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ELLEN CLEEREN

Door de commotie over de deal die
Belfius afsloot met het ACW lijken
velen te vergeten dat de directie van
de bank nog andere zorgen heeft. Zo
zijn de discussies met het personeel
over de concrete invulling van het
besparingsplan niet van de baan.
Hoewel de christelijke bediende-
bonden LBC en CNE een principe-
akkoord sloten met de Belfius-direc-
tie, blijven de liberale ACLVB en de
socialistische BBTK zich tegen dat
plan verzetten. En volgens BBTK-
secretaris Miranda Ulens vertegen-
woordigen beide bonden samen
toch ook bijna de helft van het per-
soneel.

Deze voormiddag zullen beide
vakbonden symbolisch ‘waarschu-
wingsschoten’ lossen rond het tijd-
stip dat de Belfius-directie haar jaar-
resultaten bekendmaakt.

De ACLVB en de BBTK dienden
eerder ook al een stakingsaanzeg-
ging in. Die loopt volgende week
dinsdag af. Die dag is er nog een ver-
zoeningspoging.

Maar de socialistische en de libe-
rale bond beseffen dat de verbete-
ringen een moeilijke noot om te kra-
ken worden. Want dan zouden de
LBC en de CNE toegeven dat het
door hen goedgekeurde principe-
akkoord nog voor verbetering vat-

baar is. Bovendien zit het er tussen
de bonden bovenarms op. ‘De BBTK
en de ACLVB weigeren systematisch
deftige voorstellen te doen. Boven-
dien proberen ze de vertegenwoor-
digers van de LBC op één hoopje te
gooien met Arco en het ACW’, zegt
LBC-secretaris Stefaan Decock. ‘De
BBTK en de ACLVB staan bij Belfius
al twintig jaar op de rem om veran-
deringen aan te brengen. Het enige
wat ze doen, is filibusteren tijdens
de onderhandelingen en Calimero
spelen als de kaarten al zijn gelegd.’

De fricties blijven niet beperkt tot
meningsverschillen tussen de bon-
den. Er zijn ook spanningen op de
werkvloer. Door de opeenvolgende
fusies bestaan bij Belfius diverse
personeelsstatuten naast elkaar. Vol-
gens LBC-secretaris Decock ‘voeden
de BBTK en de ACLVB de polarisatie’.

De BBTK en de ACLVB vinden dat
de voorgestelde besparingen te ver
gaan. Ze beweren ook dat ze niet
echt bij de onderhandelingen wer-
den betrokken.

De Kamercommissie Financiën
heeft gisteren zoals verwacht de
verschillende wetsvoorstellen van
N-VA, Ecolo-Groen, Vlaams Belang
en FDF tot oprichting van een par-
lementaire onderzoekscommissie
meerderheid tegen oppositie ver-
worpen. De oppositie wilde dat een
commissie zich zou buigen over het
winstbewijzendossier van het ACW
en de Belfius Bank. Sommigen pleit-
ten er ook voor het hele Dexia-
dossier onder de loep te nemen.

Even leken de kansen op de op-
richting van een commissie toe te
nemen toen de meerderheidspartij-
en Open VLD en MR zeiden de voor-
stellen mogelijk te steunen, maar ze
trokken later de deur weer dicht.
‘Er zijn meer mogelijkheden om de
waarheid te achterhalen dan een
onderzoekscommissie’, zei Open
VLD’er Luk Van Biesen gisteren. BB

BERT BROENS

Minimaal en jaarlijks 1,1 miljard
euro aan tegoeden en 17 miljoen
euro aan premies voor schadeverze-
keringspolissen, in beide gevallen
bij Belfius. Dat waren de voorwaar-
den waaraan het ACW, zijn Fransta-
lige tegenhanger MOC en hun com-
mercieel interessantste organisaties
moesten voldoen in ruil voor een
commerciële vergoeding van goed
1 miljoen euro per jaar. Die details
uit de omstreden afspraken tussen
het ACW en Belfius rond het afko-
pen van de fameuze winstbewijzen
lekten maandag uit.

