
	  

INTERVIEW
ELLEN CLEEREN

Om een en ander goed te begrijpen
moeten we eerst een stapje terug in
de geschiedenis. Belfius, sinds okto-
ber 2011 volledig in handen van de
Belgische staat, bereikt in januari
een akkoord over de afkoop van de
winstbewijzen in handen van het
ACW. Belfius koopt de winstbewij-
zen van het ACW af voor 110 miljoen
euro. In de boeken van de bank
staan de winstbewijzen genoteerd
voor 170 miljoen euro. Belfius boekt
dus een papieren winst van 60 mil-
joen euro. Een deel van de afkoop-
som wordt door het ACW onmid-
dellijk omgezet in een euwigduren-
de achtergestelde lening van 72
miljoen euro aan Belfius. De bank
betaalt het ACW daarvoor 6,25 pro-
cent.

Over dat aspect van de afspraken
lijkt de heisa veeleer beperkt geble-
ven te zijn.

Maar boven op de vaste rente
van 6,25 procent zou Belfius het
ACW ook nog een variabele
vergoeding van 1,50 procent
betalen, afhankelijk van de
inleg en de premies van
klanten die door het ACW
worden aangeleverd. Rond
die 1,50 procent blijft het
mistig. Zo blijft het ondui-
delijk waarom die varia-
bele vergoeding eerst wel,
dan weer niet, en vervol-
gens weer wel deel uit-
maakt van het onderhan-
delde pakket.

Volgens Belfius en het
ACW maken ze deel
uit van de gewone
commerciële af-
spraken die als
zodanig niet

aan de aandeelhouder, dus de Belgi-
sche overheid, hadden moeten wor-
den voorgelegd.

Steven Vanackere, tot begin deze
week minister van Financiëne, be-
weert ook nooit over die commer-
ciële afspraken te zijn ingelicht.

Uitgerekend op de dag dat alle
overeenkomsten tussen Belfius en
het ACW over de afkoop van de
winstbewijzen worden overhandigd
aan de voorzitter van het parlement,
André Flahaut (PS), melden beide
contractpartijen dat ze het commer-
ciële luik daarvan, laten voor wat het
is.

Waarom maken het ACW en Bel-
fius uitgerekend nu bekend dat
ze de commerciële afspraken
beëindigen? Het tijdstip is toch
verdacht.
Develtere: ‘Wat had ik dan moeten
doen? Nog wat langer moeten
wachten? Tussen het ACW en Belfius
waren al een paar dagen gesprek-
ken lopende over de vraag of we met
die commerciële deal zouden door-
gaan. De vraag was: houden we vast
aan die commerciële afspraken en
blijven we alle verdachtmakingen
en insinuaties slikken, of laten we ze
toch maar vallen? Uiteindelijk heb-
ben we voor dat laatste gekozen, de
weg die het minste schade berok-
kent.’

Had u die commerciële deal niet
beter eerder laten varen? Dan
had minister van Financiën
Steven Vanackere misschien geen
ontslag moeten nemen.
Develtere: ‘Ik denk niet dat daar
enig verband tussen bestaat.’

Door het beëindigen van de over-
eenkomst loopt het ACW jaar-
lijks bijna 1 miljoen euro mis. Be-
tekent dat nu dat het ACW nog
meer mensen moet ontslaan?
Develtere: ’De impact daarvan heb
ik nog niet berekend. Het gaat niet
om 1 miljoen euro, maar om maxi-
maal 906.000 euro.’

Naar verluidt kwam de beslissing
om een punt te zetten achter de
commerciële deal er pas na inter-
ne druk.
Develtere: ‘ Dat is helemaal onjuist.
Ik ben totaal niet onder druk gezet.’

Is uw positie als ACW-voorzitter
nog houdbaar? Of bent u van
plan blijvend puin te ruimen ?
Develtere: ‘Ik begrijp die vraag niet.
Ik ben nu op weg naar Brugge voor
de beweging. Afgelopen weekend
was ik in Izegem. Volgende week zit
ik in Gent. Ik ben volop bezig met
onze organisatie en met het her-
nieuwingsproces van onze bewe-
ging. Er is nog veel werk aan de win-
kel. Ik zie dan ook geen enkele reden
om op te stappen. Ik krijg dagelijks
steunbetuigingen van vrijwilligers
en medewerkers. Alle mensen die
verbolgen zijn over de lastercam-
pagnes die tegen het ACW worden
opgezet.’

