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Jean Vranken

CHRONOLOGIE VAN EEN MINISTERIEEL ONTSLAG

voorzitter ACV Limburg

Eén lange lijdensweg
BRUSSEL - Het ontslag van minister van Financiën
Steven Vanackere is de voorlopige climax van een
reeks incidenten en slechte communicatie naar
aanleiding van deals tussen Belfius en het ACW. De
chronologie van één lange lijdensweg waarbij het
trio Dexia-Belfius-ACW wurgend toesloeg.
29 SEPTEMBER 2008 - Door de
bankencrisis vraagt Dexia
staatssteun. Het Dexia-aandeel
keldert. Dat is slecht nieuws
voor Groep Arco, de financiële
holding van het ACW, dat voor
13,9% Dexia-eigenaar is. Ook
de 780.000 kleine Arco-coöperanten dreigen 1,5 miljard euro
te verliezen.
4 OKTOBER 2011 - Dexia wordt
ontmanteld in het gezonde
onderdeel Belfius en het vroegere Dexia Bank België, dat
wordt genationaliseerd. De
regering-Leterme voorziet een
waarborg voor de spaarders én
de Arco-coöperanten, wat heel
wat kritiek uitlokt.

30 MAART 2012 - Er lekt uit dat
het ACW 15 miljoen euro van de
winst van Belfius krijgt, omdat
de 300.000 winstbewijzen die het
ACW had bij de nationalisering
van Dexia niet mee zijn overgegaan naar de staat. De winstbewijzen dateren uit de jaren vijftig,
toen de toenmalige bank BAC
een vergoeding betaalde aan het
ACW voor het aanbrengen van
klanten. Die vergoeding werd jaren later omgezet in winstbewijzen. Open Vld vraagt het ACW
om de Belfius-winstbewijzen aan
de Belgische staat te schenken,
maar het ACW weigert.
3 APRIL 2012 - “Ik ben het ACW
niet”, reageert Vanackere op de
ontstane commotie. Het ACW
zelf zwijgt als een graf.
15 MEI 2012 - In zijn Rerum Novarumtoespraak in Genk waarschuwt Steven Vanackere het
ACW om zich niet meer in een
avontuur in de banken te storten.

6 DECEMBER 2011 - Steven Vanackere legt de eed af als vicepremier en minister van Financiën
in de regering-Di Rupo (foto).
Bijgevolg erft hij het Dexiadossier van zijn voorganger
Didier Reynders.

22 NOVEMBER 2012 - Zakenkrant
Financial Times vindt Vanackere
de meest betrouwbare minister
van Financiën van de EU.
28 NOVEMBER 2012 - De auditeur
bij de Raad van State adviseert
om de waarborgregeling van de
regering-Leterme voor de Arcoaandeelhouders te vernietigen.
Vanackere ziet het als zijn opdracht om de garantie voor de
aandeelhouders goed te keuren.
22 JANUARI 2013 - Enkele media
maken bekend dat Belfius de
300.000 winstbewijzen van het
ACW wil afkopen. Dat leidt tot
massa’s kritiek. In het parlement
wil Vanackere weinig commentaar kwijt over de intentie van
Belfius, tot groot ongenoegen
van Luk Van Biesen (Open Vld).
31 JANUARI 2013 - Het ACW
meldt dat Belfius zijn 300.000
winstbewijzen voor 110 miljoen
euro koopt. Daarvan recupereert
de staatsbank 72 miljoen euro
in de vorm van een eeuwigdurende lening. Het ACW en zijn
Franstalige tegenhanger MOC
ontvangen voor die lening een
jaarlijkse rente van 6,25 procent.
De rest van de afkoopsom keert
Belfius uit aan de arbeidersbeweging, gespreid over een
periode van tien jaar. In de
Kamer haalt Luk Van
Biesen opnieuw uit
naar de zwijgzame
Vanackere.

“Ik ben verrast
door het ontslag.
Hij stopt omdat
hij moe is. Als je
recht in je schoenen staat en ze
blijven je aanvallen, kan ik dat
wel begrijpen.”

