kennen met een rente van 7,75 procent, waarvan een variabele rente
van 1,5 procent die aan commerciële
voorwaarden was gekoppeld. Daarbovenop kwam een jaarlijkse betaling van 3,8 miljoen gedurende tien

De Belfius-top engageerde zich om
dat te doen.
Moniek Delvou, de woordvoerster van Belfius, zei in een reactie dat
‘de besprekingen in de raad van bestuur geheim zijn’. Ze wees er ook op

Geen onderzoekcommissie
ACW-Belfius

LBC op ramkoers met andere Belfius-bonden

De Kamercommissie Financiën
heeft gisteren zoals verwacht de
verschillende wetsvoorstellen van
N-VA, Ecolo-Groen, Vlaams Belang
en FDF tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie
meerderheid tegen oppositie verworpen. De oppositie wilde dat een
commissie zich zou buigen over het
winstbewijzendossier van het ACW
en de Belfius Bank. Sommigen pleitten er ook voor het hele Dexiadossier onder de loep te nemen.
Even leken de kansen op de oprichting van een commissie toe te
nemen toen de meerderheidspartijen Open VLD en MR zeiden de voorstellen 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

De socialistische en de liberale
vakbond bij Belfius voeren
vandaag acties bij de staatsbank.
Daarmee willen ze een verbetering van het besparingsplan
afdwingen. Maar ze stampen
ook de LBC tegen de schenen.
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 bediendebonden LBC en CNE een principeakkoord sloten met de Belfius-directie, blijven de liberale ACLVB en de
socialistische BBTK zich tegen dat
plan verzetten. En volgens BBTKsecretaris Miranda Ulens vertegenwoordigen beide bonden samen
toch ook bijna de helft van het personeel.

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-

Deze voormiddag zullen beide
vakbonden symbolisch ‘waarschuwingsschoten’ lossen rond het tijdstip dat de Belfius-directie haar jaarresultaten bekendmaakt.
De ACLVB en de BBTK dienden
eerder ook al een stakingsaanzegging in. Die loopt volgende week
dinsdag af. Die dag is er nog een verzoeningspoging.
Maar de socialistische en de liberale bond beseffen dat de verbeteringen een moeilijke noot om te kraken worden. Want dan zouden de
LBC en de CNE toegeven dat het
door hen goedgekeurde principeakkoord nog voor verbetering vat-

De BBTK en de ACLVB
staan bij Belfius al
20 jaar op de rem.
LBC-SECRETARIS
STEFAAN DECOCK

om hij ontslag diende te neme
Intussen is de 1,5 procent
effectief weggevallen. Onder
houdende druk hebben het
en Belfius vorige week beslote
commerciële deal te schrappe

baar is. Bovendien zit het er tu
de bonden bovenarms op. ‘De
en de ACLVB weigeren systema
deftige voorstellen te doen. Bo
dien proberen ze de vertegenw
digers van de LBC op één hoop
gooien met Arco en het ACW’
LBC-secretaris Stefaan Decock
BBTK en de ACLVB staan bij Be
al twintig jaar op de rem om v
deringen aan te brengen. Het e
wat ze doen, is filibusteren tij
de onderhandelingen en Calim
spelen als de kaarten al zijn ge
De fricties blijven niet beper
meningsverschillen tussen de
den. Er zijn ook spanningen o
werkvloer. Door de opeenvolg
fusies bestaan bij Belfius di
personeelsstatuten naast elkaar
gens LBC-secretaris Decock ‘vo
de BBTK en de ACLVB de polari
De BBTK en de ACLVB vinde
de voorgestelde besparingen t
gaan. Ze beweren ook dat ze
echt bij de onderhandelingen
den betrokken.
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