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De nieuweminister start met moeilijke begrotingscontrole

ACWbeloofde1,1miljard
bijBelfius teparkeren
STEVEN SAMYN EN
EMMANUEL VANBRUSSEL
BRUSSEL

Als hetACWeenextra rente van
1,5 procentwilde krijgen op zijn
lening aanBelfius,moest het
samenmet andere organisaties
uit de zuil 1,1miljard eurobij de
bank inbeheer enbewaring
geven.Dat blijkt uit het –
ondertussenopgezegde –
contract dat enkele parlements-
ledenmochten inkijken.

Een aantal leden van de Kamercommissie
Financiën kon gisteren een vijftal contrac-
tentussendechristelijkearbeidersbeweging
en de overheidsbank inkijken. Die hebben
betrekkingopdeverkoopdoorhetACWvan
zijnwinstbewijzeninBelfius.Zeleverdende
arbeidersbewegingintotaal110miljoeneuro
op. 72 miljoen daarvan werd geherinves-
teerd in Belfius. Daarop betaalt de over-
heidsbankeen rente van6,25procent.
Uiteindelijk bleek er naast het gecom-

municeerde contract nog een andere,
geheimeovereenkomst tebestaan.Volgens
die commerciële deal kreeg het ACW een
bijkomende bonus van 1,5 procent op de
lening.Datextraatjevanruim900.000euro
per jaar was wel aan een aantal financiële
voorwaardenverbonden.

HetACWendemethetACWverbonden
organisaties moesten bijvoorbeeld niet
alleeneenpakketverzekeringenafsluitenbij
Belfius Insurance voor in totaal 17 miljoen
euro premies per jaar. Daarnaastmoest de
arbeidersbewegingeenbijdebankinbeheer
en bewaring gegeven vermogen vanmin-
stens 1,1miljard euroaanhouden.
Hoedatbedragverdeeldzouwordentus-

senhetACWendeverschillendedelen van
de beweging, zoals de Christelijke
Mutualiteit of de vakbond ACV, is niet
bekend.Evenminwatdeverdelingistussen
demiddelenwaarvandebewegingechteige-
naar is enhet gelddat ze voor rekeningvan
derdenbeheert.
Belfiuslietwetenniet intewillengaanop

“gegevensdiezijngebaseerdopindiscreties
vanparlementsleden,terwijleruitdrukkelijk
discretiewas gevraagd”.HetACWgaf geen
commentaar.
Na het uitlekken van het contract en de

heisa die erop volgde, zegden het ACW en
Belfius het contract op. “Gelet op de ruime
aandacht die ze in de pers kregen en de
schade die dat aan onze instellingen aan-
brengt, hebben de contractanten besloten
om de overeenkomst tot commerciële
samenwerkingteannuleren.Ookalginghet
over een correcte en courante praktijk”,
klonkhet.
De Kamerleden konden ook een ander

contract inkijken.Hetregeltdebetalingvan
4miljoen euro door Belfius aan het ACW
gedurendetienjaar.Inruilvoordiegespreide

betalingvaneendeelvande110miljoenmoet
hetACWpositiefofminstensneutraalcom-
municeren over Belfius.Wordt er één keer
negatief gecommuniceerd, dan krijgt het
ACWslechts90procent vandatbedrag.Bij
tweenegatievecommunicatieswordtdat75
procent.
Het kunnen inkijken van de contracten

veranderdeoverigensnietveelaandestand-
punten van de verschillende partijen. De
oppositie blijft bij haar eis om een onder-
zoekscommissie op te richten. De sleutel
daarvoor ligt in handen van Open Vld.
Volgens het liberale Kamerlid Luk Van
Biesenishettevroegomuitsprakentedoen.
OpenVld-voorzitterGwendolynRutten zei
in Terzake (Canvas) echter dat Van Biesen
haarineerengewetenhadlatenwetenniets
gezien tehebbendatdeoprichtingvanzo’n
commissie zou rechtvaardigen.

