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EXIT VANACKERE

Overdracht
van de macht

Daags na zijn ontslag
als vicepremier en
minister van Financiën
heeft Steven Vanackere
(CD&V) symbolisch zijn
dossiers overgemaakt
aan zijn opvolgers. Op
het kabinet-Financiën
in de Wetstraat 12 over-
handigde hij het laatste
verslag van het kernka-
binet aan vicepremier
Pieter De Crem. “Ik
ben overtuigd dat je
een prima job zult
doen. Alle succes en
geluk gewenst”, zei
Vanackere. Kersvers
financiënminister Koen
Geens (l.) kreeg dan
weer het laatste verslag
van de eurogroep. “Ik
heb Koen altijd leren
waarderen als iemand
met een bijzondere
competentie, een grote
karaktersterkte en ook
zeker een aangename
mens om mee te wer-
ken”, aldus Vanackere.
“Ik heb het volste ver-
trouwen.” Waarna zijn
laatste, wat onbeholpen
woorden als vicepre-
mier en financiënminis-
ter volgden: “Voilá, dat
was het eigenlijk.” (JVH)

Deonbeantwoorde
vragennaVanackere

De christelijke arbeidersbewe-
ging ACWsloot in januari een
eeuwigdurende lening van 60,5
miljoen euro af bij Belfius.
Aanvankelijk raakte bekend dat
ACWdaarvoor een vergoeding
van 7,75 procent zou krijgen van
de bank. Daar kwamprotest
tegen, omdat de rente te royaal
was. Daaromwerd ze verlaagd
tot 6,25 procent.
Uit een interne nota bleek

onlangs echter dat de vergoeding
voor ACW toch kan stijgen tot
7,75 procent. Het federale parle-
ment vroeg gisteren het contract
op. “Wemoeten de deal grondig
bestuderen”, zegt liberaal
Kamerlid Luk Van Biesen. “De
regeling rond de eeuwigdurende
leningmoetmarktconform zijn.
Enwewillenweten hoe die 1,5
procent van de staatsbank plots
verdween en dan weer opdook.”
Groen-Kamerlid en banken-

specialistMeyremAlmaci sluit
zich daarbij aan. “Was de deal
tussenACWenBelfiusmarkt-
conform?Dat is de eerste vraag.
En daarnaast: vanwaar kwamen
diewinstbewijzen überhaupt?
Hoe komt het dat zemee overge-
heveldwerden na de redding
vanDexia?Wat dedenReynders
en Leterme?"

De rol vanWouterDevriendtblijft
onduidelijk.Hij is bestuurder van
Belfius enadviseur vanoverheids-
holdingFPIM.Maarwashij ook
eenmedewerker vanVanackere?
Anderekabinettenkennenhem
als aanspreekpunt.MaarVan-
ackereontkende steeds catego-
riek.Almoesthij zondagavond
plots toegevendatdemaneen
bureauheeft opzijnkabinet en
eenmailadres vanzijnkabinet.
“WatwistDevriendtoverde
gecontesteerdedeals tussen
Belfius enACW”, vraagtPeter
Dedecker,Kamerlid vanN-VA.
“Envooral:wat verteldehij door
aanenerzijdsVanackere enander-
zijdsBelfius-CEOJosClijsters?”
Vanackereontkendevorigeweek
inhetparlementdathij iets afwist
vandecommerciëledeals tussen
Belfius enACW.
“Devolledige
waarheid zul-
lenwenooit
kennen”, ver-
volgtDe-
decker. “Er zijn
misschienmails
of telefoons,maar
ookgewoon
gesprekken inde
gangenvanhet
kabinet.”

