie hiernaast). Dat doet opnieuw
vragen rijzen over de verklaring
van Vanackere in het parlement
dat hij te goeder trouw was toen
hij twee weken geleden zei dat er
in het akkoord over de winstbewijzen tussen Belfius en het
ACW sprake was van een rente
van 6,25 procent op een eeuwigdurende lening en niet van 7,75 procent.
Intussen is duidelijk dat er ook
een commerciële deal voor een
aanvullend anderhalf procent is
afgesloten, waarover Vanackere
niet repte. Gelet op zijn relatie
met Devriendt, had hij daar wel
van op de hoogte moeten zijn, is de
suggestie. Die aantijging is niet
mals. Als ze klopt, heeft Vanackere
het parlement voorgelogen, wat
een reden voor ontslag is. Steven

Alleen valt ze nog moeilijk uit te
leggen. En met zijn onhandig verweer maakt hij het de oppositie
erg gemakkelijk. De coalitiepartners maken zich stilaan nerveus
over de onvolledige communicatie
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Ook meerderheidspartijen
vragen nu ‘een volledige en
sluitende uitleg’ van minister
van Financiën Steven Vanackere.
De vrees leeft dat de aanhoudende Belfius-ACW-heisa gaat wegen
op het regeringswerk.

van Vanackere. ‘Ik ga er nog altijd
van uit dat er niets aan de hand is,
maar minister Vanackere zou er
toch goed aan doen om een sluitende en volledige uitleg te geven
over zijn medewerker, en niet een
verklaring in drie etappes’, zegt

SP.A-voorzitter Bruno Tobback.
‘Dit was op zijn zachtst gezegd
geen elegante communicatie.’
‘De minister is zich aan het vastrijden, en dat is een slechte zaak
voor alle Vlaamse meerderheidspartijen’, zegt een ander lid van de
meerderheid. ‘We staan al zwak in
de regering. Als één van de drie
Vlaamse partijen dan nog aangeslagen is, krijgen we het nog moeilijker, vooral tijdens de begrotingscontrole die eraan komt.’
Binnen de meerderheid circuleert
al een voorstel om de bevoegdheid
over de opvolging van Belfius los
te koppelen van het departement
Financiën en onder te brengen bij
minister van Overheidsbedrijven
Jean-Pascal Labille (PS). Die partij
zou daar niet tegen zijn.
Maar Vanackere zelf heeft al gezegd dat hij daar geen enkele reden toe ziet. Hij vindt dat hij recht
in zijn schoenen staat. Volgens
hem valt er ook geen dossier door
te geven aangezien het juist de
taak van de politiek is om zich niet
te mengen in het beleid van de
bank Belfius.
De vragen die de kwestie oproepen, zijn voor kamerlid Peter Dedecker (N-VA) een bijkomende reden om een parlementaire onderzoekscommissie te eisen. Voor
Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen hoeft het zover niet te komen
als Belfius en het ACW ermee instemmen om de kamerleden het
contract over de verkoop van de
winstbewijzen te laten inkijken.

‘De minister
is zich aan
het vastrijden,
en dat is een
slechte zaak
voor alle
Vlaamse
meerderheidspartijen’
LID VAN DE MEERDERHEID

‘Dit was op zijn
zachtst gezegd
geen elegante
communicatie’
BRUNO TOBBACK

SP.A-voorzitter

4 VRAGEN
Wouter
Devriendt
wist het
ook niet
1. Wie is Wouter
Devriendt?
Wouter Devriendt is een financieel expert die sinds mei
2011 als extern consultant
werkt voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) om de aartsmoeilijke onderhandelingen
over de waarborgregeling of
de kapitaalverhoging voor
Dexia in goede banen te leiden.
Onder voormalig minister
van Financiën Didier Reynders (MR) trad hij toe tot het
kabinet, maar onder zijn opvolger Steven Vanackere
(CD&V) is hij extern consultant. Devriendt volgt het
staatssteun-dossier,
maar
doet geen politiek regelgevend werk. Hij is onder eigen
verantwoordelijkheid
bestuurder bij Belfius-bank.
2. Waarom heeft Devriendt
een kantoor op het kabinet-Vanackere?
Wouter Devriendt werkte het
voorbije jaar intensief samen
met het kabinet-Vanackere
om het Dexia-dossier te behandelen. Dat zou ook de reden zijn waarom hij een kantoor vroeg en kreeg op het kabinet van de vicepremier. Zo
kan hij heen-en-weergeloop
vermijden. Devriendt heeft
ook contacten op de kabinet-

Wouter Devriendt © Belfius

ten van de premier en de andere vicepremiers.
De samenwerking met het
kabinet is vandaag veel minder intens dan enkele maanden geleden. Devriendt komt
er nu veel minder vaak over
de vloer dan voorheen.
3. Devriendt heeft zelfs
een mailadres van het kabinet. Is hij dan toch lid
van het kabinet?
Betrokkenen zeggen daarover dat het mailadres dateert uit de tijd dat Devriendt
lid was van het kabinetReynders. In de chaotische
begintijden van de regeringDi Rupo activeerde hij zijn
mailadres uit de Reynderstijd om ervoor te zorgen dat
er geen communicatie, bijvoorbeeld van Europa, verloren ging.
4. Bracht hij Vanackere op
de hoogte van de Belfiusdeal?
Ingewijden zeggen dat Devriendt, net als andere bestuurders, niet op de hoogte
was van de aanpassing van
de Belfius-deal tijdens de onderhandeling met het ACW.
De ceo van Belfius, Jos Clijsters, gaf de raad van bestuur
daar aanvankelijk geen duidelijkheid over. Dat gebeurde
pas anderhalve week geleden. (wwi)
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FEDERALE REGERING

Begrotingscontrole w
BRUSSEL | Het Monitoringcomité, een verzameling begrotingsspecialisten uit de federale administratie, had gisteren zijn berekeningen over het verwachte tekort
op de begroting moeten voorstellen. Voor de regering luidt dat cijfer meestal de start in van de begrotingsbesprekingen.
Maar ditmaal zijn de ambtenaren
er niet in geslaagd tijdig alle cijfers te verzamelen en te verwerken. Het rapport van het Monitoringcomité wordt pas in de tweede
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