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Beobank,hetvroegereCitibank, is in
handen vande Franse groepCrédit
Mutuel Nord Europe (CMNE). Die
bezit in België met BKCP (ex-Be-

met de klok rond bewaking op af-
stand 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 spe-
ler voor telebewaking in Frankrijk.
CMNEbiedtdaarmeeeen totaal-

pakket aan: van spaarproducten
voorwoningen, over hypothecaire
kredietenenhuizen, totwoningver-
zekeringen met allerlei toeters en

Beobank, dat gaat samensmel-
tenmet zusterbankBKCP, heeft
plannenomop termijn vastgoed
en alarmsystemen te verkopen.
Dat is eennieuwigheid voor
de Belgischemarkt.

PIETER BLOMME

Hetzoueenwereldprimeurzijn.Een
atol zoudeovertolligeelektriciteits-
productievandeomringendewind-
molenparken op zee stockeren en
op piekmomenten, als er veel elek-
triciteit nodig is, het net op sturen.
JohanVandeLanotte (sp.a), de vori-
ge minister van Noordzee, was de
vadervanhetproject,maarhij slaag-
de er niet in het te finaliseren.
Zijn opvolger Bart Tommelein

(Open VLD) stond aanvankelijk
openvoorhetproject,ookalbesefte
hij dat de inwoners van De Haan,
zijn kiespubliek, ertegen zijn. De
energiedonut zou op 5 kilometer
vande kust vanDeHaan komen.
Maar vrij snel kwam er kritiek,

met Vlaams ParlementslidWilfried
Vandaele (N-VA) op kop. Als inwo-
ner vanDeHaan vreesde hij dat de
gewijzigde stromingen op de ene
plaats zouden leidentotzandopho-
pingen en het strand elders zou af-
kalven. Hij was ook bang dat het
project de elektriciteitsverbruiker
geld zou kosten.
Toch legde Tommelein het pro-

ject inapril vooropdeministerraad.
Maar hij kreeg geen groen licht om
de concessie toe te kennen. Eerst
moest worden onderzocht of aan
tweevoorwaardenwasvoldaan:het
project mocht de energiefactuur
niet doen stijgen en hetmoest van
strategischbelangzijnvoordeener-
giebevoorrading in ons land.

Intussen zijn er volgens Tomme-
lein ‘steeds meer signalen’ dat het
energie-eiland de energiefactuur
toch de hoogte zal injagen. En dat
wilde liberaalvermijden.Nadebtw-
verhogingopelektriciteit endemil-
jardenfactuur voor groenestroom-
certificaten zounog een verhoging
van elektriciteitsprijs erg ongele-
gen komen.
Ookaandetweedevoorwaarde is

nognietvoldaan.MinistervanEner-
gieMarie-ChristineMarghem (MR)
heeft volgens Tommelein nog niet
aangetoonddathetprojectvanstra-
tegisch belang is.
En dus zal Tommelein volgende

maandvoorstellendeconcessieniet
toe te kennen, zegt hij. De kans is
grootdatdeandereregeringspartij-
en zich daarbij aansluiten. DeN-VA
is tegen, endeMR is er veeleer voor-
stander van dat de energie in het
Waalse stadje Coo wordt opgesla-
gen.Despaarbekkencentrale inCoo
werktvolgenshetzelfdeprincipeals
het atol.
Het afwijzen van het project van

1,3miljardeuro iseenstreepdoorde
rekening van de Belgische bagge-
raars DEME en Jan De Nul, die uit-
zonderlijkdehanden inelkaarhad-
den geslagen. Zij vormden, samen
metElectrabelendeoverheidsfond-
sen PMV, SRIW en Socofe, het con-
sortium iLand.

Het energie-eiland op zee, het
paradepaardje van voormalig
minister vandeNoordzee Johan
Vande Lanotte, komt er niet.
Zijn opvolger Bart Tommelein
ziet het niet zitten.
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2.000 megawattuur

Gedurende 4 uur kan ruim 500

megawatt elektriciteit geprodu-

ceerd worden. Dat komt

overeen met de productie van

een halve kerncentrale.

Investeringskosten

1,3 tot 1,7 miljard euro

Operationele kosten

6 miljoen euro per jaar

Bouw start in 2018

Exploitatie vanaf 2021

tot 2067.

