
	  

BRUSSEL | Sinds eind januari
beheerst de financiële handel en
wandel van de christelijke arbei-
dersbeweging ACW de politieke
agenda in de Wetstraat. Daarbij is
slechts op één onderdeel al ophel-
dering gekomen: het ACW ziet af
van zijn plan om gebruik te maken
van de notionele intrestaftrek als
alternatief voor besparingen op de
personeelskosten.
In twee andere, grotere dossiers
liggen nog enkele belangrijke vra-
gen op tafel: wat wist de minister
van Financiën over de deal tussen
het ACW en de staatsbank Belfius,
waarbij de oude winstbewijzen
werden afgekocht voor 110 mil-
joen euro? En wat is er waar van
de beschuldiging, door de N-VA,
dat het ACW fiscale fraude heeft
gepleegd bij de aangifte van de op-
brengst van die winstbewijzen?
N-VA-kamerlid Peter Dedecker
heeft met zijn fraudebeschuldi-
ging aan het adres van het ACW
twee onderzoeken in gang gezet:
bij het parket van Brussel en bij de
Bijzondere Belastinginspectie
(BBI). Op het resultaat van hun
werkzaamheden is het allicht nog
een tijdje wachten.
Daarnaast vraagt de N-VA de op-
richting van een parlementaire
onderzoekscommissie. Ook de an-
dere oppositiepartijen Groen en
Vlaams Belang eisen zo’n commis-
sie en, opvallend, zelfs de liberale
regeringspartij MR heeft zich bij

die vraag aangesloten. Voorlopig
heeft Open VLD dat nog niet ge-
daan, al heeft kamerlid Luk Van
Biesen er al (voorzichtig) mee ge-
dreigd.
Normaal had de vraag van de op-
positie gisteren besproken moe-
ten worden in de kamercommissie

van Financiën, maar die vergade-
ring is door het ontslag van Vanac-
kere niet doorgegaan.
De kamerleden hebben vorige
vrijdag wel al een hoorzitting ge-
had met ACW-voorzitter Patrick
Develtere, de top van Belfius (ceo
Jos Clijsters en voorzitter Alfred
Bouckaert) en twee bestuurders
van de federale investeringsmaat-
schappij FPIM (Koen Van Loo en
Robert Tollet).
Op die zitting heeft Clijsters ver-
klaard dat minister Vanackere
‘nooit is tussengekomen’ in de on-
derhandelingen met het ACW en
de bestuurders van FPIM hebben
er gezegd dat Vanackere niet op de
hoogte was van een (aanvankelijk
geheim gehouden) commerciële
overeenkomst tussen ACW en Bel-
fius, waarbij de bank 1,5% extra
rente betaalt bovenop de 6,25%
rente die eerder al bekend was.
Volgens CD&V-voorzitter Wouter
Beke zullen de parlementsleden
binnenkort inzake krijgen in die
omstreden commerciële deal. (jir)

Onderzoekscommissie nog niet van de baan

Ook na het vertrek van Steven
Vanackere als minister blijven
heel wat vragen in het dossier
ACW-Belfius onbeantwoord.

Peter Dedecker (met Jan Jambon): twee onderzoeken opgestart. © pn

Het ontslag van
minister Vanackere
stopt het onder-
zoek naar de
financiële handel
en wandel van
de christelijke
arbeidersbeweging
niet

ACW-BELFIUS-AFFAIRE ‘Ontslag is teke-
nend voor pijn-
grens politici.
Geeft te denken
over de manier
waarop aan
politiek wordt
gedaan’
PIET VANTHEMSCHE,
voorzitter Boerenbond
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‘De enige
gelijkenis
tussen een
politicus en
een vlieg:
beiden kunnen
door een krant
worden dood-
gemept’

MARK EYSKENS