Of die tegoeden en polissen er
ook effectief zijn, is minder duide-
lijk, maar de kans is groot dat de af-
spraken gebaseerd zijn op een reële
of relatief makkelijk haalbare situa-
tie. Maar de commerciële deal tus-
sen bank en beweging is niet meer:
het ACW en Belfius schrapten dat
deel van hun akkoord na aanhou-
dende commotie. Niettemin deden
de details weer stof opwaaien.

Politici vonden er een argument
in om aan te voeren dat het ACW - in
brede zin - voldoende financiële re-
serves heeft en dat een staatswaar-
borg voor de coöperanten van Arco,
de financiële arm van het ACW, dus
niet echt meer nodig is. Binnen de
beweging leidden de cijfers ook tot
wenkbrauwgefrons en tot de vraag
om meer uitleg. De zaak zou naar
alle waarschijnlijkheid morgen ter

sprake komen tijdens een vergade-
ring van het ACW-bestuur.

Het ACW deed er sinds maan-
dagavond, toen de cijfers uitlekten,
het zwijgen toe. Gisteravond dan zei
woordvoerster Kris Houthuys dat
‘de 1,1 miljard euro geen geld is van
de koepelorganisatie ACW. We heb-
ben zoveel geld niet, anders zouden
we niet zo zwaar moeten besparen.’

Maar ze bracht geen duidelijk-
heid over de vraag waarop dat be-
drag dan wel gebaseerd is. ‘We we-
ten niet hoe dat bedrag samen-
gesteld is. We hoeven dat ook niet te
weten en willen het niet weten. De
bank heeft daar wel een zicht op.
Wellicht gaat het om geld van heel
veel kleine organisaties en vereni-
gingen in de beweging en ook van
grote. We houden geen boekhou-
ding bij van al onze organisaties.’

Belfius wou eerder ook geen de-
tails kwijt. Wel is duidelijk dat een
groot deel van de 1,1 miljard euro
bestaat uit wettelijk verplichte reser-
ves van het ziekenfonds CM, die niet
zomaar vrij beschikbaar zijn.

De tegoeden van 1,1 miljard euro
die de christelijke arbeiders-
beweging moest aanhouden bij
Belfius Bank zijn geen geld van
het ACW. Dat zegt de woordvoer-
ster van de koepelorganisatie.

Belfius-top klungelt met notulen

De socialistische en de liberale
vakbond bij Belfius voeren
vandaag acties bij de staatsbank.
Daarmee willen ze een verbete-
ring van het besparingsplan
afdwingen. Maar ze stampen
ook de LBC tegen de schenen.

Belfius komt andermaal in het nieuws met onvolledige communicatie. © DIDIER LEBRUN/PHOTO NEWS

De BBTK en de ACLVB
staan bij Belfius al
20 jaar op de rem.

LBC-SECRETARIS
STEFAAN DECOCK

ADVERTENTIE

LBC op ramkoers met andere Belfius-bonden ELLEN CLEEREN

Of de Arco-coöperanten ooit hun in-
breng terug zullen zien, hangt af van
de vraag wat de vereffenaars van de
Arco-vennootschappen aan midde-
len zullen verzamelen én van de
vraag of de waarborgen voor de
Arco-coöperanten groen licht krij-
gen van de Raad van State en van Eu-
ropa.

LBC-topman Ferre Wyckmans
vindt niet dat de deelorganisaties
van de christelijke arbeidersbewe-
ging het geld moeten ophoesten dat
de coöperanten verloren hebben
door de val van Dexia. ‘Het is toch
niet omdat de Arco-vennootschap-
pen in vereffening zijn, dat de
coöperanten andere vennootschap-
pen zoals de LBC moeten aanspre-
ken? Als een bedrijf failliet gaat,
gaan de schuldeisers toch ook niet
bij andere bedrijven aankloppen?
Een vereffening moet zo’n domino-
effect net vermijden. Nu gooit men
alles op één hoop’, vindt Wyckmans.

Strikt genomen heeft hij gelijk.
Als één bedrijf uit een groep over de

kop gaat, kunnen de schuldeisers
hun vorderingen niet zomaar gaan
opeisen bij de andere ondernemin-
gen uit diezelfde groep.