U had misschien toch beter met-
een alle kaarten op tafel gelegd.
Waarom werd in eerste instantie
niet gerept over een aparte com-
merciële deal van 1,5 procent?

Develtere: ‘Maar het ACW heeft
vanaf dag één alles juist en cor-
rect meegedeeld. Stop dus met te
herhalen dat wij niet helder

communiceren! De pers heeft
wat de N-VA beweert overge-
nomen en daarmee ook an-

deren foutief geïnformeerd.
Hoe die zaken zijn meege-
deeld, is een interne aange-
legehied van Belfius. De

desinforamtie is niet van
onze kant gekomen.’

BIO
PATRICK
DEVELTERE

De in Roeselare geboren Pa-
trick Develtere (52) volgde in
2010 Jan Renders op als voor-
zitter van het ACW. Zijn benoe-
ming was voor sommigen een
verrassing, ondanks zijn ster-
ke reputatie in de beweging.
Hij was lang actief bij Wereld-
solidariteit en als academicus
aan de KU Leuven met spe-
cialisatie in ontwikkelingssa-
menwerking. Develtere stond
ook een tijd aan het hoofd van
het Hoger Instituut van de
Arbeid. Zijn benoeming luidde
de verjonging van het ACW in.
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Vooraan

‘We hopen dat we verdere heisa nu kun-
nen vermijden.’ ACW-topman Patrick
Develtere zei het zonder verpinken,
toen hij gisteren bekendmaakte dat
de deal tussen Belfius en het ACW

wordt verbroken. Het gaat over een commerciële overeen-
komst die op 31 januari werd gesloten en die het ACW recht
gaf op een bevoorrechte vergoeding als het bepaalde som-
men geld bij Belfius plaatste of daar vezekeringscontracten af-
sloot. Maar uiteindelijk is er over de band van het ACW met
Belfius al een jaar lang ophef, van toen het bestaan van de
winstbewijzen bekend werd.

De koepel van de christelijke werknemersbeweging was
financieel al bijzonder zwaar getroffen door de ondergang
van de Dexia-groep. Ook moreel was het kapseizen van de
‘bank van de zuil’ een opdoffer: het ACW heeft tenslotte via
zijn investeringsmaatschappij Arco, die twee vertegenwoordi-
gers had in de raad van bestuur van Dexia, ook alle beslissin-

gen mee goedgekeurd die
Dexia in haar grootheids-
waanzin ten val hebben ge-
bracht. Het kan niet alle ver-
antwoordelijkheid daarvoor
bij anderen leggen.

Nadat de belastingbeta-
lers met 4 miljard over de
brug zijn gekomen om Dexia
Bank België - nu opgedoopt
tot Belfius - te redden en voor
tientallen miljarden euro’s

waarborgen hebben verstrekt voor de bad bank Dexia, bleek
nog eens dat uitgerekend het ACW eerst langs de kassa mocht
passeren wanneer staatsbank Belfius weer winst zou maken.

Die ‘bevoorrechte positie’ is met het opgeven van de com-
merciële deal nu weg. Maar de ravage voor het ACW is niet te
overzien. Patrick Develtere, sinds september 2010 voorzitter
van het ACW, heeft het hele Dexia-dossier van zijn voorgan-
ger(s) geërfd. Hij is niet persoonlijk verantwoordelijk voor dat
debacle. Bij de minzame man met een groot sociaal hart is
hoegenaamd geen sprake van persoonlijke verrijking. Zelfs
niet van een zware fout.

En toch is het bijzonder wrang dat Develtere door weken-
lang zwijgen en gebrek aan openheid over de contracten tus-
sen ACW en Belfius de organisatie moreel de dieperik heeft in-
gestuurd. Eerst heeft hij dagenlang volgehouden dat er niets
mis was met een commerciële deal waarvan hij de inhoud niet
wou prijsgeven. Een stroom aan insinuaties en verdachtma-
kingen volgde. Sommige ervan misschien terecht, vele ervan
hoogstwaarschijnlijk onterecht. Maar nooit kwam er een hel-
der wederwoord. Hij legde de contracten niet op tafel.

