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Prestigeproject op zee sterft stille dood
Het energie-eiland op zee, het
paradepaardje van voormalig
minister van de Noordzee Johan
Vande Lanotte, komt er niet.
Zijn opvolger Bart Tommelein
ziet het niet zitten.

De Belgische
baggeraars DEME en
Jan De Nul zien een
project van 1,3 miljard
euro verloren gaan.

Afmetingen eiland op zeebodem
4,3 kilometer op 2,5 kilometer.
Muur van iets minder dan
10 m boven het zeeniveau.

ROEL VERRYCKEN
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Het zou een wereldprimeur zijn. Een
atol zou de overtollige elektriciteitsproductie van de omringende windmolenparken op zee stockeren en
op piekmomenten, als er veel elektriciteit nodig is, het net op sturen.
Johan Vande Lanotte (sp.a), de vorige minister van Noordzee, was de
vader van het project, maar hij slaagde er niet in het te finaliseren.
Zijn opvolger Bart Tommelein
(Open VLD) stond aanvankelijk
open voor het project, ook al besefte
hij dat de inwoners van De Haan,
zijn kiespubliek, ertegen zijn. De
energiedonut zou op 5 kilometer
van de kust van De Haan komen.
Maar vrij snel kwam er kritiek,
met Vlaams Parlementslid Wilfried
Vandaele (N-VA) op kop. Als inwoner van De Haan vreesde hij dat de
gewijzigde stromingen op de ene
plaats zouden leiden tot zandophopingen en het strand elders zou afkalven. Hij was ook bang dat het
project de elektriciteitsverbruiker
geld zou kosten.
Toch legde Tommelein het project in april voor op de ministerraad.
Maar hij kreeg geen groen licht om
de concessie toe te kennen. Eerst
moest worden onderzocht of aan
twee voorwaarden was voldaan: het
project mocht de energiefactuur
niet doen stijgen en het moest van
strategisch belang zijn voor de energiebevoorrading in ons land.

Afmetingen opslagbassin
2,4 kilometer op 0,6 kilometer.

Energie-inhoud
2.000 megawattuur
Gedurende 4 uur kan ruim 500
megawatt elektriciteit geproduceerd worden. Dat komt
overeen met de productie van
een halve kerncentrale.
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Intussen zijn er volgens Tommelein ‘steeds meer signalen’ dat het
energie-eiland de energiefactuur
toch de hoogte zal injagen. En dat
wil de liberaal vermijden. Na de btwverhoging op elektriciteit en de miljardenfactuur voor groenestroomcertificaten zou nog een verhoging
van elektriciteitsprijs erg ongelegen komen.
Ook aan de tweede voorwaarde is
nog niet voldaan. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR)
heeft volgens Tommelein nog niet
aangetoond dat het project van strategisch belang is.
En dus zal Tommelein volgende
maand voorstellen de concessie niet
toe te kennen, zegt hij. De kans is
groot dat de andere regeringspartijen zich daarbij aansluiten. De N-VA
is tegen, en de MR is er veeleer voorstander van dat de energie in het
Waalse stadje Coo wordt opgeslagen. De spaarbekkencentrale in Coo
werkt volgens hetzelfde principe als
het atol.
Het afwijzen van het project van
1,3 miljard euro is een streep door de
rekening van de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul, die uitzonderlijk de handen in elkaar hadden geslagen. Zij vormden, samen
met Electrabel en de overheidsfondsen PMV, SRIW en Socofe, het consortium iLand.