Maar voor de Arco-coöperanten
is dat een bittere pil. Want zij drei-
gen op het einde van de vereffe-
ningsprocedure uit de boot te val-
len.

Het ACW en/of zijn deelorganisa-
ties kunnen wel op vrijwillige basis
een geste doen. Want Arco was toch
de investeringspoot van het ACW?
Juridisch mogen er dan tussenschot-
ten zijn, in feite waren het ACW
en de Arco-vennootschappen toch
nauw met elkaar verbonden?

Zo’n geste is ijdele hoop. ‘De aan-
deelhouders van Arco, waaronder
het ACW, de LBC en het ACV, zijn al
zwaar gestraft door de vereffening
van de Arco-vennootschappen, re-
pliceert Wyckmans. Eerder raamde
de topman van het ACV, Marc Lee-
mans, het verlies voor de christelijke
vakbond op ruim 100 miljoen euro.

‘De middelen waarover de LBC
beschikt, bestaan voor 93 procent
uit lidgeld’, zegt Wyckmans nog.
‘Die middelen hebben we volledig
nodig om onze werking te betalen.’
Dat geld heeft de LBC niet allemaal
bij Belfius geparkeerd. ‘We hebben
onze eieren nooit in één mand
gelegd’, besluit de secretaris-gene-
raal.

Ferre Wyckmans, de secretaris-
generaal van de christelijke
bediendebond LBC, vindt niet
dat de deelorganisaties van
het ACW de Arco-coöperanten
moeten vergoeden.

‘Gooi ACW-organisaties
toch niet op één hoop’

MICHAEL SEPHIHA
EN BERT BROENS

De bestuurders van Belfius keurden
eind januari het afkopen van de
ACW-winstbewijzen goed. Het ak-
koord bepaalde dat het ACW Belfius
een eeuwigdurende achtergestelde
lening van 72 miljoen euro zou toe-
kennen met een rente van 7,75 pro-
cent, waarvan een variabele rente
van 1,5 procent die aan commerciële
voorwaarden was gekoppeld. Daar-
bovenop kwam een jaarlijkse beta-
ling van 3,8 miljoen gedurende tien

jaar van de staatsbank aan het ACW.
In de kaderovereenkomst tussen

ACW en Belfius die enkele parle-
mentsleden begin deze week kon-
den inkijken, staat een verwijzing
naar de beslissingen van die bewus-
te raad van bestuur en wordt die
constructie (7,75 procent waarvan
1,5 procent variabel) ook vermeld.

Maar het ontwerp van de notulen
van de vergadering van 23 januari
dat de Belfius-bestuurders dinsdag
te zien kregen, weerspiegelde die
constructie niet accuraat: de tekst
gaf een latere versie van de deal
weer. Meerdere bestuurders eisten
dinsdagavond dat dat rechtgezet
zou worden in de definitieve versie.
De Belfius-top engageerde zich om
dat te doen.

Moniek Delvou, de woordvoer-
ster van Belfius, zei in een reactie dat
‘de besprekingen in de raad van be-
stuur geheim zijn’. Ze wees er ook op

dat in januari op verzoek van de
raad van bestuur een duidelijk on-
derscheid gemaakt is tussen de
6,25 en de 1,5 procent rente en dat de
raad van bestuur instemde met het
inkopen van de winstbewijzen en de
contracten daarover.

Het is niet duidelijk waarom het
ontwerp van de notulen afwijkt van
wat besproken werd. In elk geval
komt het feit boven op eerdere, on-

volledige communicatie rond de af-
spraken tussen het management van
de bank en het ACW. Zo vermeldden
ze op 31 januari allebei in persberich-
ten enkel de 6,25 procent. In een
mondelinge toelichting zeiden ze
dat de 1,5 procent geschrapt was.

Meer nog: die dag werd ook de
aandeelhouder van de bank, de
staatsholding FPIM, op het verkeer-
de been gezet. Die kreeg eveneens te
horen dat de 1,5 procent weggeval-
len was en meldde dat ook zo aan
Steven Vanackere, de toenmalige
minister van Financiën. Die baseer-
de zich op die informatie voor de
uitleg die hij gaf aan het parlement.
Het was een van de redenen waar-
om hij ontslag diende te nemen.