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

Beobankgaat
alarmsystemenen
vastgoedverkopen
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V
olgens de Britse krant The
Telegraph zou een verhui-
zingnaar Londen eendenk-
spoor zijn in de gesprekken
tussen AB InBev en SABMil-
ler, en vooral diens hoofd-

aandeelhouder Altria. De Amerikaanse
tabaksgroepheeft eenbelangvannetgeen
27procent in SABMiller. Daarmeegeldt de
groep als de ‘kingmaker’ die zal beslissen
of eenbodvanAB InBevopSABMiller - dat
uiterlijkop14oktoberoptafelmoet liggen
- een slaagkans heeft.
AB InBevwilniet reagerenopde ‘markt-

speculaties’.Maarvolgensonze informatie
is ’swerelds grootste brouwernogniet be-
gonnen aan de voorbereidingen van zo’n
verhuizing.Dat is eenergcomplexeopera-
tie, die niet met een simpele pennentrek
kanworden geregeld.
DeBritse fiscushoudtvandaaggeenroe-

rendevoorheffingaf opdedividendendie
Altria ontvangt van SABMiller. En volgens
The TelegraphkanAltria bovendienprofi-
teren van een belastingverdrag tussen het

VK en de VS, waardoor de tabaksreus ook
in zijn thuisland geen belastingen betaalt
op die dividendenstroom. Aan dat gunst-
regime ziet Altria liever niet te veel veran-
deren.MaaralsAB InBevSABMilleropslokt
entochinBelgiëgehuisvestblijft, zouAltria
plots geconfronteerdwordenmet de roe-
rende voorheffing van 25 procent die de
Belgische fiscus afhoudt opdividenden.
Het heeft er alle schijn van dat Altria

graag minstens een deel van zijn belang
zouwillen inruilen voor nieuwe aandelen
vandefusiegroep.Opnieuwuit fiscaleover-
wegingen:alsAB InBevvolledig incashbe-
taalt,moet de tabaksgroep indeVS opdie
transactie een stevige meerwaardebelas-
ting slikken. Die factuur zou snel oplopen
tot indemiljardendollars.OokdeColom-
biaanse familie Santo Domingo zou een
voorkeur hebben voor een transactie in
aandelen.DatbetekentdatABInBevmoge-
lijk al zowat 40procent van SABMiller kan
verwervendoormiddelvannieuweaande-
len. Indatgevalmoetenveelminder schul-
den (bankleningen of obligaties) aange-
gaan worden om een overname, die ge-
makkelijk 100 miljard euro waard is, te
financieren.

ABInBevmoetsowiesoergbehoedzaam
tewerkgaanomeengroteaandeelhouder
aande overzijde vande onderhandelings-
tafel ter wille te zijn.Maar topmanCarlos
Britohoudthetbestookrekeningmetzijn
huidige aandeelhouders. Vooral voor de
Belgische familiesachterdebiergigant,die
toch nog steeds een kleine 30 procent van
de aandelen vanAB InBev in handenheb-
ben, ligt de bandmet België erg gevoelig.
Die band is symbolisch geworden, aange-
zien het topmanagement tegenwoordig
vanuitNewYorkopereert,maar symbolen
kunnen erg belangrijk zijn.
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BelgischadresABInBevop
dehellinginSABMiller-deal

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

’sWereldsgrootstebrouwerAB InBev speeltmethet idee zijnhoofdkwartier
te verplaatsennaar Londenomdeaandeelhouders vanzijnovernamedoelwit
SABMiller teoverhalen.Al lijkthet voorlopignietmeerdaneenplan.

‘BEREID ONZE
TROEVEN
TOE TE LICHTEN’

BART HAECK

‘Toen Interbrew in 2004 fuseerde met de
BraziliaansebrouwerAmbev,hadhetal ver-
gevorderdeplannenomdehoofdkantoren
uitBelgiëwegtehalen’, zegt JonesDay-part-
nerWernerHeyvaert (foto). ‘Eenvandesce-
nario’s toenwas een holding op deNeder-
landseAntillen teplaatsen, enhetoperatio-
nele hoofdkantoor inNewYork.’

Inhet ene landdeholding en in een
anderhet hoofdkantoor, hoekandat?
WernerHeyvaert: ‘Dat kan omdat niet elk
landde nationaliteit van eenbedrijf op de-
zelfdemanier evalueert. België, en de Zuid-
Europese landen,kijkennaarwaardebeslis-
singen worden genomen.Waar vergadert
deraadvanbestuur?WaarzittendeCEO,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 Ameri-
kaanse fiscus beschouwt het als een Belgi-

sche vennootschap. Maar
het hoeft niet samen te val-
len.Het luxehuisGuccihad
jarendeholding inAmster-
dam, waar het op de beurs
noteerde. Maar de hoofd-
kantoren stonden in Italië.
Het oliebedrijf Shell heeft
zelfs twee hoofdkantoren,
inhetVKen inAmsterdam.
Ookdatheeftmetdebeurs-
notering temaken.’