Blije gezichten nog
mei vorig
jaar op de
familiedag
van CD&V in
Oostende.
14 FEBRUARI 2013 -N-VA beschuldigt het ACW van fiscale fraude
met de Belfius-winstbewijzen.
De partij spreekt van schriftvervalsing, belangenvermenging en
misbruik van vertrouwen. Ze eist
ook een parlementaire onderzoekscommissie. ACW-topman
Patrick Develtere ontkent.

28 FEBRUARI 2013 - Terwijl de BBI
langsgaat bij het ACW, ligt
Vanackere in het parlement
onder vuur. “Ik sta recht in
mijn schoenen”, zegt hij in
de Kamer. Vanackere belooft
meer transparantie op een
hoorzitting met de topmensen
van Belfius en het ACW.

15 FEBRUARI 2013 - Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John
Crombez laat weten dat de Bijzondere Belastinginspectie BBI
het ACW zal onderwerpen aan
een fiscaal onderzoek.

1 MAART 2013 - Op de hoorzitting zegt CEO Jos Clijsters
(foto) van Belfius dat Vanackere nooit tussenkwam bij de
overeenkomst met het ACW.

18 FEBRUARI 2012 - De christelijke
vakbond ACV neemt afstand van
het ACW. Na N-VA eisen ook
Groen en Vlaams Belang een
onderzoekscommissie.
19 FEBRUARI 2013 - Na een analyse
laat fiscalist Axel Haelterman
weten dat het ACW niet in de fout
ging. Het ACW wil een klacht
indienen wegens laster tegen de
N-VA’ers Jambon en Dedecker.
21 FEBRUARI 2013 - Vanackere zegt
stoutmoedig dat “een eenvoudig
sorry na al die kritiek van de
N-VA al te gemakkelijk lijkt.”
25 FEBRUARI 2013 - N-VA is “verbijsterd” dat het ACW de notionele intrestaftrek wil gebruiken
op die 110 miljoen euro belastinggeld van Belfius. Vanackere
meldt droogjes dat de notionele
intrestaftrek een “wettelijk verankerde formule is”. Ook raakt
bekend dat het ACW door het
Belfius-akkoord niet alleen een
rendement van 6,25 procent op
een achtergestelde lening krijgt,
maar dat het ook kan rekenen op
1,5 procent extra als aan een aantal voorwaarden voldaan
is. Over die extra vergoeding wist Vanackere
naar eigen zeggen
niets. Er wordt
getwijfeld aan
die woorden.

VANA
Foto TVG

Lydia Plessers
secretaris Femma Limburg
“Vanackere is een minister in wie
we veel vertrouwen hadden en die
zeer integer was. Jammer.”

Foto Belga

Rik Bloemen
voorzitter ACW Limburg
“Ik vind dit ontslag behoorlijk
jammer. Maar ik
begrijp dat als ze
je uit wantrouwen voortdurend
zoeken, het nog
moeilijk wordt
om met andere
Foto SM
andere mensen
samen te werken. Maar ik had dit
in elk geval niet zien aankomen.
Vanackere was iemand met zin
voor verantwoordelijkheid.”

2 MAART 2013 - Belfius-bestuurder Wouter Devriendt blijkt op
het kabinet van Vanackere te
werken. Er rijzen opnieuw vragen over de rol van Vanackere
in de Belfius/ACW-deals.

Piet Hendrickx
voorzitter Okra Limburg

3 MAART 2013 - In De Zevende
Dag zegt Vanackere dat er
niets mis is met de deals. Hij
zweert dat Devriendt niet op
zijn kabinet werkt. Later op de
dag moet Vanackere toegeven
dat Devriendt wél een bureau
en mailadres heeft op zijn kabinet. N-VA en LDD willen het
Belfius/ACW-contract inzien.

“We zaten vanmorgen in Brussel
in een vergadering van Okra, toen
we het nieuws hoorden. We waren
allemaal heel erg verrast. Ik had
verwacht dat hij een hardere houding zou aannemen tegenover al
die aanvallen. N-VA zegt nu wel
dat ze zijn ontslag niet hebben
gevraagd, maar ze hebben het wel
gekregen.”

