
IN HET NIEUWS
Kleinzoon oprichter wordt 
nieuwe topman van Toyota
De Japanse autobouwer Toyota
heeft Akio Toyoda aangewezen
als zijn nieuwe gedelegeerd be-
stuurder. Toyoda is de kleinzoon
van de Toyota-stichter Kiichiro
Toyoda. Voor het eerst in 14 jaar
komt de Toyoda-clan opnieuw
aan het roer. 2

ONDERNEMINGEN 
Autosalon Detroit gaat door 
ondanks crisissfeer
De drie grote Amerikaanse auto-
bouwers Ford, General Motors en
Chrysler verwachten alle heil van
de milieuvriendelijke elektrische
auto. Door de diepe crisis in de
autosector verloopt het autosa-
lon in Detroit in mineur.            4

Apothekersgroep CERP 
lanceert keten in België
De Franse coöperatieve apothe-
kersgroep CERP lanceert in Bel-
gië een franchiseketen voor zelf-
standige apothekers, Santalis.
CERP wil die apotheken een mo-
derner uitzicht geven en meer
ruimte creëren voor welzijnspro-
ducten. De lancering is een test
voor heel Europa. 6

POLITIEK & ECONOMIE
Duitse regering legt laatste hand
aan plan van 50 miljard euro

De Duitse re-
gering van
bondskanselier
Angela Merkel
stelt morgen in
het parlement
een pakket
maatregelen
ten belope van

50 miljard euro voor. De 
regeringspartij CDU werkt tevens
aan een ‘Duitslandfonds’ van 
100 miljard. 10

Britse regering gaat strijd aan 
met langdurige werkloosheid
De Britse premier, Gordon
Brown, maakt 500 miljoen pond
(ruim 550 miljoen euro) vrij in
zijn opgevoerde strijd tegen
werkloosheid. Brown vreest een
explosie van de langdurige
werkloosheid. 10

Obama vraagt tweede schijf 
van steunpakket van 700 miljard
Barack Obama, de verkozen
Amerikaanse president, verzocht
zijn voorganger George Bush de
tweede schijf van het steunpak-
ket van het Paulson-plan te acti-
veren. Obama wil met die 350
miljard dollar meer doen dan
banken redden. 11

Bediendebonden betogen 
voor behoud van stakingsrecht
De bediendevakbonden BBTK,
LBC en CNE hebben betoogd om
te verhinderen dat bedrijven nog
met eenzijdige verzoekschriften
tegen stakingsposten optreden.
De actie was een uitloper van de
stakingen die vorige maand en-
kele Carrefour-vestigingen trof-
fen. 13

GELD & BELEGGEN
‘Beleg in defensieve Europese
aandelen en bedrijfsobligaties’
Het beurshuis Merrill Lynch kiest
dit jaar voor beleggingen met
weinig risico. Dat betekent Euro-
pese aandelen uit defensieve
sectoren als voeding en drank en
telecom, alsook obligaties van
bedrijven met hoge rating. 17

Beurshuis PDM Securities 
zoekt heil bij Merit Capital
Het vermogen onder beheer van
het onafhankelijke beurshuis Me-
rit Capital verdubbelt dankzij de
overname van PDM Securities.
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Cruciale Fortis-BAV op 11 februari
De cruciale buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAV) van de
Fortis-holding vindt plaats op 11 februari in Brussel. De stemming
over de transacties die leidden tot de ontbinding van de Fortis-groep,
is een sleutelmoment voor het lot van Fortis Bank. De aandeelhou-
ders kiezen ook nieuwe bestuurders. Fortis, Ping An en Deminor/VEB
houden allemaal vast aan hun eigen kandidaten (op de foto, vlnr: 
Georges Ugeux, Ludwig Criel en Jozef De Mey). 7

OSCARS WEER IN GEVAAR
Hollywood-acteurs dreigen met staking 32
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Twee jaar geleden raakte bekend
dat de Bijzondere Belastinginspec-
tie (BBI) geheime onderhandelin-
gen voerde met Beaulieu om het
hele fraudedossier tegen de textiel-
groep in der minne te regelen. De
gesprekken gingen over een tota-
le belastingvordering van 450 mil-
joen euro. Maar de bevoegde BBI-

ambtenaren hebben in het parle-
ment achter gesloten deuren ont-
huld dat de onderhandelingen 
vorig jaar onherroepelijk zijn afge-
sprongen. Alle taxaties zijn ver-
huisd van de onderhandelingstafel
naar de Gentse en Brugse recht-
banken van eerste aanleg. 