Intussen is de 1,5 procent ook
effectief weggevallen. Onder aan-
houdende druk hebben het ACW
en Belfius vorige week besloten de
commerciële deal te schrappen.

De raad van bestuur van Belfius
heeft de top van de bank dins-
dag teruggefloten over de no-
tulen van zijn vergadering van
23 januari. Die tekst gaf niet
accuraat weer wat toen bespro-
ken werd rond de inkoop van
de winstbewijzen.

Het ontwerp van de
notulen van 23 januari
bleek niet accuraat.
Meerdere bestuurders
eisten dat dat recht-
gezet zou worden. De
Belfius-top engageerde
zich om dat te doen.

‘1,1 miljard euro
bij Belfius is geen
geld van ACW’

KORT

Het ACW reageert na
twee dagen op het indruk-
wekkende bedrag aan
tegoeden (1,1 miljard euro)
van de christelijke beweging
bij Belfius Bank.
Volgens de koepelorganisatie
gaat het niet om haar geld.
Ze zegt echter ook niet te
weten hoe het bedrag dan wel
samengesteld is en verwijst
daarvoor naar de bank. Maar
ook die geeft geen uitleg.
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LARS BOVÉ

Waarom duurt het nu al vijf jaar om
te meten welke rechters veel werk
hebben, en welke niet? Het ant-
woord is weinig opbeurend, en ze-
ker niet fraai voor het imago van jus-
titie. In een rapport van de ‘Commis-
sie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Macht’ wordt het brok-
kenparcours uit de doeken gedaan.
Het is een relaas van tegenwerking,
nutteloze studies, frustratie, desin-
teresse, enzovoort.

Het begint in 2008 met een pro-
tocol om de werklast te meten in alle
rechtbanken en hoven van beroep.
Maar al meteen loopt het fout. Liefst
elf diensten moeten elk hun zegje
doen, terwijl sommige diensten nog
altijd niet uit de startblokken zijn
geraakt en andere een stille dood
zijn gestorven.

Er is ook weinig animo bij onze
rechters om snel te gaan. Liefst
53 verschillende personen (verslag-
gevers niet eens meegerekend) be-
volken het speciaal opgericht bege-
leidingscomité. Maar de grote meer-
derheid (32 personen) heeft sinds
2008 nog geen vijf vergaderingen
bijgewoond. Telkens komen dezelf-
de thema’s terug. Hoewel de project-
leider al meteen in 2008 noteerde
hoeveel uren een rechter moet wer-
ken, is dat vraagstuk de afgelopen
vijf jaar nog vier keer herkauwd. Niet
verwonderlijk dat al twee project-
leiders er de brui aan gaven.

Het rapport waarschuwt dat de
betrokken rechters en diensten nog
altijd niet weten wie welke rol moet
spelen. Het is zelfs nog altijd ondui-
delijk wie de eindresultaten moet
goedkeuren, luidt het. ‘Kan men van
een begeleidingscomité verwachten
dat het zich uitspreekt over een me-
thode van werklastmeting als het
merendeel van de leden niet des-
kundig is?’, staat in het rapport.

‘Al in ons eerste rapport in 2010
waarschuwden we onder andere
voor weinig betrouwbare cijfers, de
rol van deskundigen, de problema-
tiek van de validatie,... Bijna drie jaar
later is de situatie op geen van die
domeinen verbeterd.’

Het is duidelijk dat sommige
rechters bewust tegenwerken. ‘Voor
hen vormt de werklastmeting een
bedreiging, dus moet er tijd gewon-
nen worden zodat er niets veran-
dert.’ Met door de jaren heen ver-
schillende nutteloze studies tot ge-
volg, zoals eentje dat in 2009 was
besteld door de voorzitter van het
hof van beroep in Bergen. En con-
stante vertragingen omdat goed-

gekeurde rekenmethodes opnieuw
ter discussie worden gesteld. ‘Een
dergelijke visie leidt bij de buiten-
wereld (burgers, politici en pers) tot
een beeld dat rechters wereld-
vreemd zijn.’