De hele ACW/Belfius-gate
barstte los nadat N-VA ten aanval
trok tegenACW.HunKamer-
leden Peter Dedecker en Jan
Jambon beschuldigden ‘de
Beweging’ van schriftvervalsing,
misbruik van vennootschaps-
goederen en fiscale fraude bij het
incasseren vanDexiawinsten via
het vehikel Sociaal Engagement.
Het ACWontkent de beschuldi-
gingen. Zowel het Brussels par-
ket als de Bijzondere Belasting-
inspectie onderzoeken de zaak.
Karin Temmerman (sp.a):

“We laten het gerecht zijnwerk
doen.Wanneer het onderzoek
klaar is, zullenwe bekijken of er
nog vragen onbeantwoord geble-
ven zijn.” Volgens Dedecker kan
dat nog even duren. “Het werk
zal niet afgerond zijn binnen
enkele weken, dat staat vast. Kijk
naar de zaak tussen Karel De
Gucht en de fiscus.”

De hele ACW/Belfius-gate is een
onderdeel van het veel grotere
dossier rond de ondergang van
Dexia. Het allerbelangrijkste,
vindt Groen. “Alle huidige vra-
gen zijn eigenlijkmaar een klein
deeltje van een hele grote hoop”,
zegt Almaci. “Het is nu altijd
over de 110miljoen gegaan van
dewinstbewijzen,maar het gaat
eigenlijk over 10miljard.
Namelijk de 10miljard voor de
tweede redding vanDexia Bank
België (het huidige Belfius, red),
waar nog zoveel vragen over zijn
die de bijzondere bankencom-
missie onbeantwoord liet.
Zolangwe daar geen antwoor-
den op hebben, zullenwij onze
vraag naar een onderzoekscom-
missie blijven herhalen.”
Net als Groen is N-VA voor-

stander van een onderzoekscom-
missie naar de afwikkeling van
deDexia-saga. Halfweg 2012
kwam er al een bijzondere
Kamercommissie. “Maar die had
niet genoeg bevoegdheden”,
aldus Dedecker. “De topman van
de toezichthouder, Jean-Paul
Servais, kwambijvoorbeeld aan-
zettenmet powerpoints waarop
de helft zwart gemaakt was. Tja.
Leterme hebbenwe zelfs nooit
gezien.”

Onderzoekscommissie
Belfius-ACWbegraven

MARTIN BUXANT
BRUSSEL

Erkomtgeenparlemen-
taire onderzoeks-
commissienaarde zaak
ACW-Belfius,maarde
Kamerkrijgtwel inzage in
deomstredencommerciële
deal. Dat zijnde
meerderheidspartijen
overeengekomen.

OpenVld stuurdePatrickDewael,
eenvanzijnmeest ervarenpolitici,
het veld in om in het dossier een
elegantepolitiekebocht tekunnen
nemen. De liberale fractieleider
verduidelijkte in de Kamer met
veel details hoe en waarom een
parlementaire onderzoekscom-
missieniet noodzakelijkwas inde
zaak-ACW-Belfius.
“Een parlementaire onder-

zoekscommissie is te belangrijk
ompolitieke spelletjesmee te spe-
len”, legde hij uit in de commissie
Financiën. “Wekunnen tochgeen
parallelle onderzoeken starten,
naastdievanhetparket endeBBI?
Dat zouweinig coherent zijn”.
Ter herinnering: vorige don-

derdag dreigde partijgenoot Luk
Van Biesen nog een onderzoeks-
commissie te eisen mocht er in
dezegevoelige zaakgeenvolledige
duidelijkheid komen.
DeuitsprakenvanDewaelkwa-

menna een voorstel van CD&V’er
CarlDevlies.Die laatstevraagtdui-
delijkheid over de deal tussen
Belfius en het ACW maar stelde
dat alles via de commissie
Financiëndiende tegebeuren. “We
moeten alle documenten kunnen
inzien”, zeiDevlies. “Het isbelang-
rijk datwe tewetenkomenwatde
commerciële deal precies inhield.
Allesmoet gebeurenachter geslo-
tendeurenomhet confidentieel te
kunnen houden. Het parlement
kandezelfdewerkwijze toepassen
als destijds in het dossier rond
Sabena.”

