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bij gebrek aan een alterna-
tief. ‘Maar dat er wonden zijn ge-
slagen, kun je niet ontkennen’,
zegt SP.A-voorzitter Bruno Tob-
back.
De nieuwe CD&V-vicepremier De
Crem mag dan een betere relatie
hebben met Reynders dan Vanac-
kere had, in de wandelgangen van
CD&V lust men Reynders nog al-
tijd rauw.
Ook de liberale achterban is een
pak rechtlijniger dan de partij-
top. De combattieve taal bij som-
mige MR-kopstukken die sinds
jaar en dag tot de clan-Reynders
behoren, verraadt dat ze nog een
eitje te pellen hebben met de par-
tij van Wouter Beke. Bij de Vlaam-
se liberalen vinden velen dat De
Gucht overschot van gelijk heeft:
de Arco-coöperanten zijn gewone
aandeelhouders (en geen spaar-
ders), en dus is er geen enkele re-
den om voor hen een bijzondere
regeling uit te werken.
En dat geldt bij uitbreiding voor
elk ‘Plan B’ waar CD&V en/of het
ACW op zouden aansturen. Eind
vorig jaar, toen bekend raakte dat
de auditeur van de Raad van State
adviseerde de waarborgregeling

Vandeurzen’, aldus Schouppe. ‘De
Gucht vergist zich niet alleen, hij
zou ook beter zwijgen.’
De Guchts uitspraak volgt op be-
schuldigingen vanuit CD&V dat
vicepremier Didier Reynders
(MR) naar de pers lekt (DS 11
maart). Reynders zelf heeft zich al
meermaals in negatieve bewoor-
dingen uitgelaten over het Arco/
ACW-dossier dat op CD&V weegt
en vorige week leidde tot het ont-
slag van Steven Vanackere.
Maar ook uit MR-hoek werden
gisteren signalen de wereld in ge-
stuurd dat men ‘constructief ’ aan
de begrotingsonderhandelingen
wil beginnen. De bevoegde minis-
ter Olivier Chastel (MR) en Koen
Geens (CD&V) zullen ‘zij aan zij’
werken, want ‘paradoxaal genoeg
streven onze partijen hetzelfde
na’.

Eitje te pellen

De wapens liggen dus even neer,
althans aan de onderhandelings-
tafel, maar de vraag is hoe solide
dat ‘bestand’ is. De socialisten -
die buiten de mêlee proberen te
blijven - vertrouwen erop dat de
regering zal blijven voortwerken

ken over Arco en ACW hebben ge-
houden om de samenwerking bin-
nen de regering niet te hypotheke-
ren.
Dat kan niet gezegd worden van
de liberale eurocommissaris Karel
De Gucht. In De Morgen haalde hij
snoeihard uit naar de in 2008 uit-
gedokterde waarborgregeling
voor Arco-coöperanten, die mo-
menteel onder de loep wordt ge-
nomen door de Raad van Sta-
te. ‘Chantage van CD&V, meer be-
paald van Etienne Schouppe’,
noemde De Gucht de omstreden
regeling. Beke reageerde als door
een wesp gestoken: ‘De Gucht
heeft zélf jaren in de raad van be-
stuur van Dexia gezeten’. Waarop
Rutten publiekelijk verklaarde
dat het om een ‘persoonlijke me-
ning’ van De Gucht ging. Ook ka-
merfractieleider Patrick Dewael
(Open VLD) nam via Twitter af-
stand van de uitspraak van zijn
oude kompaan.
Etienne Schouppe (CD&V) liet
droogjes weten dat hij ‘niet eens
aanwezig was tijdens de bewuste
nacht’ waarop Dexia gered moest
worden. ‘In de betrokken kern zat
voor ons toenmalig vicepremier Jo

en Pieter De Crem (CD&V) ener-
zijds, versus Alexander De Croo
(Open VLD) anderzijds. Alvast
voor hen drieën geldt dat ze zich
altijd ver van explosieve uitspra-

V A N O N Z E R E D A C T E U R S

MARJAN JUSTAERT
WIM WINCKELMANS
MAARTEN GOETHALS
BRUSSEL | Nee, ze laten zich

niet uit elkaar spelen. ‘Laten we
stoppen met ruziemaken en ons
focussen op de berg werk die de
regering te wachten staat.’ De ge-
lijklopende boodschap van partij-
voorzitters Wouter Beke (CD&V)
en Gwendolyn Rutten (Open VLD)
gisteren was uiteraard getelefo-
neerd, maar daarom niet hele-
maal onwaar. De generatiegeno-
ten komen goed overeen, hun mi-
nisters die een gat in de begroting
moeten dichten ook: Koen Geens

VOORZITTERS CD&V EN OPEN VLD ROKEN VREDESPIJP NA UITSPRAKEN KAREL DE GUCHT

SNEL
Tussen CD&V en de liberalen vlo-
gen de vijandige verklaringen de
jongste dagen heen en weer. De
leden van het kernkabinet willen
het begrotingsconclaaf ‘con-
structief’ beginnen, maar dat er
wonden zijn geslagen, is een feit.