Naast een groep rechters die wel
positief willen meewerken, is er ook
een groep rechters die ‘de hele werk-
lastmeting zien als een noodzakelijk
kwaad’, bijvoorbeeld omdat ze ‘be-
paalde praktijken liever bedekt hou-
den’ of nog willen ‘marchanderen
over middelen’, luidt het.

Tegelijk besluit het rapport dat
‘het een illusie is te denken dat een
degelijke werklastmeting sneller
kan dan 2017’. ‘Het risico bestaat dat

men omwille van de tijdsdruk nu
het kind met het badwater weggooit
en vervalt in een logica van ‘keep it
short and simple’.’

‘Als men de werklastmeting al-
leen ziet als een middel om vlugvlug
de personeelsbehoeften te bepalen,
kan men zich vragen stellen bij het
nut ervan.’

Dus na vijf jaar, nog eens vier jaar
wachten tot 2017? Om te meten,
moet je betrouwbare cijfers hebben,
en‘vandaagisdatniethetgeval’, luidt
het. ‘Illustratief zijn de jeugdzaken,
waarvoor bijna alle relevante gege-
vens manueel moeten worden ge-
teld.’ De bestaande cijfers zijn ook
weinig betrouwbaar als de ene recht-

bank het aantal ‘kartons’ met docu-
menten anders optelt dan de andere.

Desondanks laat de woordvoer-
der van de federale overheidsdienst
Justitie weten dat de meetrapporten
voor de hoven van beroep in april
klaar zullen zijn, de arbeidsrecht-
banken in de zomer en de rechtban-
ken van eerste aanleg in december.
Al volgt meteen een kanttekening:
die rapporten zullen dan wel nog
moeten worden goedgekeurd door
de hele keten van justitie.

Voor Brussel-Halle-Vilvoorde
moet alles wel al deze zomer afge-
rond zijn. Die meting is dan ook uit-
besteed aan KPMG, een extern kan-
toor.

Welke rechters zijn overwerkt en
welke draaien met hun vingers?
Al vijf jaar probeert justitie dat
te meten, maar tevergeefs. Een
rapport maakt een ontluisteren-
de balans op van het fiasco.

ELKE DAG
FAXEN ÉN
POSTEN
Terwijl onze rechters al vijf jaar
lang proberen te berekenen
hoe hard ze werken, verzwa-
ren enkele flagrante wantoe-
standen hun werk nog meer.
‘Er is een buitensporige toe-
vloed van briefwisseling’, luidt
het in het rapport over de
werklastmeting bij de rech-
ters. ‘Het meest frequent is
het parallel versturen van de-
zelfde stukken per post en per
fax. Wetende dat de gri.ie van
een hof van beroep gemakke-
lijk 200 bladzijden per dag
doorgefaxt krijgt, kan men
zich de vraag stellen of men
zich niet kan beperken tot een
enkele manier van doorsturen.’
En dan zijn er nog tal van
(overbodige) stappen die men
tijdens een procedure bij de
ene rechtbank wel moet doen,
en niet bij een andere recht-
bank. ‘Wat de ene jeugdrecht-
bank via een beschikking
beslist, regelt de andere
met een ‘akkoordstempel’.’

Philippe Gilbert
vergelijkt
N-VA met FN
WereldkampioenWielrennenPhilip-
pe Gilbert (foto) is in een interview
met het weekblad Humo keihard
voor de N-VA. ‘Die partij is zoals het
FrontNationalinFrankrijk.Extremis-
ten heb je overal, ook in Wallonië.’

Gilbert vindt ook dat de Vlaamse
vlaggen beter geweerd worden in
de koers. Tijdens zijn triomftocht op
de Cauberg tijdens het WK in Val-
kenburg in september vorig jaar
werd hij begeleid door een haag van
leeuwenvlaggen, maar dat was niet
naar zijn zin. ‘Op een wereldkam-
pioenschap moet je zwaaien met de
vlag van je land, niet met die van een
regio. Die vlaggen verdienen geen
plaats in de koers. Die mannen
staan trouwens alleen op plaatsen
waar ze in beeld komen.’