OpenVldkeurdehetvoorstel goed.
tenzij. Sp.akwamniet tussenbeide
enookdeFranstaligepartijenver-
kozen om zich niet te mengen in
het debat.
Commissievoorzitter Georges

Gilkinet (Ecolo) zal nu een brief
naar Kamervoorzitter André
Flahaut (PS) sturen. Hij moet op
zijnbeurtaanhetACWinzagevra-
gen indedocumentenvanBelfius,
een bank die voor 100 procent in
handenvande staat is.De christe-
lijke arbeidersbewegingACW liet
almeteenwetendat zebereid isde
contracten met Belfius rond de
veelbesprokenwinstbewijzenach-
ter geslotendeurenvoor te leggen
aan het parlement.

Hoeenwanneerde inzageprecies
geregeldwordt, isnogonduidelijk.
Waarschijnlijk zullenerper fractie
enkele parlementsleden toestem-
mingkrijgenomdevertrouwelijke
contracten in te kijken,weliswaar
zonder dat ze daaruit stukken
mogen kopiëren of fotograferen.
Bij Belfius Bank legt woordvoer-
ster Moniek Delvou uit dat er
tegendiemanier vanwerkengeen
bezwaar is. “ZodrahetACWgroen
licht geeft, is er vooronsgeenpro-
bleem”, klinkt het.
Bij de oppositie vinden zowel

N-VA,GroenenVlaamsBelangde
geplande procedure too little too
late. “Alleen een echte parlemen-
taire onderzoekscommissie geeft
ons de voorwaarden om alle
inlichtingen tekunnenverkrijgen”,
merkt N-VA-Kamerlid Peter
Dedecker op.

Wat staat in
geheime deal
ACW-Belfius?1 Quid Wouter

Devriendt?2 Pleegde het
ACW fraude?3 Wat met de

eerdere deals?4

Steven Vanackere (CD&V) mag dan zijn ontslag ingediend hebben,

een hele reeks vragen rond ACW en Belfius blijft onbeantwoord.

Jeroen Van Horenbeek en Ann Van den Broek

Patrick
Dewael
(Open Vld):
‘Onderzoeks-
commissie te
belangrijk om
politieke spel-
letjes mee te
spelen’

Peter Dedecker (N-VA): ‘Wat
vertelde Wouter Devriendt
door aan enerzijds minister

Vanackere en anderzijds
Belfius-CEO

Clijsters?’

Peter Dedecker (N-VA): ‘Wat

Vanackere en anderzijds
Belfius-CEO

Clijsters?’

eper, voorjaar 2005.Tijdensde
buitengewonealgemeneverga-
deringbijweefgetouwenprodu-
centPicanol vloeit het onge-
noegenvandeminderheids-
aandeelhouders als eenemoti-

onele eruptiedoordezaal.De
heisaoverdepersoonlijke verrij-
kingvaneenaantal familiale aan-
deelhoudersopdekapvanhet
bedrijf is eenzwartebladzijdeuit
degeschiedenis vande familie
Steverlynck.Misnoegdeaandeel-
houders, de revisor, het kantoor
Deminor eneenhandvol zakenad-
vocatenzijnmedespelers indit
Grieksedrama.Vooraan, een
beetje ineengedoken, zit een stille
wat teruggetrokkenman.Dieman,
metde looks vaneenverstrooide
professor, beantwoordt opeen rus-
tige toondeoprispingenuit de
zaal. Bij elke aanval gericht aanzijn
cliënten is advocaatKoenGeens
dodelijk efficiënt.De stemverraadt
geengreintje emotie.Het ismoei-
lijk kersenetenmet iemanddie
stoïcijnsblijft onder enormedruk.
Dat zullendedoorgewinterde
ministers straksnogwelmerken.
Het ismetdiezelfdemonkellach

en licht speelseblikdatGeensdins-
dagavond livedehuiskamers
inblikt, tijdens zijn eerste gesprek
metTerZakealsminister van