Regeringstop stuurt aan op
wapenstilstand in Arco-zaak

Pieter De Crem. © blg

Als het van de federale coalitie-
partners afhangt, zal de animositeit
tussen sommige partijen in de Arco-
en ACW-affaire geen impact hebben
op de werking van de regering. Toch
heeft de onderlinge verstandhouding
zware averij opgelopen.

Alexander De Croo. © pn Didier Reynders. © blg Koen Geens. © blg
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WIM WINCKELMANS
BRUSSEL | Een beperkt groepje
kamerleden kreeg gisteren inzage
in de contracten tussen het ACW
en Belfius, waarmee destijds een
eind werd gemaakt aan de ACW-
winstbewijzen. De afspraak was
dat de betrokkenen geen informa-
tie zouden geven over wat ze te
zien kregen, maar toch lekte een
aantal zaken uit. Volgens het con-
tract kreeg het ACW in ruil voor de
winstbewijzen 110 miljoen euro,
dat grotendeels werd belegd bij
Belfius zelf aan een rente van 6,25
procent. Daarnaast was er nog de
omstreden commerciële deal van
1,5 procent, gekoppeld aan voor-
waarden, zoals het aanhouden
van een bepaald bedrag op de re-
keningen.
Uit indiscreties achteraf blijkt dat
verscheidene kamerleden het heb-
ben over een bedrag van ongeveer
1,1 miljard euro, dat moest worden
aangehouden door het ACW en

zijn belangrijke takken als het
ACV en het christelijk ziekenfonds
CM als het wou genieten van de
aanvullende rente. Er moest ook
jaarlijks zeventien miljoen aan
verzekeringspremies (andere dan
levensverzekeringen, red.) wor-
den betaald.
Het blijkt niet alleen om spaargeld
van de beweging te gaan, maar
ook om werkingsmiddelen, en re-
serves van de aanvullende ziekte-
verzekering van de CM of de wis-
kundige reserves voor het voorhu-
welijkssparen.

Onderzoekscommissie

Sommige kamerleden koppelden
daar meteen de bedenking aan dat
het ACW in dat geval zelf de gedu-
peerde Arco-coöperanten kan ver-
goeden in plaats van beroep te
doen op een staatswaarborg. De
tegoeden van de 800.000 Arco-co-
öperanten bedragen zo’n ander-
half miljard euro. Alleen is dat
geld niet zomaar inzetbaar. De
aanvullende ziekteverzekering is
bijvoorbeeld gebonden aan reser-
ves, die niet vervreemd mogen
worden. Dat geld mag wettelijk
niet gebruikt worden voor een an-
der doel. Het is geld van de leden,
het gebruik ervan wordt gecontro-
leerd door de overheid. Het ACW
wil de cijfers niet bevestigen en

vindt dat de kamerleden die de ge-
heimhouding hebben geschonden
het lef moeten hebben om zich be-
kend te maken.
N-VA-kamerlid Peter Dedecker
ziet in de cijfers alleen bijkomen-
de elementen om een parlemen-
taire onderzoekscommissie te ver-
antwoorden. ‘Ik kan me niet in-
beelden dat Open VLD nog dwars
zou liggen’.
Open VLD denkt daar duidelijk
anders over. ‘Er komt geen parle-
mentaire onderzoekscommissie’,
zei Open VLD-voorzitter Gwendo-
lyn Rutten gisterenavond in Ter-
zake. ‘Van Biesen heeft mij in eer
en geweten laten weten dat hij
niets gezien heeft dat verdere
stappen noodzakelijk zou maken.’
Zonder Open VLD is er geen meer-
derheid voor een onderzoekscom-
missie. Van Biesen betreurt sterk
dat er gelekt is uit de documenten.
‘Kamerleden die eerst beloven
niets te zeggen en dan hun woord
niet houden, zijn hun mandaat
niet waard’, vindt hij.

Commerciële deal ACW gekoppeld
aan ‘1,1 miljard’ op de rekening

Sommige kamerleden vinden
dat het ACW zijn eigen
middelen moet gebruiken om
de Arco-coöperanten te
vergoeden.

Voor CD&V ging kamerlid Carl Devlies gisteren de documenten over de winstbewijzen inkijken. © blg

‘Er is geen reden
voor een onder-
zoekscommissie’
GWENDOLYN RUTTEN
Voorzitter Open VLD

KAMERLEDEN LEKKEN INHOUD DOSSIER ACW-WINSTBEWIJZEN

BRUSSEL | De Bijzondere Be-
lastinginspectie (BBI) onderzoekt
niet alleen de boeken van het
ACW, maar is ook een onderzoek
gestart naar de Mouvement Ou-
vrier Chrétien (MOC), de Fransta-
lige tegenhanger van het ACW. Zo
heeft De Standaard uit goede bron
vernomen.
Het onderzoek naar Sociaal Enga-
gement, de vennootschap van het
ACW die de winstbewijzen incas-
seerde, is een paar weken geleden

opgestart na een bezoek van de
BBI aan de kantoren van het ACW.
Dat onderzoek kwam er na aantij-
gen van N-VA over fiscale onregel-