Zodra duidelijk werd dat de on-

derhandelingen ten einde waren, is
er nog een wedloop ontstaan tus-
sen de twee partijen. Als Beaulieu
als eerste verzoekschriften kon in-
dienen bij de rechtbank, dan wer-
den miljoenen euro’s aan verwijl-
intresten geschorst. Als de belas-
tingsdirecteur sneller optrad,
werden de intresten niet geschorst.
Beaulieu bleek sneller.

Het gros van de fiscale dossiers
moet weliswaar wachten tot de
strafrechtelijke procedure is afge-
rond. Het strafdossier is al 18 jaar
geleden geopend, maar is nog niet
voor de strafrechter geraakt.

De Beaulieu-woordvoerder Kurt

Van Camp bevestigt dat de ge-
sprekken met de BBI ‘sinds enke-
le maanden zijn gestopt’.

De BBI getuigde over het dos-
sier-Beaulieu voor de 17-koppige
parlementaire onderzoekscommis-
sie, die  nagaat waarom zo veel
fraudedossiers, zoals dat tegen 
Beaulieu, zo lang aanslepen. Uit de
getuigenissen is gebleken dat 
Beaulieu sinds het fraudeschan-
daal losbrak nauwlettend in de ga-
ten is gehouden door de fiscus,
maar behalve enkele technische
betwistingen, niet meer tegen de
lamp is gelopen. LB/DS
■ Pagina 4

■ (tijd) - Er komt geen minnelijke schikking over de grote belastingfrau-
de rond de textielgroep Beaulieu. De onderhandelingen tussen de fiscus
en Beaulieu zijn definitief afgesprongen. Dat heeft de Bijzondere Belas-
tinginspectie (BBI) achter gesloten deuren onthuld voor de parlemen-
taire onderzoekscommissie die het dossier-Beaulieu uitspit. De fiscus en
Beaulieu voeren nu voor de rechtbank een slag om 450 miljoen euro.

Fiscus en Beaulieu ten oorlog
BELASTINGFRAUDE Onderhandelingen over belastingclaim van 450 miljoen euro definitief afgesprongen

(tijd) - De Duitse energiereus
RWE legt 9,3 miljard euro op tafel
voor de grootste Nederlandse
stroom- en gasleverancier Essent.
Het merk van de Nederlandse
groep, die ook in ons land actief is,
zal verder blijven bestaan. 

Volgens Michiel Boersma, de ge-
delegeerd bestuurder van Essent,
was de verkoop onvermijdelijk ge-
worden omdat zijn bedrijf te klein
is in verhouding tot de energiereu-
zen uit de buurlanden. Daardoor
miste Essent schaalvoordelen te-
genover andere spelers die groot
geworden zijn door fusies en over-
names. Niet verkopen zou dan ook
kunnen betekenen dat Essent ka-
pot geconcurreerd werd, verklaar-
de Boersma. De verkoop is een 
financiële meevaller voor de aan-
deelhouders van Essent, een aan-
tal Nederlandse provincies en ge-
meenten. Zij behouden wel de ka-
belnetten en de afvalactiviteiten
van het bedrijf.

Op de Belgische markt is de fu-
sie zinvol. Essent is vooral actief als
leverancier terwijl RWE enkel pro-
ductieactiviteiten bezit.

Het aandeel RWE zakte 2,7 pro-
cent tot 61,40 euro. Analisten vin-
den de overname van een vlakbij
gelegen sectorgenoot strategisch
interessant, maar ze vragen zich te-
gelijk af of gedelegeerd bestuurder
Jürgen Grossman niet te veel heeft
betaald. RWE betaalt 8,2 miljard
euro in contanten en neemt ook 1,1
miljard euro aan schulden over.

