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Oude zaak dwingt Alfred Bouckaert

tot ontslag als voorzitter bij Belfius

EMMANUEL VANBRUSSEL
BRUSSEL

AlfredBouckaertmoet
als ex-topmanvanCrédit
LyonnaisBelgië voor
de rechter verschijnen
wegensmogelijke
belastingfraudebegin
jarennegentig.Dat
verklaartwaaromhij
onverwacht ontslagneemt
uit zijnhuidige functie,
voorzitter vanBelfius.

Flashbacknaar 14november2000.
De Brusselse onderzoeksrechter
Jean-Claude Van Espen zet meer
danhonderd rijkswachters in voor
operatieRush.Hetgaatom21huis-
zoekingen bij banken en op privé-
adressen van bankiers. Ook het
bureau van toenmalig Axabaas
Alfred Bouckaert, een voormalige
topmanvanCréditLyonnaisBelgië,
wordt doorzocht.
Nog in dezelfde week worden

Bouckaert en zeven andere ban-
kiers in verdenking gesteld van
schriftvervalsing,oplichting, fiscale
fraude en misbruik van vertrou-
wen. De zaak draait rond massaal
misbruik van een belastingkorting
begin jarennegentig, de zogeheten
forfaitairebuitenlandsebelastingen
(FBB).

Fictieve transacties
Na die flitsende week sleept het
dossier jarenlang aan. Door een
gebrekaanspeurdersverdwijntde
zaak onder het stof van het
Justitiepaleis.Pas in2009verwijst
de Brusselse raadkamer de zaak
door naar de correctionele recht-
bank. De verdachten proberen
daaropde rechtszaak te verhinde-
ren via beroepsprocedures, maar
zullen uiteindelijk toch voor de
rechter moeten verschijnen. Het
Hof van Cassatie besliste eergiste-
ren immers dat de feiten niet ver-
jaard zijn.
Dat bewuste arrest was het sein

voor Bouckaert om onmiddellijk
ontslag tenemenalsvoorzittervan
de staatsbank Belfius, na amper
anderhalf jaar dienst.Hij lichtte de
raadvanbestuureergisteravondin.

Dievergaderingkwameroverigens
op vraag van de federale overheid,
wateropkanwijzendatderegering
elke imagoschadevoorBelfiusmet-
eenwoubezweren.
Hoe zit die inmiddels afge-

schafteFBB-techniek inelkaar?De
fiscus gunde Belgische belasting-
plichtingen die in het buitenland
roerendevoorheffingbetaaldhad-
denhet recht op eenbelastingkre-
dietvan15procent.Daarmeewilde
de wetgever vermijden dat
Belgischebelastingplichtigentwee
keerbelastingenbetaaldenophun
beleggingen.
Maar handige bankiers mis-

bruikten de FBB-korting ommas-
saalbelastingenteontduiken,door
fictieve verrichtingen op te zetten
via Italië, Zuid-Korea en Uruguay.
Zo kochten ze in die landen valse
waardepapieren aan waarop ze
minderdan15procent,ofzelfshele-
maal geen, roerende voorheffing

moestenbetalen.Deeffectengaven
hen inBelgië tochhet recht omhet
belastingkrediet van 15 procent te
claimen.Viadekunstmatige trans-
acties konden de banken of hun
klanten hun verschuldigde belas-
tingen verminderen.
VanEspenrichttezijnonderzoek

op vier instellingen, die in de voor-
bije twintig jaar van eigenaar ver-
anderd zijn. Het gaat om Indosuez
(nu KBC), Paribas Bank België (nu
Belfius), Citibank (nu Beobank) en
Crédit Lyonnais Belgium (nu
Deutsche Bank). Niet alle klanten
zouden op de hoogte zijn geweest
van de fiscale spitstechnologie.
Vandaar dat VanEspende topban-
kiers ook ‘misbruik van vertrou-
wen’ verwijt.
Bouckaert was CEO van Crédit

Lyonnais Belgium tussen 1989 en
1994.Eenrechtszaakkanklaarheid
scheppenoverzijnpreciezebetrok-
kenheid bij de fraudeconstructies.
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Protocollairekoningnietvoordezeregeerperiode

BRUSSEL

OpenVldwil de rol vande
koningbeperken.Dat liet
KamerlidLukVanBiesen
verstaan indeKamer.
PremierElioDiRupo (PS)
antwoorddedathet
dossierniet voordeze
regeerperiode is.