Indirect heeft het ACW daarmee het ontslag van minister
Vanackere op zijn geweten. Ook de vakbond ACV zit door de
historie in een heel moeilijke positie om haar sociale agenda
nog op een geloofwaardige manier te verdedigen. Hetzelfde
met andere ledenorganisaties van het ACW, die alle met veel
vrijwilligers op de bres staan voor dat ‘warme Vlaanderen’.

De ontbinding van het contract komt te laat. Het is te wei-
nig. Ook met een groot hart en eerlijke bedoelingen kan je
een crisis compleet mismanagen. Hoelang blijft Develtere in
deze ACW-crisis nog overeind?

Ravage
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Reageren? Deel uw mening
met ons en andere lezers
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Na een niet te overziene ravage zegt het ACW
uiteindelijk de commerciële deal met Belfius,
voortvloeiend uit de winstbewijzen, op. Hoe
lang overleeft voorzitter Develtere dat nog?

Ook met een groot
hart en eerlijke
bedoelingen kan
je een crisis
compleet
mismeesteren.

Europees Hof
volgt België tegen
verzekeraar DKV

De Belgische wetgever mag premie-
verhogingen voor hospitalisatiever-
zekeringen aan banden leggen. Dat
besliste het Europees Hof van Justi-
tie. DKV, de Belgische marktleider
inzake hopitalisatieverzekeringen,
moet waarschijnlijk een deel van de
geïnde premies terugbetalen. Het is
nu aan het Brusselse hof van beroep
om uit te maken wat er moet gebeu-
ren.

Politiek & Economie, pagina 7

John Crombez
kan niet lachen met
‘satire’ van BBI-chef

Vooraan, pagina 6

Historisch tekort
maakt nettarieven
fors duurder

De twee Vlaamse netbeheerders
Eandis en Infrax kampen elk met
een tekort van ruim 450 miljoen
euro, vooral door de hoge steun aan
zonnepanelen die ze vorig jaar
moesten uitbetalen. Eandis ver-
wacht dat de tarieven met ruim 9
procent stijgen om dat historische
tekort te recupereren, wellicht vanaf
2016. Bij sectorgenoot Infrax zal de
tariefstijging allicht nog hoger zijn.

Ondernemen, pagina 18

België kan leren van
Duitse hervormingen
arbeidsmarkt

De Duitse arbeidsmarkthervorming
heeft tot meer rechtvaardigheid ge-
leid, is de ietwat verrassende conclu-
sie van een rapport van het Institut
der deutschen Wirtschaft Köln, een
voorname onderzoeksinstelling.
Volgens ING-econoom Carsten
Brzeski moet België de hervormin-
gen niet klakkeloos overnemen,
maar kan het wel lessen trekken uit
het Duitse voorbeeld.

Politiek & Economie, pagina 8

Smartphotomoet
verlieslatend
Spectordoenvergeten

Het fotobedrijf Spector stelt zijn
aandeelhouders voor de naam van
het bedrijf en het aandeel te veran-
deren in Smartphoto. Die merk-
naam én tientallen nieuwe produc-
ten - van familieplanner tot nota-
blokken - moeten het verleden hel-
pen vergeten. Spector verkocht vo-
rig jaar zijn zwaar verlieslatende re-
tailwinkels Photo Hall en HiFi Inter-
national.

Ondernemen, pagina 21

Huts dagvaardt
Vlaams Gewest in
dossier havenboetes
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KORT

‘Ik zie geen enkele reden om als
ACW-voorzitter op te stappen’
ACW-topman Patrick Develtere
hoopt dat met het beëindigen
van de commerciële afspraken
met Belfius Bank een einde
komt aan de storm van kritiek.
Hij ziet geen reden om op te
stappen als voorzitter van de
christelijke arbeidsersbeweging.

De impact van
onze verminderde
inkomsten heb
ik nog niet
berekend.

