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'Dedecker spuit mist en leugens'

ACW-voorzitter Patrick Develtere haalt opnieuw fel uit naar N-VA-Kamerlid Peter Dedec-
ker, die de christelijke arbeidersbeweging beticht van fraude.

Dedecker lijkt te geloven dat je gelijk krijgt als je maar veel en luid roept. Hij vergeet daarbij dat de waarheid ook haar
rechten heeft. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.
Patrick Develtere,
Voorzitter ACW

'Het dossier van Peter Dedecker is bijzonder zwak. Hij kan niets hard maken. Hij brengt geen bewijzen aan en komt
met de meest absurde procedurekwesties om een juridische behandeling van de zaak te verhinderen. Het is duidelijk
dat Dedecker niet wil dat de waarheid aan het licht komt, hij wil enkel publiekelijk beschuldigen zonder bewijs', stelt
ACW-voorzitter Patrick Develtere in een fel persbericht.

Develtere vat Dedeckers aantijgingen samen als 'mist, leugens en beweringen zonder bewijs.' Toch gelooft de ACW-
voorman dat zijn werknemersbeweging aan het rechte eind zal trekken. 'Dedecker lijkt te geloven dat je gelijk krijgt
als je maar veel en luid roept. Hij vergeet daarbij dat de waarheid ook haar rechten heeft. Al gaat de leugen nog zo
snel, de waarheid achterhaalt ze wel.'

N-VA-Kamerlid Dedecker betichtte in februari vorig jaar het Algmeen Christelijk Werknemersverbod van fiscale frau-
de, misbruik van vennootschapsgoederen en valsheid in geschrifte. Centraal staat de firma Sociaal Engagement,
waarmee het ACW zijn Dexia-winsten vrijwel belastingvrij kon opstrijken.

De christelijke arbeidersbeweging diende vervolgens tegen Dedecker een klacht in wegens laster en eerroof. De zaak
komt voor op 4 juni, waarbij het ACW voorlopig 1 symbolische euro schadevergoeding eist.

Dedecker, die maandag een boek uitbrengt over het ACW-dossier, stapte eerder zelf naar de Bijzondere Belastingin-
spectie (BBI) en het gerecht. 'Na grondig onderzoek door de BBI is in december 2013 gebleken dat van de beschuldi-
ging van fraude niets klopt', riposteert het ACW zaterdag. Wel stelde de BBI dat het ACW 9,5 miljoen euro bijkomende
belastingen moest betalen.

De Tijd nuanceerde bovendien vorige maand al de bewering van het ACW dat het vrijgesproken is van fraude. De BBI
heeft procedurefouten gemaakt in haar onderzoek naar de ACW-vennootschap Sociaal Engagement. Mede door die
fouten bleef de rekening voor het ACW beperkt tot 9,5 miljoen euro, waarbij de fiscus maar drie jaar terug in de tijd
ging en niet sprak over 'fraude'.

De BBI ging na de zomervakantie wel nog uit van fraude. Ze verstuurde toen berichten naar het ACW om de aangiftes
van de voorbije zeven jaren recht te zetten. Die oorspronkelijke 'berichten van wijziging' zouden de ondergang van het
ACW hebben betekend als koepel boven de christelijke werknemersbewegingen. Ze zouden hebben geleid tot belas-
tingaanslagen van ettelijke tientallen miljoenen euro's.

De advocaten van het ACW gebruikten niet alleen inhoudelijke argumenten om de BBI op andere gedachten te bren-
gen. Ze ontdekten ook dat de belastinginspecteurs procedurefouten maakten bij de verlenging van hun onderzoekster-
mijn. Als een rechter dat ook zou vaststellen, zouden al vier van de zeven belastingaanslagen vervallen. Ook de getui-



genissen van ACW-medewerkers waren niet correct afgenomen.

Het resultaat was een belastingaanslag van 9,5 miljoen euro in december die een schim was van de oorspronkelijke
'berichten van wijziging'. Naar de buitenwereld kon het ACW alle beschuldigingen van fraude de kop indrukken, wat
het zaterdag dus nogmaals deed. Over procedurefouten zegt het niets.

Het Brussels parket-generaal heeft daarom extra onderzoek gevraagd naar de veelbesproken constructie die het ACW
heeft opgezet met de vennootschap Sociaal Engagement, onthulde De Tijd twee weken geleden.

Hoewel het fiscaal dossier over de constructie achter de rug is, riskeert de koepel van de christelijke werknemersbewe-
gingen dus nog een vervolging voor de strafrechter. 

Een jaar na de onthullingen van de N-VA moet het Brussels parket van eerste aanleg op verzoek van het parket-gene-
raal dieper graven in zijn onderzoek naar mogelijke schriftvervalsing, het gebruik van valse stukken en het misbruik
van vennootschapsgoederen.

De speurders van de federale gerechtelijke politie onderzoeken alle overeenkomsten die zijn gesloten sinds het ACW
het bedrijf Sociaal Engagement oprichtte in december 2000. De hamvraag is of die overeenkomsten de werkelijkheid
weergaven en echt konden verantwoorden om de Dexia-winsten bij Sociaal Engagement onder te brengen.
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