Degeruchtenover een verhuizing zijn
gerezenomdat deAmerikaanse tabaks-
groepAltria nugeen voorheffingmoet
betalenopdedividendendie ze vande
Britse brouwer SABMiller krijgt, endat
zowil houden.Hoewerkt dat?
Heyvaert: ‘HetVKkentgeenroerendevoor-
heffing.Maar het verschilmet België hoeft
nietgroot tezijn.AlsAltriameerdan10pro-
centvandeaandelen inde fusiegroepheeft,
gaan ook vanuit België de dividenden zon-
der voorheffing naar de VS. Die regeling
geldt in Europa door demoeder-dochter-
richtlijn, maar België heeft ze uitgebreid
naaralle landenwaarmeeeendubbelbelas-
tingverdrag is afgesloten, zoals deVS.’

Wat als Altria geen 10procentmeer
heeft in denieuwebiergroep?
Heyvaert: ‘Het kan een tussenholding op-
richten in een ander land,maar dat wordt
niet eenvoudig.Hetmakkelijkst zouzijn sa-
mentewerkenmeteenandereaandeelhou-
der. Stel dat Altria 7 procent heeft in de fu-
siegroep, en een andere aandeelhouder
3 procent, dan kunnen ze samen een hol-
ding oprichten die hun gezamenlijke be-
lang van 10 procent in de Belgische groep
SABMiller/AB InBev vanuit het VKbeheert.
En danmoeten ze daar de inkomsten split-
sen: 70procent voorAltria, 30procent voor
de andere.Maardie constructie is gesofisti-
keerd en ophet randje vanhet artificiële.’

‘Interbrewhad
alplannenom
hoofdkantoor
teverhuizen’
Fiscaal advocaatWernerHeyvaert, actief
bij de Amerikaans-Belgische kamer van
koophandel, is niet verbaasd over de
geruchten dat AB InBev na de overname
van SABMiller de hoofdkantorenuit
België zou verhuizen. ‘Er zijn al plannen
in die richting geweest.’

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

DeDuitsebondskanselierAngelaMerkel (CDU)kreeggisteren inBerlijn
heteersteexemplaarvaneennogal lijvige(1.040pagina’s)biografievan
haar sociaaldemocratische voorgangerGerhard Schröder. © AFP

MERKEL LOOFT VOORGANGER GERHARD SCHRÖDER

De Privacycommissie heeft een
onderzoek geopend naar een for-
mulier dat bedoeld is voor Bpost-
klanten die gebruik willen maken
van de verhuisdienst van het post-
bedrijf.Dat schrevendekrantenvan
Sudpresse gisteren. Het controle-
orgaan verwijt Bpost de vragenlijst
tegebruikenvoordirectmarketing,
zonderdevereiste transparantieaan
de klanten. Met de verhuisdienst
van Bpost ontvangtwie verhuist de
post geadresseerd aan zijn oude
adres automatisch op zijn nieuwe
adres.

Privacycommissie
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naarBpost

VERHUISSERVICE

Een gemiddeld ticket voor een
match van de Belgische voetbal-
competitiekost27,50euro.Daarmee
zit ons landbij de vijf goedkoopste
liga’s vanEuropa,blijktuit eenana-
lyse vande prijsvergelijker GoEuro.
Het goedkoopste land is Tsjechië
(15,90 euro), deduurste competitie
is de Engelse Premier League (74
euro).GoEurozettedieprijzenaf te-
gende ranglijst vande voetbalbon-
denUEFAenFIFA,waarBelgiëalsop
zes na beste land uitkomt. Volgens
GoEurowijst dat op een erg goede
prijs-kwaliteitverhouding.

Belgische
ticketprijzenbij
laagstevanEuropa

VOETBAL

DewarenhuisketenAldi lanceert in
haar thuisland Duitsland eenmu-
ziekstreamingdienst.Voor7,99euro
per maand kunnen mensen via
Aldi Life luisterennaar hetmuziek-
aanbod vanAldi’s partnerNapster,
naSpotifyenDeezerdederdepopu-
lairste muziekdienst in Duitsland.
Het aanbod van Aldi is goedkoper
dandatvanconcurrentenals Spoti-
fy enDeezer, die9,99euroaanreke-
nen. De kans dat Aldi Life naar Bel-
giëkomt, isklein,wanthet iseenini-
tiatief van Aldi Süd. In België is de
ketenAldiNord actief.