TOPMAN ACW
PATRICK DEVELTERE
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ELLEN CLEEREN

De christelijke bediendebond LBC-
NVK aanvaardde gisteren het voor-
stel van de directie . Dat moet tegen
2016 244 miljoen euro aan bespa-
ringen opleveren. Vandaag zal de
Franstalige tegenhanger van het
LBC wellicht hetzelfde doen en zich
bereid verklaren verder te onder-
handelen.

De socialistische bond BBTK en
de liberale ACLVB hebben het
voorstel afgeschoten. Volgens bei-

de vakbonden werd er nauwelijks
met hun voorstellen rekening ge-
houden. Voor Miranda Ulens van
de BBTK gaan de voorgestelde in-
grepen ook te ver voor werknemers
met 10 tot 15 jaar anciënniteit.

De christelijke bediendebonden
kunnen een finaal akkord bereiken
op basis van wat nu voorligt. Zij
vertegenwoordigen samen ruim
de helft van het personeel. De
werknemers moeten 74 miljoen
euro inleveren op het loon en op
groepsverzekeringen. Belfius zal
daarnaast nog eens 7o miljoen
euro besparen doordat netto 670
banen verdwijnen. Dat zal gebeu-
ren door een combinatie van pen-
sionering, deeltijds werken en
brugpensioen. Daarnaast wordt
ook bespaard op werkingskosten.
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Option blijft
snoeien, ook
in zijn producten

Nog geen jaar na hun lancering
stopt Option de productie van een
mobiele beveiligingscamera en een
hotspot. De voorraden ervan wor-
den nog verkocht, maar daarna gaat
alle cash en energie naar de verkoop
van CloudGate, een oplossing voor
de bedrijfsmarkt. Het Leuvense
technologiebedrijf zal eind deze
maand 9 miljoen euro cash ophalen
met een converteerbare lening.

Ondernemen, pagina 18

Mario Draghi: ‘We
hebben een rente-
verlaging besproken’

Experts raden nieuwe
obligaties van bio-
farmagroep UCB af

De biofarmagroep UCB geeft nieu-
we obligaties uit op zeven jaar. Het
nettorendement ligt op 2,5 procent.
Alle door De Tijd gepolste experts
raden af de obligaties te kopen. UCB
wil met de obligaties die bestemd
zijn voor de particuliere spaarder
minimaal 100 miljoen en maximaal
250 miljoen euro ophalen. De in-
schrijvingen voor de obligaties ne-
men maandag een aanvang.

Beleggen, pagina 32Beleggen, pagina 31

Christelijke bediendevakbond
aanvaardt besparingsplan Belfius
Ondanks het ‘njet ‘ van de libe-
rale en de socialistische vak-
bond, lijkt bij Belfius het pad
geëffend voor een akkoord
over het besparingsplan van
244 miljoen euro.

Het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere was niet nodig geweest, als het ACW dit vier
dagen eerder had gedaan, reageerde sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte gisteravond in ‘Terzake.’

MICHAËL SEPHIHA

Het ACW en Belfius onderhandel-
den de jongste dagen in alle discre-
tie over de manier waarop ze kon-
den antwoorden op de steeds groei-
ende kritiek op de commerciële deal
die ze sloten over de winstbewijzen
van het ACW in de staatsbank. Dat
gebeurde op initiatief van de chris-
telijke arbeidersbeweging.

Gisteren kwamen de twee partij-
en met de verrassende - maar wel-
licht onvermijdelijke - melding dat
ze het commerciële luik van hun
overeenkomst over de winstbewij-
zen stopzetten. ‘Om verdere heisa te
vermijden, al ging het over een cor-
recte en courante praktijk’, volgens
het ACW.

Hoe dan ook heeft Belfius de be-
trokken documenten in overleg en
met het akkoord van het ACW aan
de voorzitter van het parlement
overhandigd. André Flahaut kreeg
vier dossiers: de kaderovereenkomst
tussen het ACW en Belfius, de deal
rond de eeuwigdurende lening van
het ACW aan Belfius (lees kader),
het akkoord over het jaarlijkse
‘zwijggeld’ van 4 miljoen ten gunste
van het ACW in ruil voor het niet-

beschadigen van het handelsfonds
van Belfius en, last but not least, de
omstreden commerciële overeen-
komst. Dat laatste akkoord werd
beëindigd, de andere drie niet.