Gilbert spreekt zich ook uit over
de opkomst van de N-VA in Vlaan-
deren. ‘De mensen geloven niet
meer in de politiek en geven hun
stem dan maar aan extremistische
partijen. Dat is een negatieve keuze,
hun kiezers weten niet waar hun
programma voor staat.’ PBL

BARBARA MOENS EN
WIM VAN DE VELDEN

Kabinetsmedewerkers zullen bin-
nenkort verplicht zijn hun manda-
ten aan te geven. ‘Kabinetsmedewer-
kers zijn het vaakst met de inhoude-
lijke dossiers bezig, waardoor ze ook
het meest voor beïnvloeding kun-
nen openstaan’, zegt senator Louis
Ide (N-VA). ‘Om elke schijn daarvan
weg te nemen, lijkt het ons oppor-
tuun dat ook alle kabinetsadviseurs
verplicht een lijst van hun mandaten
bezorgen aan het Rekenhof.’

Wie in ons land een openbare
functie bekleedt, is verplicht het
Rekenhof een lijst te bezorgen van
zijn of haar mandaten. Het gaat
jaarlijks om enkele duizenden aan-
giften, want de verplichting geldt
voor ministers, parlementsleden,

burgemeesters, schepenen en hoge
ambtenaren. Dat veroorzaakt heel
wat administratieve rompslomp.

De wetsvoorstellen van de sena-
toren Dirk Claes (CD&V) en Louis
Ide (N-VA) brengen daar verande-
ring in. De aangifte zal binnenkort
ook elektronisch kunnen. Boven-
dien zal de lijst met mandaten gepu-
bliceerd worden op de website van
het Rekenhof en niet langer in het
Staatsblad.

Die wetsvoorstellen worden van-
daag goedgekeurd in de plenaire
vergadering van de Senaat en gaan
dan naar de Kamer. Ze zouden van
kracht worden voor de nieuwe kabi-
netten na de verkiezingen in 2014.
De wetsvoorstellen moeten niet al-
leen de administratieve rompslomp
verminderen, maar ook de transpa-
rantie verhogen.

OPMERKELIJK
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Ook kabinetsmedewerkers
moeten mandaten aangeven

Als het van federaal vice-
premier Pieter De Crem
(CD&V, foto) afhangt, trek-
ken in de zomer 50 Belgi-
sche militairen extra naar
Mali. De minister van De-
fensie stelde zijn collega’s
van het kernkabinet giste-
ren voor ‘vanaf juni of juli’
een extra detachement naar het
Afrikaanse land te sturen ‘om de
Europese missie voor de opleiding
van het Malinese regeringsleger’ te
beschermen.

De Europese missie schiet in april
uit de startblokken. Voor de be-
scherming van die Europese instruc-
teurs ontbreekt nog een tachtigtal

soldaten. Frankrijk polste
begin deze week bij ons
land of een extra inspan-
ning mogelijk is. Belgische
militairen zijn al enkele
weken actief in Mali.

Groen-Kamerlid Wou-
ter De Vriendt wil dat De
Crem snel duidelijkheid

verschaft over het gevaar dat de ex-
tra Belgische soldaten in het Afri-
kaanse land lopen. Hij vraagt zich
openlijk af of die militairen naar de
frontlinie gestuurd kunnen worden.
Volgens de engagementen van de
regering moet het federale parle-
ment geraadpleegd worden als de
aard van de missie wijzigt. BELGA

De Crem bepleit missie van
50 extra militairen naar Mali
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BARBARA MOENS

De VREG, de Vlaamse energieregu-
lator, moet zijn onafhankelijkheid
ten opzichte van de overheid en de
marktbelangen meer versterken.
Dat zegt de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV) in een
kritisch advies. Het contrast met de
federale energieregulator is groot.
De CREG botst regelmatig met de fe-
derale regering.

Elke energieregulator in ons land
moet voldoen aan de strenge onaf-
hankelijkheidsregels uit de Europe-
se energierichtlijnen. Maar volgens
de sociale partners kleurt de Vlaam-
se energieregulator te veel buiten de
lijntjes en bewaart hij niet altijd de
nodige afstand tegenover de admi-
nistratie en de politiek.