Aldi lanceert
Spotify-concurrent
inDuitsland

STREAMINGBRIEF 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 beden-
ker van de evolutietheorie
bracht twee keer zoveel op
als verwacht.

‘Wij hebben geen

kennis van even-

tuele voornemens

van AB InBev om

te herlokaliseren’,

reageerde fede-

raal 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 onderne-

mingen 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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BERT BROENS

Beobank,hetvroegereCitibank, is in
handen vande Franse groepCrédit
Mutuel Nord Europe (CMNE). Die
bezit in België met BKCP (ex-Be-
roepskrediet) nog een bank. In het
voorjaar raakte bekend dat beide
spelers indeeerstehelft van2016sa-
mensmelten. Daarbij wordt BKCP
opgeslorpt door Beobank en ver-
dwijnt het apartemerk.
De fusie is volop in voorberei-

ding.Tegelijkwordtnagedachtover
manieren om de nieuwe bank een
extra commerciële schwung te ge-
ven.Daarbijduikenplannenopom
vastgoed en alarmsystemen te ver-
kopen. Dat werd intern aangekon-
digd, zeggen diverse bronnen aan
De Tijd. Het voornemen stond ook
inhet strategischplandat Beobank
eind vorig jaar opmaakte, blijkt nu.
Dat een bank vastgoed zou ver-

kopen, is nieuw voor ons land. Di-
verse banken hebbenwel zelfstan-
dige agenten die een apart vast-
goedkantoor uitbaten,maar er zijn
geenbankendie zelf vastgoed inde
markt zetten. Al is het nogniet dui-
delijkhoeBeobanktewerkzalgaan.
Het aanbieden van alarmsystemen
is helemaal nieuw.
Beobank haalt de mosterd bij

CMNE,dat inFrankrijkopbeidedo-
meinenactief is.Degroepheeft een
hele reeks activiteiten in vastgoed.
ViahaardochterLaFrançaiseGlobal
REIM is ze zelfs een van de grootste
vastgoedspelers in Europa. In sa-
menwerkingmetandere takkenvan
Crédit Mutuel worden ook huizen
aangeboden aanparticulieren.
Destapnaaralarmsystemenvoor

woningen is dan niet groot. CMNE
biedt die aan in het kader van be-
scherming tegendiefstal, compleet

met de klok rond bewaking op af-
stand 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 spe-
ler voor telebewaking in Frankrijk.
CMNEbiedtdaarmeeeen totaal-

pakket aan: van spaarproducten
voorwoningen, over hypothecaire
kredietenenhuizen, totwoningver-
zekeringen met allerlei toeters en
bellen. Beobank lijkt ook die rich-
ting tewillen uitgaan. De bank ver-
koopt nu al verzekeringen, maar
nog geenwoningpolissen.

Wanneer Beobank de nieuwe
wegwil inslaan, is niet bekend.Wel
is duidelijk dat het doorvoeren van
de fusie prioriteit krijgt en er nog
veelwerk is voordenieuweproduc-
ten kunnenworden gecommercia-
liseerd. Volgens sommigen zal het
niet eenvoudigzijnhetFransevoor-
beeld in België te kopiëren, omdat
CMNEhiergeenalarmcentraleheeft
door de vrij strenge regelgeving
voor bewakingsfirma’s in ons land.
Mogelijk komt er eind deze

maandmeerduidelijkheid.Danor-
ganiseert CMNE in Rijsel eenmee-
ting over de strategie voor de ko-
mende jaren (Vision 2020). Sandri-
ne Roberti de Winghe, de woord-
voerster vanBeobank,wouniet rea-
gerenopdeinformatie. ‘Wezitten in
het fusieproces. Het heeft niet veel
zinomnualoveronze toekomstige
strategie te praten terwijl we nog
aanhetwerken zijn.’

Beobank, dat gaat samensmel-
tenmet zusterbankBKCP, heeft
plannenomop termijn vastgoed
en alarmsystemen te verkopen.
Dat is eennieuwigheid voor
de Belgischemarkt.

We zitten in het fusie-
proces. Het heeft niet
veel zin nu al over
onze toekomstige
strategie te praten.