Investeringskosten
1,3 tot 1,7 miljard euro
Operationele kosten
6 miljoen euro per jaar
Bouw start in 2018
Exploitatie vanaf 2021
tot 2067.
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Beobank, het vroegere Citibank, is in
handen van de Franse groep Crédit
Mutuel Nord Europe (CMNE). Die
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Belgisch adres ABInBev op
dehelling in SABMiller-deal
’s Werelds grootste brouwer AB InBev speelt met het idee zijn hoofdkwartier
te verplaatsen naar Londen om de aandeelhouders van zijn overnamedoelwit
SABMiller te overhalen. Al lijkt het voorlopig niet meer dan een plan.
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Beobank, dat gaat samensmelten met zusterbank BKCP, heeft
plannen om op termijn vastgoed
en alarmsystemen te verkopen.
Dat is een nieuwigheid voor
de Belgische markt.
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met de klok rond bewaking op afstand en eventuele interventies van
bewakingsagenten. CMNE werkt
daarvoor ook samen met andere
onderdelen van de groep Crédit
Mutuel. Dochter EPS is met ruim
350.000 abonnees de grootste speler voor telebewaking in Frankrijk.
CMNE biedt daarmee een totaalpakket aan: van spaarproducten
voor woningen, over hypothecaire
kredieten en huizen, tot woningver-

‘Interbrew had
al plannen om
hoofdkantoor
te verhuizen’
Fiscaal advocaat Werner Heyvaert, actief
bij de Amerikaans-Belgische kamer van
koophandel, is niet verbaasd over de
geruchten dat AB InBev na de overname
van SABMiller de hoofdkantoren uit
België zou verhuizen. ‘Er zijn al plannen
in die richting geweest.’
BART HAECK

‘Toen Interbrew in 2004 fuseerde met de
Braziliaanse brouwer Ambev, had het al vergevorderde plannen om de hoofdkantoren
uit België weg te halen’, zegt Jones Day-partner Werner Heyvaert (foto). ‘Een van de scenario’s toen was een holding op de Nederlandse Antillen te plaatsen, en het operationele hoofdkantoor in New York.’
In het ene land de holding en in een
ander het hoofdkantoor, hoe kan dat?
Werner Heyvaert: ‘Dat kan omdat niet elk
land de nationaliteit van een bedrijf op dezelfde manier evalueert. België, en de ZuidEuropese landen, kijken naar waar de beslissingen worden genomen. Waar vergadert
de raad van bestuur? Waar zitten de CEO, de
CFO en de juridische afdeling? Nederland,
het VK en de VS kijken naar de plaats waar
een vennootschap formeel is opgericht.
Voor AB InBev is dat België, dus de Amerikaanse fiscus beschouwt het als een Belgische vennootschap. Maar
het hoeft niet samen te vallen. Het luxehuis Gucci had
jaren de holding in Amsterdam, waar het op de beurs
noteerde. Maar de hoofdkantoren stonden in Italië.
Het oliebedrijf Shell heeft
zelfs twee hoofdkantoren,
in het VK en in Amsterdam.
Ook dat heeft met de beursnotering te maken.’

De hoofdzetel van AB InBev in Leuven (r.) is vooral symbolisch geworden. © SOFIE VAN HOOF

KIM EVENEPOEL EN
MICHAËL SEPHIHA

V

olgens de Britse krant The
Telegraph zou een verhuizing naar Londen een denkspoor zijn in de gesprekken
tussen AB InBev en SABMiller, en vooral diens hoofdaandeelhouder Altria. De Amerikaanse
tabaksgroep heeft een belang van net geen
27 procent in SABMiller. Daarmee geldt de
groep als de ‘kingmaker’ die zal beslissen
of een bod van AB InBev op SABMiller - dat
uiterlijk op 14 oktober op tafel moet liggen
- een slaagkans heeft.
AB InBev wil niet reageren op de ‘marktspeculaties’. Maar volgens onze informatie
is ’s werelds grootste brouwer nog niet begonnen aan de voorbereidingen van zo’n
verhuizing. Dat is een erg complexe operatie, die niet met een simpele pennentrek
kan worden geregeld.
De Britse fiscus houdt vandaag geen roerende voorheffing af op de dividenden die
Altria ontvangt van SABMiller. En volgens
The Telegraph kan Altria bovendien profiteren van een belastingverdrag tussen het

