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PIETER BLOMME EN BERT BROENS

Minister van Financiën Steven Van-
ackere (CD&V), kreeg gisteren de
wind van voren in de Kamer. Jan
Jambon (N-VA), Hagen Goyvaerts
(Vlaams Belang) en Jean-Marie De-
decker (LDD) voelden hem aan de
tand over de omstreden winstbewij-
zen van de christelijke arbeiders-
beweging ACW bij Belfius Bank &
Verzekeringen.

De Tijd bracht de voorbije week
aan het licht dat het ACW door een
systeem van winstbewijzen deelt in
de winst van Belfius Bank en van
dochter Belfius Verzekeringen. Door
de winstbewijzen vloeiden de voor-
bije jaren meerdere tientallen mil-
joenen euro’s naar het ACW. Het sys-
teem bleef in stilte bestaan na de
overname, vorige herfst, van Belfius
door de Belgische staat. Dat zette
veel kwaad bloed. Belfius is namelijk
gered met belastinggeld en dus zou
de belastingbetaler recht moeten
hebben op de volledige winst zon-
der die te delen met het ACW, zo
wordt geredeneerd.

Vanackere - zelf een ACW’er - be-
nadrukte dat de winstbewijzen ei-
genlijk al sinds de jaren 50 bestaan
en dat die bij elke nieuwe gedaante-
verwisseling - zoals in 2002 bij de fu-
sie van Artesia, Dexia en Bacob - tel-
kens werden overgenomen. Dat was
dus ook het geval toen de regering

vorig jaar Dexia Bank België op-
kocht, beklemtoonde hij. Hij wees er
ook op dat de winstbewijzen statu-
tair niet zomaar overdraagbaar of
verhandelbaar zijn. ‘Dat is alleen
mogelijk als de meerderheid van de
houders daarmee akkoord gaan.’

Vanackere zei wel bereid te zijn
de zaak ‘juridisch uit te spitten’.
Maar de vraag is of er wel een pro-
bleem is. Ook Jambon gaf toe dat
niets onwettig is gebeurd, maar dat
de hele operatie op zijn minst als
‘onzindelijk’ kan worden bestem-
peld. ‘Het cashgeld kan beter aange-

wend worden om de bank te helpen,
in plaats van het uit te keren aan een
geldhongerige organisatie.’ Jambon
wees erop dat de belastingbetaler al
moet opdraaien voor de bescher-
ming van de Arco-aandeelhouders
en dat het ACW mee verantwoorde-
lijk is voor de ondergang van Dexia.

Open VLD kwam deze keer niet
tussen in het debat. Een dag eerder
had de partij bij monde van Open
VLD-Kamerlid Luk Van Biesen het
ACW nog opgeroepen om de winst-
bewijzen zo snel mogelijk aan de
staat te schenken. Het ACW reageer-
de gisteren via een persbericht,
maar ging op de vraag van de libera-
len niet in. De christelijke arbeiders-
beweging liet wel weten bereid te
zijn tot een gesprek met de nieuwe
leiding van Belfius ‘over de toekom-
stige samenwerking’. Ze wou echter

niet kwijt wat een gesprek kan bete-
kenen voor de toekomst van de
winstbewijzen.

Het ACW wijst er ook op dat het
maximale aandeel in de winst waar-
op de winstbewijzen recht verlenen
‘sinds 2010 geplafonneerd is op
14,9 miljoen euro per jaar, voor de
bank en de verzekeraar samen’. En
dat is niet alleen het geval voor het
ACW, maar ook voor haar Waalse te-
genhanger.

De N-VA vroeg gisteren dat de Ka-
mercommissie Financiën hoorzit-
tingen organiseert waar niet enkel
Arco-topvrouw Francine Swiggers,
maar ook onder meer ACW-voorzit-
ter Patrick Develtere en Dexia-voor-
zitter en ACW’er Jean-Luc Dehaene
uitleg moeten komen geven. ‘Zij zijn
dat aan de belastingbetaler ver-
schuldigd’, luidde het.

‘Dit moet juridisch uitgespit worden’
Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) is bereid juri-
disch ‘te laten uitspitten’ of het
koosjer is dat het ACW een deel
van de winst van de staatsbank
Belfius (het vroegere Dexia
Bank) opstrijkt. Ook het ACW
verklaart zich bereid tot ‘een ge-
sprek’ met Belfius.

Enkel ‘witte’ huishoud-
hulp? Geen probleem

IVAN BROECKMEYER

Sommige bedrijven vragen zelfs op
eigen initiatief of een buitenlander
een probleem vormt. In een aantal
gevallen is de vraag zelfs opgeno-
men in de inschrijvingsformulieren.
Dat leert een gisteren uitgezonden
reportage van het VRT-duidingspro-
gramma ‘Koppen’. De uitzending
toont hoe hardnekkig de discrimi-
natie wel is in sommige dienstverle-
nende sectoren van de economie.