Systeemcrisis
De bijna 800.000Arco-coöperantenweten
over enkele weken of hun overheidswaar-
borg – goed voor in totaal 1,5miljard euro –
standhoudt. Dat bleek gisteren toen de
kamervoorzitter van de Raad van State liet
weten tegen het begin van de paasvakantie
eenarresttewillenvellenoverdiegaranties.
De advocaten van Arco benadrukten in

hun pleidooien dat er een risico bestaat op
een systeemcrisis als de overheidsgarantie
wordt vernietigd. De coöperanten zouden
dan immers hun geld bij de bank kunnen

terugtrekken. “Aandeelhouders zijn specu-
lanten. Coöperanten participeren, die spe-
culerenniet.Historisch en sociaal gezien is
dat altijd zo geweest”,merkte BobMartens
van DLA Piper op. Dat advocatenkantoor
nam het dossier vorige week over van
Eubelius, waar Koen Geens vennoot was
vooraleerhijminister vanFinanciënwerd.
DeauditeurvandeRaadvanStatebleefbij

zijn eerder advies dat de waarborg vernie-
tigdmoestworden.Deprocedurewerdniet
correctgevolgd,erwasgeensprakevaneen
risicoopeensysteemcrisisenhettoekennen
vandewaarborgkonnietdooreenregering
in lopende zaken gebeuren. Een standpunt
datgedeeldwerddoorKoenGeelenvanhet
kantoorMonard-D’Hulst,deraadsmanvan
deVlaamseFederatie vanBeleggers.
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Tijdensdeochtendspitswordt
hevige sneeuwval voorspeld, en
die zorgtmogelijk voor extra
fileleed. ‘Als de files er eenmaal
staan, is hetnogmoeilijk ruimen
en strooien.’

De weersvoorspellingen verwachten
nieuwe sneeuwval tijdens de ochtend-
spits. Er is vannacht wel preventief
gestrooid, maar de hevigheid en het tijd-
stip vandebuiendoendatwerkmogelijk
teniet. “Zodra de files er staan, is het nog
moeilijk ruimen en strooien”, zegt Ilse
Luypaerts van het Agentschap voor
Wegen en Verkeer. Onze strooiwagens
hebbenweinigbewegingsvrijheid alshet
verkeer dicht staat.Mogelijk zijn ermor-
genvroeg dus extra files.”
Vannacht is er een sneeuwzone over

het land getrokkendie een 10 tot 15 centi-
meterdikke sneeuwlaagheeft afgezet.De
vrieskouzorgt ervoordatdeverse sneeuw
zal blijven liggen.
Eenonderschattingvandenieuwewin-

terprikdoorde strooidienstenzorgdegis-
teren voor een loodzware avondspits. Op
haarhoogtepunt stonder inhethele land
600 kilometer file. Sneeuw, ijs en slip-
partijen in Brussel en omgeving zorgden
voor urenlange vertragingen op de
Brusselse ring en de invalswegen.
Ondankspreventieve strooiwerkenbleef
de sneeuw aanvriezen.
InAntwerpen enGentwerdendehele

nacht lang ‘sneeuwtrams’ ingezet.Omde
wissels en bovenleidingen van het tram-
net sneeuw-en ijsvrij tehouden, rijdende
hele nacht trams op het net. (SVL) >>5

Kansopzware
ochtendspits
doorsneeuw

Hugo Camps is ziek. Daarom
verschijnt hij vandaag niet.
Hij keert zo snel mogelijk terug
met zijn dagelijkse column.

Busramp
Sierre
Namen
chauffeurs van
gedenkteken
gehaald
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‘Er is niets dat

de oprichting van

een onderzoekscommissie

zou rechtvaardigen’

GWENDOLYN RUTTEN
OPEN VLD-VOORZITTER

ACWonder vuur >>2-3
l Schouppe over DeGucht
l Regeringspartijen sluiten rangen

Koen Geens:
‘We gaan
de wereld
een klein beetje
veranderen >>4
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