Flahaut moet nu met de fractie-
leiders een akkoord vinden over de
te volgen procedure voor de inzage
in de documenten. Die inzage zal
wellicht achter gesloten deuren ge-
beuren. De volgende vergadering
van de commissie Financiën is alvast
voor dinsdag of woensdag gepland.

Sommige Kamerleden reageren
positief op de beëindiging van de
commerciële deel van de ACW-deal.
Luk Van Biesen (Open VLD) vindt
het een goede zaak dat beide partij-
en de overeenkomst laten vallen,
maar hij vindt niettemin dat de con-
tracten nagekeken moeten worden.

De oppositiepartijen N-VA en
LDD zijn daarentegen kritisch. Peter
Dedecker (N-VA) vindt het schrap-
pen van de commerciële deal zeer
vreemd. Hij herhaalt zijn pleidooi
voor een onderzoekscommissie om
uit te zoeken wat daar achter zit.
Jean-Marie Dedecker (LDD) meent
dat zowel het ACW als zijn zusteror-
ganisatie MOC het bewijs levert dat
deze commerciële deal ‘op zijn
minst onethisch, maar misschien
ook frauduleus was’. ‘Door er spon-
taan afstand van te nemen verraden
de twee steunpilaren van de christe-
lijke zuil dat het contract het dag-
licht niet kan verdragen’, stelt hij.

Andere waarnemers reageren
verwonderd: waarom zo’n geheim-
doenerij als het over een correcte en
courante praktijk gaat, vragen ze
zich af.

De beëindiging van het commer-
ciële luik van de ACW-deal creëert
meer onzekerheid voor Belfius, want
de koepel van de christelijke arbei-
dersbeweging én haar entiteiten
moeten zich niet meer engageren
om een bepaald volume aan tegoe-
den bij Belfius Bank aan te houden
of een bepaald bedrag aan premies
te betalen aan Belfius Verzekerin-
gen.

Parlement heeft omstreden
commerciële deal in handen
Belfius heeft de akkoorden over
de ACW-winstbewijzen overhan-
digd aan parlementsvoorzitter
Flahaut. Het gaat om vier ak-
koorden, waaronder de omstre-
den commerciële deal.

WAT
VOORAFGING
n Eind januari bereikten Bel-
fius en het ACW een overeen-
komst over de winstbewijzen
van de christelijke arbeiders-
beweging in de bank-verzeke-
raar.
n Het akkoord bepaalde dat
de bank de winstbewijzen zou
afkopen voor 110 miljoen euro,
waarvan het ACW onmiddellijk
72 miljoen zou lenen aan Bel-
fius via een eeuwigdurende
achtergestelde lening. De
bank zou het ACW daarvoor
een rente van 6,25% betalen
en een variabele vergoeding
van 1,5 procentpunt. Het ACW
zou ook jaarlijks 4 miljoen
‘zwijggeld’ krijgen als Belfius
niet geschaad werd.
n Na de aandeelhoudersver-
gadering van Belfius die het
akkoord goedkeurde, bleek
dat geen sprake meer was van
de variabele rente van 1,5 pro-
centpunt. De bank en het ACW
deelden achteraf mee dat die
geschrapt was en vermeldden
dat er ook commerciële af-
spraken gemaakt waren.
n Pas later bleek dat het com-
merciële luik een aantal voor-
waarden (een volume aan
banktegoeden en aan betaal-
de verzekeringspremies) be-
vatte, waardoor het ACW bo-
ven op de 6,25 procent rente
alsnog 1,5 procentpunt extra
kreeg. Dat zou het ACW bijna
1 miljoen euro per jaar op-
brengen.
n Toen uitlekte dat de 1,5
procentpunt overeind bleef,
was de consternatie groot.
Want de staat, de enige aan-
deelhouder van Belfius, bleek
niet alle informatie te hebben
gekregen van de bank toen de
deal werd goedgekeurd.

Waarom zo’n
geheimdoenerij als
het over een ‘correcte
en courante praktijk’
gaat, vragen sommigen
zich af.

Belfius-topman Jos Clijsters.
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