BBI onderzoekt ook Franstalige tegenhanger ACW
BELASTINGONDERZOEK

matigheden bij de werknemersor-
ganisatie.
Het ACW wil zo snel mogelijk dui-
delijkheid, maar het onderzoek
zou naar verluidt nog verschillen-
de weken in beslag nemen. De BBI
zou vandaag nog niet over alle do-
cumenten beschikken om echt
van start te gaan. Het ACW, dat
zijn boeken liet nakijken door fis-
caal specialist Axel Haelterman,
zegt nog altijd recht in de schoe-
nen te staan. (cv)

‘De Arco-
coöperanten zijn
aandeelhouders,
geen spaarders.
Eender welk
privilege zou
discriminerend zijn
tegenover andere
aandeelhouders’

‘De Gucht raakt een
gevoelige snaar’
‘Een persoonlijke mening.’
Meer woorden wilde Gwendo-
lyn Rutten eigenlijk niet vuil
maken aan de verklaring van
Karel De Gucht dat de rege-
ring ten tijde van de Arco-
deal gechanteerd werd door
CD&V. De liberale voorzitster
uitte bij haar verkiezing in de-
cember namelijk de ambitie
om de rangen te sluiten. Ho-
peloos, zo blijkt nu.
Daarom haalde ze gisteren
het grof geschut boven en
legde ze het partijbureau het
totale zwijgen op. Alle com-
municatie zou via haar verlo-
pen. De boodschap? De
Gucht spreekt voor eigen re-
kening, maar toegegeven:
voor de partij blijft de Arco-
deal een heikele kwestie.
Rutten werd gesteund door
enkele partijtoppers die de
beslissing kaderen in de tijd-
geest van 2008. ‘Natuurlijk
staat een liberaal niet te
springen voor een geprivilegi-
eerde regeling tussen het
ACW en Belfius, maar het kon
toen niet anders.’
‘Het hele Arco-verhaal werkt
door als onverwerkt verle-
den’, verklaart een liberaal
politica het gedrag van de eu-
rocommissaris. ‘Veel manda-
tarissen hebben de deal niet
verteerd.’
‘Woorden als chantage vallen
zwaar’, zegt een topliberaal,
die van nabij de onderhande-
lingen heeft gevolgd. ‘De
Gucht had beter moeten we-
ten en beseffen dat hij de
voorzitter op die manier in de
problemen werkt. Maar hij
raakt wel degelijk een gevoeli-
ge snaar.’ Verschillende libe-
ralen wijzen op de discrimina-
tie ten opzichte van ‘andere
goede huisvaders die even-
goed misleid zijn om een
bankaandeel te kopen’, aldus
voormalig kandidaat-voorzit-
ter Egbert Lachaert. ‘Per-
soonlijk denk ik niet dat de
regeling te verantwoorden
valt: het gaat om aandeelhou-
ders, niet om spaarders.’
Het ACW-debacle is geen ge-
schenk voor de nieuwe voor-
zitster. Ook met parlements-
lid Luk Van Biesen moest ze
al aan damagecontrol doen.
Door zijn roep om een onder-
zoekscommissie, maakte hij
vooral coalitiepartner CD&V
zenuwachtig. (gom, mju)

Gwendolyn Rutten. © pn

te vernietigen, zei CD&V-kamerlid
Kristof Waterschoot dat de over-
heid zo nodig een andere oplos-
sing moet zoeken. ‘Ik zou het heel
onethisch vinden als we die men-
sen zouden laten vallen.’ (DS 29
november 2012)
Bij de liberalen wordt dat idee
geenszins enthousiast ont-
haald. Zowel voor de MR als voor
verschillende Open VLD’ers is elk
privilege voor de Arco-aandeel-
houders’ een brug te ver. ‘Dat zou
discriminerend zijn tegenover an-
dere aandeelhouders.’
Rutten wil niet ingaan op hypo-
theses. Ze geeft toe dat haar partij
‘het altijd al moeilijk heeft gehad
met de Arco-regeling’, maar wijst
op de afspraak dat de beweging
éérst haar eigen middelen aan-
spreekt om haar eigen spaarders
te vergoeden, alvorens de over-
heid zou tussenkomen. ‘Wat de
Raad van State ook beslist, die af-
spraak blijft overeind.’ En zolang
die beslissing nog niet gevallen is,
‘zullen we de regeling die we zelf
mee goedgekeurd hebben, ook
steunen’. Ook aan De Gucht werd
die boodschap gisteren overge-
maakt.

‘Un ministre ferme
sa gueule ou
démissionne’ (J-P
Chevènement)’
PATRICK DEWAEL
kamerfractieleider Open VLD, op
Twitter, (een minister houdt zijn
mond of neemt ontslag)

Het onderzoek
naar het ACW zal
nog verschillende
weken in beslag
nemen