WOORDVOERSTER BEOBANK

SANDRINE ROBERTI DEWINGHE
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Hetzoueenwereldprimeurzijn.Een
atol zoudeovertolligeelektriciteits-
productievandeomringendewind-
molenparken op zee stockeren en
op piekmomenten, als er veel elek-
triciteit nodig is, het net op sturen.
JohanVandeLanotte (sp.a), de vori-
ge minister van Noordzee, was de
vadervanhetproject,maarhij slaag-
de er niet in het te finaliseren.
Zijn opvolger Bart Tommelein

(Open VLD) stond aanvankelijk
openvoorhetproject,ookalbesefte
hij dat de inwoners van De Haan,
zijn kiespubliek, ertegen zijn. De
energiedonut zou op 5 kilometer
vande kust vanDeHaan komen.
Maar vrij snel kwam er kritiek,

met Vlaams ParlementslidWilfried
Vandaele (N-VA) op kop. Als inwo-
ner vanDeHaan vreesde hij dat de
gewijzigde stromingen op de ene
plaats zouden leidentotzandopho-
pingen en het strand elders zou af-
kalven. Hij was ook bang dat het
project de elektriciteitsverbruiker
geld zou kosten.
Toch legde Tommelein het pro-

ject inapril vooropdeministerraad.
Maar hij kreeg geen groen licht om
de concessie toe te kennen. Eerst
moest worden onderzocht of aan
tweevoorwaardenwasvoldaan:het
project mocht de energiefactuur
niet doen stijgen en hetmoest van
strategischbelangzijnvoordeener-
giebevoorrading in ons land.

Intussen zijn er volgens Tomme-
lein ‘steeds meer signalen’ dat het
energie-eiland de energiefactuur
toch de hoogte zal injagen. En dat
wilde liberaalvermijden.Nadebtw-
verhogingopelektriciteit endemil-
jardenfactuur voor groenestroom-
certificaten zounog een verhoging
van elektriciteitsprijs erg ongele-
gen komen.
Ookaandetweedevoorwaarde is

nognietvoldaan.MinistervanEner-
gieMarie-ChristineMarghem (MR)
heeft volgens Tommelein nog niet
aangetoonddathetprojectvanstra-
tegisch belang is.
En dus zal Tommelein volgende

maandvoorstellendeconcessieniet
toe te kennen, zegt hij. De kans is
grootdatdeandereregeringspartij-
en zich daarbij aansluiten. DeN-VA
is tegen, endeMR is er veeleer voor-
stander van dat de energie in het
Waalse stadje Coo wordt opgesla-
gen.Despaarbekkencentrale inCoo
werktvolgenshetzelfdeprincipeals
het atol.
Het afwijzen van het project van

1,3miljardeuro iseenstreepdoorde
rekening van de Belgische bagge-
raars DEME en Jan De Nul, die uit-
zonderlijkdehanden inelkaarhad-
den geslagen. Zij vormden, samen
metElectrabelendeoverheidsfond-
sen PMV, SRIW en Socofe, het con-
sortium iLand.

Het energie-eiland op zee, het
paradepaardje van voormalig
minister van deNoordzee Johan
Vande Lanotte, komt er niet.
Zijn opvolger Bart Tommelein
ziet het niet zitten.
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Prestigeprojectopzee sterft stilledood Washington
Post integraal
opFacebook

ROEL VERRYCKEN

De Amerikaanse krant The Wa-
shington Post, eigendom van de
Amazon-stichteren -CEOJeff Bezos,
publiceert de inhoud van zijnweb-
site binnenkort volledig op de app
van Facebook voor de iPhone. Dat
betekent dat alle 1.200 artikels die
het medium per dag publiceert,
kunnenworden 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
jaarakkoordenmetgrotemediaals
The New York Times en Buzzfeed
voorderechtstreeksepublicatievan
artikels op de Facebook-app, in
plaats van een link naar het artikel
opdewebsitevanhetmerk.Dieapp
elimineert de tijd die nodig is om
het artikel te laden, waardoormo-
biele gebruikers sneller en vlotter
hetgewensteverhaalkunnenbekij-
ken.
Voor de nieuwsmedia betekent

ditpotentieeleenveelgroterbereik,
terwijl ze toch alle inkomsten van
advertentieskunnenbehouden,net
als de trafiekcijfers. Tegelijkmaakt
deappFacebookeennogmachtige-
re speler inmedialand.
Na een testperiode van enkele

maanden,waarbij demedia enkele
artikels per dag selecteerden voor
rechtstreeksepublicatie, haalde Fa-
cebookmeer uitgevers aan boord,
waaronder The Washington Post.
Ook andere technologiebedrijven
alsApple, Snapchat,GoogleenTwit-
ter treden steedsmeeropals verde-
ler vanmedia.