VERHUISSERVICE

‘BEREID ONZE
TROEVEN
TOE TE LICHTEN’
‘Wij hebben geen
kennis van eventuele voornemens
van AB InBev om
te herlokaliseren’,
reageerde federaal minister van
Financiën Johan
Van Overtveldt (N-VA, foto) gisteren.
‘De huidige regering heeft al heel
wat maatregelen genomen om
bedrijven te laten groeien en onze
economische situatie te versterken.
Dat geldt ook voor grote ondernemingen en multinationals. Ik denk
dat bedrijven zoals AB InBev zich
daar bewust van zijn. Op dat vlak
moet België zeker niet onderdoen
voor het Verenigd Koninkrijk. Ik ben
bereid AB InBev uit te nodigen om
die troeven nog eens toe te lichten.’
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Beobank gaat
alarmsystemen en
ovating Digital
vastgoedI n nverkopen

VK en de VS, waardoor de tabaksreus ook
in zijn thuisland geen belastingen betaalt
op die dividendenstroom. Aan dat gunstregime ziet Altria liever niet te veel veranderen. Maar als AB InBev SABMiller opslokt
en toch in België gehuisvest blijft, zou Altria
plots geconfronteerd worden met de roerende voorheffing van 25 procent die de
Belgische fiscus afhoudt op dividenden.
Het heeft er alle schijn van dat Altria
graag minstens een deel van zijn belang
zou willen inruilen voor nieuwe aandelen
van de fusiegroep. Opnieuw uit fiscale overwegingen: als AB InBev volledig in cash betaalt, moet de tabaksgroep in de VS op die
transactie een stevige meerwaardebelasting slikken. Die factuur zou snel oplopen
tot in de miljarden dollars. Ook de Colombiaanse familie Santo Domingo zou een
voorkeur hebben voor een transactie in
aandelen. Dat betekent dat AB InBev mogelijk al zowat 40 procent van SABMiller kan
verwerven door middel van nieuwe aandelen. In dat geval moeten veel minder schulden (bankleningen of obligaties) aangegaan worden om een overname, die gemakkelijk 100 miljard euro waard is, te
financieren.

MERKEL LOOFT VOORGANGER GERHARD SCHRÖDER

26,6%
Altria bezit 26,6 procent in SABMiller.
De tabaksgroep overtuigen is cruciaal.

AB InBev moet sowieso erg behoedzaam
te werk gaan om een grote aandeelhouder
aan de overzijde van de onderhandelingstafel ter wille te zijn. Maar topman Carlos
Brito houdt het best ook rekening met zijn
huidige aandeelhouders. Vooral voor de
Belgische families achter de biergigant, die
toch nog steeds een kleine 30 procent van
de aandelen van AB InBev in handen hebben, ligt de band met België erg gevoelig.
Die band is symbolisch geworden, aangezien het topmanagement tegenwoordig
vanuit New York opereert, maar symbolen
kunnen erg belangrijk zijn.
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Privacycommissie
opent onderzoek
naar Bpost

Belgische
ticketprijzen bij
laagste van Europa

De Privacycommissie heeft een
onderzoek geopend naar een formulier dat bedoeld is voor Bpostklanten die gebruik willen maken
van de verhuisdienst van het postbedrijf. Dat schreven de kranten van
Sudpresse gisteren. Het controleorgaan verwijt Bpost de vragenlijst
te gebruiken voor direct marketing,
zonder de vereiste transparantie aan
de klanten. Met de verhuisdienst
van Bpost ontvangt wie verhuist de
post geadresseerd aan zijn oude
adres automatisch op zijn nieuwe
adres.