DA
■ Pagina’s 2 (commentaar) en 3

RWE koopt
Essent voor
9,3 miljard

ELEKTRICITEIT

Palestijnen sloegen gisteren op de vlucht voor zware gevechten in de Gazastrook. Israëlische troepen trokken er geleidelijk de dichtbevolkte woonwijken en vluchtelingenkam-
pen binnen, op zoek naar militanten van Hamas. Die reageerden met raketaanvallen op het zuiden van Israël. Volgens Palestijnse dokters kostte de oorlog sinds 27 december
al het leven aan meer dan 900 Palestijnen, onder wie ruim 250 kinderen. ■ Pagina  12

ISRAËL SCHROEFT OFFENSIEF IN GAZASTROOK NOG OP 

(tijd) - Verschillende federale overheden
hebben het laatste kwartaal van 2008 bijna
een kwart van hun facturen te laat betaald.
Dat is met een vertraging van 90 dagen of
meer. De gegevensbank Graydon waar-
schuwt dat slechte betalers voor liquidi-
teitsproblemen kunnen zorgen bij de be-
drijven die het al moeilijk hebben kredietlij-
nen te openen bij de banken. Het aantal
wanbetalingen steeg het laatste kwartaal
met meer dan 10 procent, meldt Graydon.
■ Pagina 6

Overheid blinkt uit 
in wanbetaling

BEDRIJFSFINANCIERING

(tijd) - De aluminiumreus Alcoa slikte over
het vierde kwartaal een verlies van 929 mil-
joen dollar of 1,16 dollar per aandeel. Dat
resultaat is veel slechter dan verwacht. Be-
leggers mikten op een verlies van 10 dollar-
cent per aandeel. Alcoa is traditioneel de
eerste Amerikaanse multinational die zijn
cijfers publiceert. Voor de bekendmaking
gisterenavond zakte het aandeel met 7
procent. De Dow Jones verloor 1,5 procent,
vooral door een zware val van Citigroup.
■ Pagina’s 2, 17 en 18

Kwartaalverlies Alcoa
groter dan verwacht

BEDRIJFSRESULTATEN

(tijd) - Het indexgewicht
van Fortis zal bij de
Bel20-herschikking op 
2 maart ruim verdubbelen
van 2,3 tot 5,6 procent,
ten minste als de koers
tot dan stabiel blijft. Ook
de vastgoedbevak Cofi-
nimmo ziet zijn gewicht
fors stijgen. De meeste
bedrijven zien het belang
toenemen omdat het ge-

wicht van GDF Suez ruim
halveert. De halvering is
het gevolg van het nieuwe
maximumgewicht van 
12 procent die Euronext
Brussel voor een Bel20-lid
invoerde.
De beurs bevestigde dat
Befimmo en Telenet in de
index komen ten nadele
van Nyrstar en Agfa.
■ Pagina 17
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*Als huidige koersen constant blijven tot 2 maart

Fortis ziet Bel20-gewicht ruim verdubbelen
INDEXHERSCHIKKING

(tijd) - Rusland draait vanoch-
tend de gaskraan naar Europa op-
nieuw open. Europese, Russische
en Oekraïense waarnemers gaan
erop toezien dat onderweg geen
gas wordt afgetapt. Die belofte kre-
gen de Europese ministers van
Energie gisteren in Brussel van de
Russische en Oekraïense regering
en de bazen van de respectieve gas-
bedrijven, Gazprom en Naftogaz.

De drie partijen ondertekenden
gisteren een akkoord over hoe de
controle op de gaslevering aan Eu-
ropa zal verlopen. Over die tekst is
dagen onderhandeld op het hoog-
ste niveau. Toch temperde de Tsje-
chische minister van Energie, Mar-
tin Riman, gisteren het optimisme:
‘We moeten realistisch blijven. We
hebben al enkele malen dezelfde
hoop gekoesterd.’ De voorbije da-

gen werd al meermaals een ak-
koord aangekondigd en daarna
weer herroepen.

Begin vorige week sloot Moskou
de gaspijp naar Europa af, omdat
Oekraïne gas zou aftappen voor ei-
gen gebruik. Kiev is sinds begin dit
jaar in een hevig conflict verwik-
keld met Moskou over de prijs van
Russisch gas. Grote delen van
Zuid-Europa en de Balkan kwa-

men daardoor zonder gas te zitten.
Vooral in Bulgarije en Slowakije is
de toestand benard.

Moskou en Kiev moeten hun bi-
laterale prijsgeschillen wel nog bij-
leggen. Maar ze beloven alles in het
werk te stellen om de gaslevering
aan Europa niet te hinderen. Euro-
pa heeft bemiddeling aangeboden
voor het bilaterale conflict.  KV
■ Pagina 9

Rusland en Oekraïne beloven gaslevering aan EU te hervatten
GASOORLOG 

Alle taxaties
zijn verhuisd
van de onder-
handelingstafel
naar de recht-
banken van 
eerste aanleg. 
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