VanBiesensteldevoordatdewet-
ten voortaan door de regering
zouden worden ondertekend en
niet langer door de koning. Hij
noemde het ook logisch om de
benoemingsbevoegdheid van de
koning te beperken tot de eerste
minister, die opzijnbeurt dande

andereministers zoubenoemen.
Di Rupo reageerde dat tijdens

deze regeerperiode het koning-
schapnietmeerbeperkt zalwor-
den tot zo’nprotocollaire functie.
VolgensDiRupo isdaarovergeen
akkoord met de partijen die de
staatshervorming hebben uitge-
werkt. De premier laat wel de
mogelijkheid opendat het parle-
ment hierin zijn rol kan spelen.
WouterBeke (CD&V)vindthet

voorstelbespreekbaar, zolanghet
gaat over het genaderecht en het
ondertekenenvanwetten. “Inhet
vormen van de regering hebben
wij een genuanceerder stand-
punt. Als je dat niet overlaat aan
de koning is de vraag: wie moet
het dan wel doen? De Kamer-
voorzitter? Ik denk dat het dan
beter is dat we een neutraler

figuur kiezen en niet iemand die
afkomstig isvaneenpolitiekepar-
tij”, verteldehij aanhetduidings-
programmaVilla Politica.
KoninginFabiolavreestonder-

tussendat zenahet terugschroe-
venvanhaardotatiepersoneelzal
moeten ontslaan. Vorig jaar ont-
vingzenogeenkleine 1,5miljoen
euro. Dit jaar werd dat terugge-
bracht tot minder dan een mil-
joen en deze week nog eens ver-
der gehalveerd tot 461.000 euro.
Met die eerste beperking had

deweduwevankoningBoudewijn
naar verluidt weinig problemen.
Na een nieuwe halvering wordt
het echter moeilijk om twintig
man personeel in dienst te hou-
den. Verschillenden van hen zijn
almeerderedecenniaaande slag
in Laken. (JVH/STS/BELGA)

Het snelle ontslag
kan erop wijzen dat
de regering elke
imagoschade voor
Belfius meteen
wil bezweren

l Bouckaertwordt
beschuldigd van fiscale
fraude. Hij zou als toenmalig
CEO van Crédit Lyonnais
Belgiummisbruik hebben
gemaakt van een belasting-
korting op beleggingen in
het buitenland. © TIM DIRVEN

Opnieuw
500banen
weg inGenk
BRUSSEL — Op een bijzondere
ondernemingsraadheeftdedirectie
van de auto-onderdelenfabriek
Decoma Belplas (het vroegere
Magna)deintentietotsluitingaan-
gekondigd.Hetpersoneelsbestand
van260arbeiders,62bediendenen
zo’n 170 uitzendkrachten wordt
geleidelijk afgebouwd om tegen
eind 2014 helemaal dicht te gaan.
Het bedrijf ligt pal tegenover Ford
Genk.Hetnieuwskomtalseenver-
rassing: Ford Genk is naast Audi
Brussel, Volvo Trucks en Peugeot,
slechtseenvandeklanten.Daarom
heeft de directie zich altijd sterk
gemaakt dat de sluiting van Ford
Genk niet het einde voor Decoma
Belplasmoest betekenen. (DT)

Nieuwe locatie
Sinksenfoor in
december
BRUSSEL — De stad Antwerpen
neemt eind dit jaar een beslissing
overde toekomstige locatievande
Sinksenfoor. Dat meldt Denis
Delforge, woordvoerder van de
Vereniging der Belgische Foor-
nijveraars. “Namens de N-VA-
schepenenLudoVanCampenhout
enRobVan de Velde heeft de stad
beloofd uiterlijk in december een
toekomstplan voor de foor te pre-
senteren. We blijven het besluit
van de rechter aanvechten (die
steldedatdekermisnietmeermag
plaatsvinden op de Gedempte
Zuiderdokken, RA), maar willen
wel constructief meepraten over
eenoplossing.Socialeactieszullen
er tot december niet komen.” (RA)

Headhunter
vanAlfred
Bouckaert
ondervuur
BRUSSEL — Inregeringskringen is
kritiek te horen op headhunter
Egon Zehnder, die de naam van
AlfredBouckaertbovenaande lijst
vanmogelijke voorzitters zette na
de selectieprocedure inhet najaar
van 2011. “Waarom werden we er
nietvanopdehoogtegebrachtdat
een oud fraudedossier tegen
Bouckaert kon losbarsten? Dit is
zeerslechtescreening”,klaagteen
hogeregeringsbron.EgonZehnder
stelde ook de lijst voor de rest van
de raad van bestuur samen, en
staat ook in poleposition om de
regering te helpen met de grote
rondevanpolitiekebenoemingen.
Hetheadhunterkantoorkongis-

teren niet reageren, “omdat alle
vennoten in het buitenland zijn”.
Minister van Financiën Koen