Een gemiddeld ticket voor een
match van de Belgische voetbalcompetitie kost 27,50 euro. Daarmee
zit ons land bij de vijf goedkoopste
liga’s van Europa, blijkt uit een analyse van de prijsvergelijker GoEuro.
Het goedkoopste land is Tsjechië
(15,90 euro), de duurste competitie
is de Engelse Premier League (74
euro). GoEuro zette die prijzen af tegen de ranglijst van de voetbalbonden UEFA en FIFA, waar België als op
zes na beste land uitkomt. Volgens
GoEuro wijst dat op een erg goede
prijs-kwaliteitverhouding.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) kreeg gisteren in Berlijn
het eerste exemplaar van een nogal lijvige (1.040 pagina’s) biografie van
haar sociaaldemocratische voorganger Gerhard Schröder. © AFP

De geruchten over een verhuizing zijn
gerezen omdat de Amerikaanse tabaksgroep Altria nu geen voorheffing moet
betalen op de dividenden die ze van de
Britse brouwer SABMiller krijgt, en dat
zo wil houden. Hoe werkt dat?
Heyvaert: ‘Het VK kent geen roerende voorheffing. Maar het verschil met België hoeft
niet groot te zijn. Als Altria meer dan 10 procent van de aandelen in de fusiegroep heeft,
gaan ook vanuit België de dividenden zonder voorheffing naar de VS. Die regeling
geldt in Europa door de moeder-dochterrichtlijn, maar België heeft ze uitgebreid
naar alle landen waarmee een dubbelbelastingverdrag is afgesloten, zoals de VS.’
Wat als Altria geen 10 procent meer
heeft in de nieuwe biergroep?
Heyvaert: ‘Het kan een tussenholding oprichten in een ander land, maar dat wordt
niet eenvoudig. Het makkelijkst zou zijn samen te werken met een andere aandeelhouder. Stel dat Altria 7 procent heeft in de fusiegroep, en een andere aandeelhouder
3 procent, dan kunnen ze samen een holding oprichten die hun gezamenlijke belang van 10 procent in de Belgische groep
SAB Miller/AB InBev vanuit het VK beheert.
En dan moeten ze daar de inkomsten splitsen: 70 procent voor Altria, 30 procent voor
de andere. Maar die constructie is gesofistikeerd en op het randje van het artificiële.’

BRIEF VAN DARWIN

197.000
Een brief van Charles Darwin
(1809-1882) is in New York
geveild voor het recordbedrag
van 197.000 dollar (177.000
euro). De brief van de Britse
natuuronderzoeker en bedenker van de evolutietheorie
bracht twee keer zoveel op
als verwacht.
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Aldi lanceert
Spotify-concurrent
in Duitsland
De warenhuisketen Aldi lanceert in
haar thuisland Duitsland een muziekstreamingdienst. Voor 7,99 euro
per maand kunnen mensen via
Aldi Life luisteren naar het muziekaanbod van Aldi’s partner Napster,
na Spotify en Deezer de derde populairste muziekdienst in Duitsland.
Het aanbod van Aldi is goedkoper
dan dat van concurrenten als Spotify en Deezer, die 9,99 euro aanrekenen. De kans dat Aldi Life naar België komt, is klein, want het is een initiatief van Aldi Süd. In België is de
keten Aldi Nord actief.

Prestigeproject op zee sterft stille dood
Het energie-eiland op zee, het
paradepaardje van voormalig
minister van de Noordzee Johan
Vande Lanotte, komt er niet.
Zijn opvolger Bart Tommelein
ziet het niet zitten.

Afmetingen eiland op zeebodem
4,3 kilometer op 2,5 kilometer.
Muur van iets minder dan
10 m boven het zeeniveau.

De Belgische
baggeraars DEME en
Jan De Nul zien een
project van 1,3 miljard
euro verloren gaan.