De VREG brengt bijvoorbeeld ge-
regeld samen met de energieadmi-
nistratie een advies of een beleids-
evaluatie uit. Dat kan niet, vinden de
sociale partners, want dat verhin-
dert een onafhankelijke werking. De
regulator moet immers compromis-
sen sluiten met de administratie.
Bovendien zijn niet alle adviezen of
beleidsvoorstellen van de VREG aan
de minister publiek.

De VREG kan zich niet vinden in
de kritiek. ‘In onafhankelijkheid
hebben wij geen lessen te leren’, stelt
Kurt Deketelaere, voorzitter van de
raad van bestuur van de VREG. ‘Er is
een adequate beheersstructuur in-
gebouwd die de onafhankelijkheid

verzekert. De raad van bestuur be-
staat bijvoorbeeld enkel uit bestuur-
ders die voldoen aan de strenge on-
afhankelijkheidsregels uit de Euro-
pese energierichtlijnen. Uiteraard
zullen wij blijven waken over onze

onafhankelijkheid. Dat is een per-
manente zorg.’

Die onafhankelijkheid zal de ko-
mende jaren alleen maar belangrij-
ker worden. De federale energie-
regulator CREG bepaalt vandaag de
nettarieven voor gas en elektriciteit.
Die meerjarentarieven lopen tot
eind 2014. Vanaf 2015 zal Vlaande-
ren beslissen over de nettarieven.
Een politiek gevoelig thema, waar-
door het belang van een onafhan-
kelijke regulator volgens de sociale
partners alleen maar toeneemt.

Bovendien tikt de klok voor een
goede voorbereiding van de nieuwe
bevoegdheden. De Vlaamse rege-
ring en de VREG zitten stil en wach-
ten af, stellen de vakbonden en
werkgevers. Als de regering op tijd
wil beslissen over een nieuwe wet-
geving, een nieuwe tariefmethode
en nieuwe tarieven, dan moet ze
dringend aan de slag. Zo niet, wacht
Vlaanderen een heuse tariefschok in
de elektriciteitsfactuur. De huidige
tarieven dekken immers allang niet
meer alle kosten. Volgens de SERV
en de netbeheerders worden tussen
2012 en 2015 meer dan 500 miljoen
euro kosten bij de netbeheerders
opgebouwd. Die komen pas vanaf
2015 in de tarieven terecht en kun-
nen dus tot een tariefschok leiden.

‘We begrijpen de zorgen van de
SERV. Maar de conclusie dat Vlaan-
deren niets doet, gaat te ver’, stelt
Gorik Van Holen, woordvoerder van
Vlaams minister van Energie Freya
Van den Bossche (sp.a). ‘De Vlaamse
overheid bereidt de zesde staatsher-
vorming volop voor. In een groen-
boek zullen verschillende scenario’s
worden uitgewerkt. Parallel zijn we
bezig met een nota over het net-
beheer in Vlaanderen.’

Vlaamse energieregulator
staat te dicht bij politiek
De Vlaamse energieregulator is
te weinig onafhankelijk van de
overheid en de marktbelangen.
Dat zeggen de sociale partners.
‘Wij hebben geen lessen te leren’,
reageert de VREG.

KORT

De Vlaamse energieregulator
VREG moet zijn onafhanke-
lijkheid tegenover de over-
heid en de marktbelangen
versterken. Dat stellen de
sociale partners in een advies.
De vakbonden en de werk-
gevers vragen de Vlaamse
regering en de VREG ook niet
langer te dralen met de voor-
bereiding van de staatsher-
vorming, anders wacht
Vlaanderen een ‘tariefschok’
in de energiefactuur.

In onafhankelijkheid
hebben wij geen
lessen te leren.

VOORZITTER VREG
KURT DEKETELAERE

Sommige rechters
zien de werklastmeting
als een noodzakelijk
kwaad omdat ze
bepaalde praktijken
liever bedekt houden.

RAPPORT COMMISSIE
VOOR DE MODERNISERING
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

Vijf jaar al duurt het onderzoek naar de werklast van de rechters. Cijfergegevens worden nog steeds manueel verzameld. © DIRK WAEM/BELGA

Sabotage en knoeiwerk bij meten werklast rechters