4 MAART 2013 - Op het CD&Vpartijbestuur laten enkele toppers verstaan dat hun geduld
met het ACW stilaan op raakt.

Jan Schrijnemakers
directeur CM Limburg
“Jammer dat een goede minister
de handdoek in de ring gooit. Hij
neemt onterecht ontslag.”

5 MAART 2013 - Om 10 uur kondigt Steven Vanackere zijn
ontslag aan. In de vooravond
maakt CD&V bekend dat
Koen Geens, de vroegere kabinetschef van Kris Peeters, de
nieuwe minister van Financiën
wordt. Pieter De Crem wordt
vicepremier.
Yves LAMBRIX

Carien Neven
secretaris ACW Limburg
“Ik weet niet of er nog veel mensen staan te springen om minister
te zijn, als je dit ziet. Een minister
moet zijn woorden zo erg wikken
en wegen, maar dat is natuurlijk
ook maar een
mens. We hebben het nieuws
gehoord tijdens een vergadering met
het personeel
en niemand
van ons had
dit verwacht.
Maar ik beFoto TP
grijp wel dat
je je ontslag geeft, na zoveel
aanvallen.” De hele Belfius-saga
heeft trouwens ook gevolgen voor
het personeel van het ACW. Er
verdwijnen nog eens jobs door de
notionele interest die ze niet meer
toepassen. Eerder waren er in
Hasselt al vijf jobs geschrapt als
gevolg van de andere financiële
ACW-perikelen. “Dit weegt in elk
geval op onze werking. Gelukkig
zijn er veel vrijwilligers die ons
verdedigen.”

26 FEBRUARI
2013 - Vanackere
zegt dat hij niet
op de hoogte
is of moet zijn
van bijkomende
commerciële
overeenkomsten tussen
Belfius en het
ACW.

Adrien Luykx
voorzitter KWB Limburg

	
  

ANALYSE: W

“Jammer, want Vanackere was
een van de weinig correcte en capabele mensen in deze regering.”
LC

BRUSSEL - Steven
Vanackere nam
gisteren ontslag.
Niemand vroeg zi
ontslag. Toch was
zijn positie moeili
geworden omwill
van zijn slechte
communicatie in
het ACW/Belfiusdossier. Dat is de
fout van de minister. Maar ook van
ACW en Belfius di
voor hem de nodi
en juiste informat
verzwegen.

Het ontslag van Steven Vanac
was een verrassing. De ministe
onder vuur omwille van zijn
altijd even accurate communic
over een reeks deals tussen A
en Belfius. Maar niemand vr
zijn ontslag. Dat hij toch ont
nam, komt mede door zijn perso
lijkheid. Steven Vanackere is
plichtsbewuste en integere polit
Dat zijn politieke tegenstre
daaraan twijfelden, ging - om
met de woorden van de mini
zelf te zeggen - zijn “persoon
incasseringsvermogen” te bove

Communicatiefout

Onmiddellijke aanleiding v
het ontslag van Steven Vanac
was zijn laatste communicat
uitschuiver over de rol van Wo
Devriendt. Eerst ontkende h
“De Zevende Dag” dat deze o
hankelijke Belfius-bestuurder
zijn kabinet werkt. Om later o
dag in een mededeling te precis
dat Devriendt géén medewerk
maar wel een bureau heeft op
kabinet én een e-mailadres van
kabinet.

❞

ONMIDDELLIJKE
AANLEIDING VOO
HET ONTSLAG VA
STEVEN VANACKE
WAS ZIJN LAATST
COMMUNICATIEV
UITSCHUIVER

Dat houdt in dat er veelvuld
contacten mogelijk waren tu
Devriendt en de kabinetsmedew
kers van de minister. Die kon
vervolgens de minister inform
waardoor die in principe op
hoogte kon zijn van alle deals
sen ACW en Belfius en dus ook
parlement correct kon informe
Men kan zich de vraag stellen
het komt dat de minister niet
dat Wouter Devriendt nog altijd
bureau en een mailadres had.
wijst op slechte organisatie.

Gekwetst

Men kan zich ook de vraag
len hoe de pers te weten kw
dat Wouter Devriendt nog a
een bureau en een mailadres h
In dat verband wordt er rich
Didier Reynders (MR) gekek
de vorige minister van Finan
die dat graag was gebleven.