Geens (CD&V)maakte in het par-
lement nog geen opvolger bekend
voorBouckaert.Hijverzekerdewel
“een snelle en efficiënte” vervan-
ging. Er wordt in elk geval geen
interim-voorzitter aangewezen
voor Belfius’ raad vanbestuur.
Het is in principe het kernkabi-

net dat de voorzitter aanduidt.
BouckaertwasalsFranstalige telg
uit de West-Vlaamse bourgeoisie
de ideale consensusfiguurvoorde
Belgische staatsbank. De onver-
wacht vrijgekomen hoge post is
eennieuwelement inhetpolitieke
schaakspelomtientallen topfunc-
ties bij overheidsbedrijven. Elke
partij wil op cruciale posities zijn
mannetje plaatsen.
Na het vertrek van Bouckaert

blijven er in Belfius’ raad van
bestuurnogachtbestuurdersover
diegeenmanagementfunctieheb-
ben. Het gaat om financiële
experts, maar allen hebben ook
eenpolitiekekleur. Hetgaataande
linkerzijde om PS-zwaargewicht
Guy Quaden en Rudi Vander
Vennet, de Gentse professor van
sp.a-signatuur.SergeWibautwordt
gesteunddoorcdH,het trioWouter
Devriendt, Mieke Dequae en
Lutgart Van den Berghe door
CD&V, en Chris Sunt door Open
Vld. Pierre Francotte (ex-
Euroclear) leunt wellicht aan bij
MR.
De kans is echter groot dat de

nieuwe voorzitter buiten de raad
van bestuur wordt gezocht.
(BUX/EV)

Wouter Beke (CD&V): ‘Als je
de regeringsvorming niet
overlaat aan de koning, wie
moet het danwel doen?
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‘Spermadonerenmagniet langeranoniem’

ELINE DELRUE
BRUSSEL

JacintaAgten (33), kindvan
een spermadonor, zal haar
biologischevaderwellicht
nooit strikken.Methaar
onlangsopgerichte vzw
Donorkindpleit zedaarom
vooreenafschaffing van
anoniemedonoren. ‘Er zou
eenenormerust overmij
komenmocht ikhem
ontmoeten.’

“Erzijnheleboekenvolgeschreven
over de vraag waar de mens van-
daan komt”, vertelt Jacinta Agten
uitBorgerhout. “Endanzoudenwij,
donorkinderen, nog niet één gene-
ratiemogenteruggaan.Terwijlhet
toch volkomen logisch is dat je je
biologische vaderwilt kennen.”
Inons landverlooptsperma-en

eiceldonatie nog altijd strikt ano-
niem.Eenzoektochtnaar jedonor
wordt zo al snel een queeste naar
de heilige graal. “Dat is nog het
frustrerendste:datslechtseenpaar
artsen de link zijn tussen mij en
mijn donor. Dat dit hele systeem
beslist dat we elkaar nooit zullen
ontmoeten.”

Zeven jaar geleden, toen haar
ouders uit elkaar gingen, sloeg het
nieuws in als een bom. “Het was
helemaal niet de bedoeling dat ik
het zouhoren.Maarhet eerstewat
ik voeldewas rust. Ik had altijd het
gevoel gehad dat mijn vader niet
mijn biologische vader was. Die
gedachte kreeg eindelijk een plek.
Pas daarna kwam de boosheid, de
teleurstelling. Waarom hadden ze
ditzolangverzwegen?Hetgingtoch
ommijn leven.”

