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Patrick Dewael, Kamerfractieleider voor
Open VLD, wenst nieuwbakken vicepremier De
Crem (CD&V) op zijn eigen sarcastische manier
succes via Twitter. De Crem zei deze week dat hij
ook de belangen van het ACW zou verdedigen.
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ACW en Belfius
schrappen geheime deal
ACW-voorzitter hoopt dat aanvallen nu eindelijk ophouden
Develtere hoopt dat de aanvallen op zijn beweging nu ophouden, maar dat was gisteren
zeker niet het geval. Bij de oppositie wekte het ACW met
zijn late beslissing de indruk
dat er wel degelijk iets fout
zit. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker: ‘Als ACW een getekend
contract annuleert dat hen
900.000 euro oplevert, vraag
ik mij af of je nog een argument voor een onderzoekscommissie nodig hebt. Wat is
er dan nog dat hen meer waard
is dan 900.000 euro?’

De omstreden geheime
deal tussen ACW en
Belfius is niet meer.
Nadat de deal mee het
ontslag van Steven
Vanackere veroorzaakte, beslisten bank
en beweging om ze te
schrappen. Voor de
oppositie en zelfs regeringspartij Open VLD
verandert dat echter
niets aan de
zaak. Kamerlid Luc
Van Biesen: ‘We willen
nog altijd het contract
zien.

Onderzoekscommissie

FABIAN LEFEVERE
Van alle zaken waarmee voormalig minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V) de
voorbije weken overspoeld
werd, was de ‘geheime deal’
tussen ACW en Belfius de
meest schadelijke. Vanackere
verklaarde in de Kamer dat hij
niets wist over een extra anderhalf procent op een lening
van ACW aan Belfius – afgesloten in het kader van de
overdracht van de winstbewijzen – maar achteraf werd volop gesuggereerd dat Vanackere
daar wél van af wist.
Een week verder lijkt dat alweer geschiedenis: Vanackere
is weg, maar gisteren maakte
het ACW alsnog bekend dat
het afziet van dat extra procent. De lening op zich, tegen
een tarief van 6,25 procent,
blijft wel bestaan. ACW-voor-

Patrick Develtere wil dat de
insinuaties stoppen. ‘We
hebben al zoveel schade
geleden, dat we de overeenkomst beter annuleren.’ Foto: pn
zitter Patrick Develtere: ‘Door
foute informatie en verkeerde
insinuaties hebben we zoveel
schade geleden dat we de overeenkomst beter annuleren. We
hopen dat we daar met dit signaal een punt achter zetten.
Wie de behoefte voelt om ons
neer te sabelen, mag daar nu
eindelijk mee ophouden.’

‘Druk van CD&V’
Voor het ACW is dit een heel
erg pijnlijke zaak. De beweging
is op dit moment aan het herstructureren en moet vermoe-

delijk nog enkele tientallen
mensen laten afvloeien. Dat ze
nu de bijhorende deal schrappen, die bijna een miljoen per
jaar opbrengt, maakt die operatie extra moeilijk. Maar er
was ook politieke druk om dat
te doen. CD&V is van mening
dat de ACW-affaire afstraalt
op de partij, en wil dat zo snel
mogelijk rechttrekken. Volgens sommigen heeft ze druk
uitgeoefend op ACW. Voor
Belfius en de overheid – de eigenaar – is dat een goede zaak:
deze beslissing levert een miljoen per jaar op.

Opvallend was ook de commentaar vanuit de federale
meerderheid. Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) –
die overigens gelooft dat er
niets fout gebeurde – zei gisteren in Terzake dat Steven Vanackere nog steeds minister
geweest was als ACW deze beslissing een paar dagen eerder
genomen had. Kamerlid Luc
Van Biesen, die namens Open

,,

JOHAN VANDE LANOTTE
Vicepremier

Als ze dit eerder
hadden gedaan, was
Vanackere nog
minister geweest
VLD met een onderzoekscommissie dreigde, zegt dat dit
niets verandert. Hij wil nog
steeds
de
contracten
zien. ‘Mijn zoektocht naar de
waarheid gaat verder.’ Gisteren arriveerden de contracten
tussen ACW en Belfius in de
Kamer. Ze kunnen over enkele
dagen ingekeken worden.

	
  

Directeur Belastinginspectie noemt
ACW-constructie ‘abnormale ontwijking’

Karel Anthonissen. Foto: pn
Foto: pn
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‘De Crem: ich bin ein
ACW-er :-) #succes’

2 van de 3 Waalse regeringspartijen zouden
volgens de derde partner, Ecolo, niet langer
trouw zijn aan het regeerakkoord. In de Waalse
regering is een serieuze crisis opgetreden nadat
PS en CDH de Ecolo-ministers bekritiseerden
over hun aanpak van groene stroom en hernieuwbare energie.

Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie
(BBI),
noemt de ACW-constructie
met de winstbewijzen een
‘abnormale
ontwijking’. Staatssecretaris voor
Fraudebestrijding
John
Crombez onderzoekt of hij
kan optreden tegen de directeur, die helemaal niets met
het dossier te maken heeft.
Anthonissen schrijft in het
rechtse satirische weekblad
’t Scheldt dat het ACW niet

noodzakelijk fraude gepleegd
heeft, maar zeker voor een bedrag van 25 miljoen aan ‘abnormale belastingontwijking’
doet. Dat is in het verkeerde
keelgat geschoten bij staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A), die
bevoegd is voor het toezicht op
de BBI. ‘Hij heeft het dossier
niet, en heeft dus geen enkele
autoriteit. Dit zegt ook niets
over de uitkomst van het onderzoek.’
Anthonissen spreekt dan wel

in eigen naam, maar toch is
Crombez niet van plan dit te
laten passeren. ‘Ik moet eerst
nagaan wat mogelijk is’, zegt
hij. De eigenlijke onderzoekers
van het dossier bij de BBI houden de lippen alvast op elkaar:
zij hebben geheimhoudingsplicht. Het is niet de eerste
keer dat Anthonissen in het
oog van de storm komt. Hij is
de man die ook de vermeende
belastingontduiking van eurocommissaris Karel De Gucht
(Open VLD) onderzoekt. (bm)