Financiën.Ooknumaakthij een
ietwat verstrooide indruk,maar
laatu zichvooralnietmisleiden.
KoenGeens is eenzwaarge-

wicht, eengerespecteerdacademi-
cus, eneenbriljant advocaat.Hij
wasbetrokkenbij heelwat grote
dealsuit de economischegeschie-
denis vanons land.Mede-architect
bij de vormingvanKBC,dathij
later als kabinetschef vanminister-
presidentKrisPeetersmeevande
ondergangzal redden involle
financiële crisis.Maarookde
beursgangvanBelgacomofde
overnamevanEuropese staalreus
Arcelordoorhet IndiaseMittal
staanopzijn cv.Geensof zijnkan-
toorEubelius zijnhoofdrolspelers
bij tal vanbelangrijkedossiers.
Geens stond in 1994aandewieg

vanhet advocatenkantoorEube-
lius. Bij de start kreeghetnogde
typischklassiekenaamDieux,
Geens enCornelismee, naarde
namenvande stichters. Later
doopthet kantoor zichzelf omtot
Eubelius. Een samentrekkingvan
hetGriekse ‘eu’ (welluidendheid),
hetLatijnse ‘ius’ (recht),met ‘bel’
als linknaarBelgië.Anderengrap-
pendathetuitgesprokenwordt als
‘youbill us’. In ieder geval isEube-
lius sinds zijnontstaanuitgegroeid
tot eenkantoorprimus interpares.

Net zoals zijn advocaten, stukvoor
stuk sterkepersoonlijkheden.Drie
kantoren:Brussel,Antwerpenen
Kortrijk. Chiquepanden, al zit
Geenshet liefst in zijnkantoortje
aandeKULeuven, dat volge-
stouwd ismetboeken.Geen tafel-
springerof receptieschuimer.
Net als diens confraters.Namen

alsRafVerstraeten,Marieke
Wyckaert of JozefLievensdoen
misschiennietmeteenbelletjes
rinkelen, inhunvakgebiedzijnhet
stukvoor stukkleppers.Het kan-
toor telt 37 vennotenen 120advo-

caten, enhet cliënteel is zeer ver-
scheiden.Het omvatniet alleen
grotemultinationals enBelgische
bedrijven,maarooknationale en
internationaleoverheden.
Deadvocatenzittenvaakmet

hunneusop tal vanbelangrijke
sleutels.Dat looptniet altijd even
zacht. ZowasBarteldSchutyser tot
2007enkele jarenpartnerbij Eube-
lius. Schutyser is demandie aande
basis lag vandeverwijderingvan

voormaligpoliticusFrankVan-
denbrouckebinnende sp.a.Via
dodelijk scherpemails kwamdat
aanhet licht. Eubelius: gewiekst,
creatief, endodelijk efficiënt.De
ministers zijn gewaarschuwd.

KoenGeens staat in de schijnwerpers als
kersversminister vanFinanciën.Maar hij is
vooral deman vanEubelius, een advocaten-
kantoordatbulkt vandekleppers. LievenDesmet

Eubelius, hetAnderlecht vande advocatenkantoren
Portret Minister Koen Geens bouwde kantoor uit tot een van de voornaamste van het land

I
2004
Beurs-
introductie
van Belgacom

2005
Fusie van
Almanij
en KBC

2005
Overname
van Electrabel
door Suez

2006
Overname van
Telindus door
Belgacom

2006
Overname
van Arcelor
door Mittal

Als juridisch adviseur was Geens
betrokken bij de belangrijkste
financieel-economische trans-
acties van de voorbije jaren.
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Terwijl CD&V bij Koen
Geens polste of hij het zag
zitten om de functie van
financiënminister Vanac-
kere over te nemen, hing
Geens aan de telefoon
met CEO Duco Sickinghe
van Telenet om hem te
overtuigen te blijven. De
telefoontjes van Peeters
werden afgewisseld met
die van Sickinghe. Geens
is/was adviseur bij Telenet.
Sickinghe noemtGeens
‘een veelzijdig man en een
belangrijke aanwinst voor
de regering’. (KH)

TWEEDE LIJN

Onderhandelen
met Telenet-
CEO Sickinghe

lDeEubeliusvestiging opdeBrusselse Louizalaan.© ERIC DE MILDT