PIETER BLOMME

Het zou een wereldprimeur zijn. Een
atol zou de overtollige elektriciteitsproductie van de omringende windmolenparken op zee stockeren en
op piekmomenten, als er veel elektriciteit nodig is, het net op sturen.
Johan Vande Lanotte (sp.a), de vorige minister van Noordzee, was de
vader van het project, maar hij slaagde er niet in het te finaliseren.
Zijn opvolger Bart Tommelein
(Open VLD) stond aanvankelijk
open voor het project, ook al besefte
hij dat de inwoners van De Haan,
zijn kiespubliek, ertegen zijn. De
energiedonut zou op 5 kilometer
van de kust van De Haan komen.
Maar vrij snel kwam er kritiek,
met Vlaams Parlementslid Wilfried
Vandaele (N-VA) op kop. Als inwoner van De Haan vreesde hij dat de
gewijzigde stromingen op de ene
plaats zouden leiden tot zandophopingen en het strand elders zou afkalven. Hij was ook bang dat het
project de elektriciteitsverbruiker
geld zou kosten.
Toch legde Tommelein het project in april voor op de ministerraad.
Maar hij kreeg geen groen licht om
de concessie toe te kennen. Eerst
moest worden onderzocht of aan
twee voorwaarden was voldaan: het
project mocht de energiefactuur
niet doen stijgen en het moest van
strategisch belang zijn voor de energiebevoorrading in ons land.

Afmetingen opslagbassin
2,4 kilometer op 0,6 kilometer.

Energie-inhoud
2.000 megawattuur
Gedurende 4 uur kan ruim 500
megawatt elektriciteit geproduceerd worden. Dat komt
overeen met de productie van
een halve kerncentrale.
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Investeringskosten
1,3 tot 1,7 miljard euro
Operationele kosten
6 miljoen euro per jaar
Bouw start in 2018
Exploitatie vanaf 2021
tot 2067.
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Intussen zijn er volgens Tommelein ‘steeds meer signalen’ dat het
energie-eiland de energiefactuur
toch de hoogte zal injagen. En dat
wil de liberaal vermijden. Na de btwverhoging op elektriciteit en de miljardenfactuur voor groenestroomcertificaten zou nog een verhoging
van elektriciteitsprijs erg ongelegen komen.
Ook aan de tweede voorwaarde is
nog niet voldaan. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR)
heeft volgens Tommelein nog niet
aangetoond dat het project van strategisch belang is.
En dus zal Tommelein volgende
maand voorstellen de concessie niet
toe te kennen, zegt hij. De kans is
groot dat de andere regeringspartijen zich daarbij aansluiten. De N-VA
is tegen, en de MR is er veeleer voorstander van dat de energie in het
Waalse stadje Coo wordt opgeslagen. De spaarbekkencentrale in Coo
werkt volgens hetzelfde principe als
het atol.
Het afwijzen van het project van
1,3 miljard euro is een streep door de
rekening van de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul, die uitzonderlijk de handen in elkaar hadden geslagen. Zij vormden, samen
met Electrabel en de overheidsfondsen PMV, SRIW en Socofe, het consortium iLand.
ADVERTENTIE

Beobank gaat
alarmsystemen en
vastgoed verkopen
Beobank, dat gaat samensmelten met zusterbank BKCP, heeft
plannen om op termijn vastgoed
en alarmsystemen te verkopen.
Dat is een nieuwigheid voor
de Belgische markt.
BERT BROENS

Beobank, het vroegere Citibank, is in
handen van de Franse groep Crédit
Mutuel Nord Europe (CMNE). Die
bezit in België met BKCP (ex-Beroepskrediet) nog een bank. In het
voorjaar raakte bekend dat beide
spelers in de eerste helft van 2016 samensmelten. Daarbij wordt BKCP
opgeslorpt door Beobank en verdwijnt het aparte merk.
De fusie is volop in voorbereiding. Tegelijk wordt nagedacht over
manieren om de nieuwe bank een
extra commerciële schwung te geven. Daarbij duiken plannen op om
vastgoed en alarmsystemen te verkopen. Dat werd intern aangekondigd, zeggen diverse bronnen aan
De Tijd. Het voornemen stond ook
in het strategisch plan dat Beobank
eind vorig jaar opmaakte, blijkt nu.
Dat een bank vastgoed zou verkopen, is nieuw voor ons land. Diverse banken hebben wel zelfstandige agenten die een apart vastgoedkantoor uitbaten, maar er zijn
geen banken die zelf vastgoed in de
markt zetten. Al is het nog niet duidelijk hoe Beobank te werk zal gaan.
Het aanbieden van alarmsystemen
is helemaal nieuw.
Beobank haalt de mosterd bij
CMNE, dat in Frankrijk op beide domeinen actief is. De groep heeft een
hele reeks activiteiten in vastgoed.
Via haar dochter La Française Global
REIM is ze zelfs een van de grootste
vastgoedspelers in Europa. In samenwerking met andere takken van
Crédit Mutuel worden ook huizen
aangeboden aan particulieren.
De stap naar alarmsystemen voor
woningen is dan niet groot. CMNE
biedt die aan in het kader van bescherming tegen diefstal, compleet