Kopie van moeder
Lijkt haar moeder een kopie van
haar, dan vindt ze van haar vader
niks inzichzelf terug.Niet inkleine
trekjes, niet in de spiegel. “Uiterlijk
zijn we zowat tegenpolen. Hij is
blond, heeft blauwe ogen. Ik heb
donkerbruin haar en groene ogen.
Ikhebveelvanhemgeleerdenmee-
gekregen,maardieherkenningwas
er nooit.”
Ondertussen heeft ze het een

plaats gegeven. “Al zit er nog altijd
iets inmij watme onrustig maakt.
Daaromwil ik dat het systeemver-
andert:eenkindmoethetrechtheb-
benomdedonortekennen. Inmijn
omgeving werd dat dikwijls weg-
gewuifd: ‘Ach, je hebt toch een
vader, genen zijn helemaal niet
belangrijk.’ Toch ben ik daar

benieuwdnaar. Niet dat ik op zoek
ben naar een tweede vaderfiguur,
zeker niet. Wel wil ik weten: wat
heb ik van hem, waar is hij mee
bezig? Ik ben sterk geïnteresseerd
in film en theater, terwijl niemand
in onze familie daar in de verste
vertemee bezig is. Vroeger gingen
we nooit naar het theater. Dan
vraag ik me toch af: hoe komt het
datditzo’nroepingisvoormij?Heb
ik dat van hem? Ik denk dat er een
enorme rust over mij zou komen
mocht ik hemontmoeten.”
Hetkaneenderwiezijn,weetze.

Sowieso krijg je een vreemde voor
je. “Mocht ik hem ooit ontmoeten,
danzouikeenDNA-test latendoen,
ik zou het niet zomaar geloven.
(glimlacht) In het begin liep ik
alleen maar rond, zoekende.
Telkensals ikeenmanzagmetdon-

kere haren en groene ogen, dacht
ik: zo zouhij eruit kunnen zien.”
Met haar vzwDonorkind, die ze

met twee lotgenotesoprichtte,pleit
zeervooromanoniemespermado-
natie af te schaffen, zoals in
Nederland al het geval is. “Op die
maniermaaktdedonoral opvoor-
hand een bewuste keuze: wil ik dit
wel? En het kind heeft vanaf zijn

achttiende alle vrijheid om zijn
donor al danniet te ontmoeten.”
Fertiliteitsexpert Herman

Tournaye (UZ Brussel) isvoorstan-
dervaneensoepelerewet,maarwil
niet zover gaan als de vzw
Donorkind. “Akkoord, de wet zou
kinderen het recht moeten geven
hun donor te ontmoeten, als die
laatste daarmee instemt. Dat voor-
stel ligtnuookopdepolitieke tafel.
Maar in Nederland en Zweden,
waar donoren niet meer anoniem
kunnen blijven, zien ze toch wel
gebreken.Wensoudersdiewel een
onbekende donor willen, trekken
massaalnaarhetbuitenland.Ener
ontstaateendonortekort,omdatde
regeling veelmannen afschrikt.”
EenDNA-databank, naarNeder-

landsmodel,zoueenoplossingkun-
nenzijn,meentTournaye.“Donoren

en donorkinderen die uit de anoni-
miteit willen treden, kunnen daar
een bloedstaal laten afnemen. Is er
eenmatch,dankanhetkindzijnbio-
logische vader contacteren. Wij
bekijkennuhoewedatsysteemnaar
Brussel kunnen overbrengen, om
die enegroep, die echt op zoek is, te
helpen.”

Geen slachtoffer
Alzijnzoekendedonorkindereneen
kleine minderheid, stelt Tournaye.
“De overgrote meerderheid wil het
nietweten. Zehebben tweeouders,
stellen het goed enwillen niet in de
wargeraken.”
Zoals Pieter, een Gentenaar van

28,diehetnieuwsacht jaargeleden
vernam.“Dienieuwsgierigheidiser
wel, maar ik ben niet obsessief op
zoek, nee. Waarom zou ik? Oké, er
is die genetische band,maar ouder
zijn is toch veelmeer dandat. En ik
heber tweegoeie.Anoniemdonor-
schap kan ik alleen maar verdedi-
gen, ik heb er tenslotte mijn leven
aantedanken.Weetje,hetstoortme
vooraldatdonorkinderenzichzoals
dupeopstellen.Zelfvoel ikmeabso-
luutgeenslachtoffer.Trouwens,een
ontmoetingmetmijndonorzouniet
zaligmakendzijn.Endegedachtedat
het iedereen kan zijn vind ik leuker
danechtwetenwiehij is.”

‘Ik ben niet op zoek

naar een tweede

vaderfiguur. Wel wil

ik weten: waar is hij

mee bezig?’

JACINTA AGTEN

Donorkind Jacinta Agten wil haar

biologische vader leren kennen

Jacinta Agten: ‘Er zit nog
altijd iets inmij watme
onrustigmaakt. Daaromwil
ik dat het systeem verandert:
een kindmoet het recht
hebben omde donor te
kennen.’ © BAS BOGAERTS