met de klok rond bewaking op afstand en eventuele interventies van
bewakingsagenten. CMNE werkt
daarvoor ook samen met andere
onderdelen van de groep Crédit
Mutuel. Dochter EPS is met ruim
350.000 abonnees de grootste speler voor telebewaking in Frankrijk.
CMNE biedt daarmee een totaalpakket aan: van spaarproducten
voor woningen, over hypothecaire
kredieten en huizen, tot woningverzekeringen met allerlei toeters en
bellen. Beobank lijkt ook die richting te willen uitgaan. De bank verkoopt nu al verzekeringen, maar
nog geen woningpolissen.

We zitten in het fusieproces. Het heeft niet
veel zin nu al over
onze toekomstige
strategie te praten.
WOORDVOERSTER BEOBANK
SANDRINE ROBERTI DE WINGHE

Wanneer Beobank de nieuwe
weg wil inslaan, is niet bekend. Wel
is duidelijk dat het doorvoeren van
de fusie prioriteit krijgt en er nog
veel werk is voor de nieuwe producten kunnen worden gecommercialiseerd. Volgens sommigen zal het
niet eenvoudig zijn het Franse voorbeeld in België te kopiëren, omdat
CMNE hier geen alarmcentrale heeft
door de vrij strenge regelgeving
voor bewakingsfirma’s in ons land.
Mogelijk komt er eind deze
maand meer duidelijkheid. Dan organiseert CMNE in Rijsel een meeting over de strategie voor de komende jaren (Vision 2020). Sandrine Roberti de Winghe, de woordvoerster van Beobank, wou niet reageren op de informatie. ‘We zitten in
het fusieproces. Het heeft niet veel
zin om nu al over onze toekomstige
strategie te praten terwijl we nog
aan het werken zijn.’

Washington
Post integraal
op Facebook
ROEL VERRYCKEN

De Amerikaanse krant The Washington Post, eigendom van de
Amazon-stichter en -CEO Jeff Bezos,
publiceert de inhoud van zijn website binnenkort volledig op de app
van Facebook voor de iPhone. Dat
betekent dat alle 1.200 artikels die
het medium per dag publiceert,
kunnen worden gelezen zonder de
app te verlaten.
De stap is een uitbreiding van
wat bij Facebook Instant Articles
heet. Het sociaalnetwerkbedrijf van
Mark Zuckerberg sloot eerder dit
jaar akkoorden met grote media als
The New York Times en Buzzfeed
voor de rechtstreekse publicatie van
artikels op de Facebook-app, in
plaats van een link naar het artikel
op de website van het merk. Die app
elimineert de tijd die nodig is om
het artikel te laden, waardoor mobiele gebruikers sneller en vlotter
het gewenste verhaal kunnen bekijken.
Voor de nieuwsmedia betekent
dit potentieel een veel groter bereik,
terwijl ze toch alle inkomsten van
advertenties kunnen behouden, net
als de trafiekcijfers. Tegelijk maakt
de app Facebook een nog machtigere speler in medialand.
Na een testperiode van enkele
maanden, waarbij de media enkele
artikels per dag selecteerden voor
rechtstreekse publicatie, haalde Facebook meer uitgevers aan boord,
waaronder The Washington Post.
Ook andere technologiebedrijven
als Apple, Snapchat, Google en Twitter treden steeds meer op als verdeler van media.