Anderhalf jaar geleden deed
‘Volt’, een ander VRT-programma,
stof opwaaien met een vergelijkbaar
undercoveronderzoek. Toen bleek
dat zes van de acht geteste uitzend-
kantoren ingingen op verzoeken
van klanten om geen allochtone uit-
zendkrachten te sturen.

De door ‘Koppen’ vastgestelde
feiten zijn eigenlijk nog erger, om-
dat de dienstenchequebedrijven
vaak zelf de deur openzetten voor
discriminatie. Toch moet worden
opgemerkt dat het vooral de kleine-
re bedrijfjes zijn die zo de antiracis-
mewet flagrant overtreden. Bij de
uitzendkantoren gingen ook mede-
werkers van de ‘grote jongens’ in de
fout.

Ook deze keer regende het ver-
ontwaardige reacties. Het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding (CGKR) pleitte
voor het opnemen van een antidis-
criminatieclausule in de contracten.

Het verwees ook naar een studie
van de federale overheidsdienst
Werk waarin zeven op de tien dien-
stenchequebedrijven zelf zeggen
dat ze geconfronteerd worden met
vragen van klanten om allochtonen
te discrimineren. Een dikke helft
krijgt overigens ook verzoeken om
ouderen te weren.

CGKR-directeur Jozef De Witte
erkent dat het bestrijden van de dis-
criminatie in de sector niet vanzelf-
sprekend is omdat de diensten bij
de mensen thuis geleverd worden.
‘Dienstenchequebedrijven gebrui-
ken dit feit als argument om in te
gaan op discriminerende vragen
van hun klanten’. De non-discrimi-
natieclausule kan daartegen helpen.

Maar federaal minister van Werk
Monica De Coninck (sp.a) merkte
gisteren op dat het koninklijk be-
sluit over de dienstenchequeonder-
nemingen nu al expliciet bepaalt
dat ze geen werknemers of klanten
direct of indirect mogen discrimine-
ren. Er zijn ook al controles op het
terrein.

Minister De Coninck belooft dat
die opgedreven worden. Daarnaast
moet de sector verder professionali-
seren. Tijdens het begrotingscon-
claaf zijn daarvoor al maatregelen
genomen.

Het Minderhedenforum wees
ook op de economische kostprijs
van deze ‘beschamende realiteit’. De
dienstencheques slorpen jaarlijks
1,5 miljard euro gemeenschapsgeld
op. Door de discriminatie dreigt de
juiste man of vrouw niet op de juiste
plaats terecht te komen.

Zowat een kwart van de 150.000
dienstenchequeschoonmakers zou
geen Belg zijn.

Krijgt u voor de schoonmaak
van uw woning liever geen
buitenlandse hulp over de
vloer? Nogal wat diensten-
chequebedrijven houden graag
rekening met uw wens.

Minister van Financiën Steven Vanackere werd gisteren in de Kamer aan de tand gevoeld.

De vraag is of er
juridisch wel
een probleem is.

WIM VAN DE VELDEN

Minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders maakte gisteren in
de Kamer duidelijk dat hij het met
de Congolese president Joseph Ka-
bila heeft gehad over de landbouw-
belangen van de Belgische zaken-
mannen Olivier Lippens, de topman
van de Belgische suikergroep Fina-
sucre, en George Forrest, die samen
met Aldo Vastapane in Congo een
veeteeltbedrijf met 32.000 dieren
bezit.

‘Ik heb een herziening van de
landbouwwet gevraagd’, gaf Reyn-
ders in de Kamer mee. Dat is waarop
Olivier Lippens en George Forrest
ook hopen, want volgens de nieuwe

landbouwwet mogen buitenlanders
niet langer een meerderheid heb-
ben in plaatselijke landbouwactivi-
teiten. Voor de familie-Lippens
betekent die wet dat er geen toe-
komst meer is voor Finasucre in
Congo. Ook de toekomst van het
veeteeltbedrijf van George Forrest
en Vastapane zou daardoor onzeker
worden.

Het bezoek van Reynders aan
Congo was dan wel gecontesteerd,
voor de Belgische zakenlui was het
een laatste strohalm. Reynders be-
kwam van Kabila voorts dat de Ver-
enigde Naties samen met de Congo-
lese autoriteiten een onderzoek kun-
nen doen naar de schending van de
mensenrechten in Congo.

Sectorale criteria helpen bij
opsporing schijnzelfstandigen
De federale ministerraad heeft
negen criteria opgelijst waarmee
schijnzelfstandigen in fraude-
gevoelige sectoren sneller op te
sporen zijn. Die criteria kunnen
nog worden aangevuld of gewij-
zigd per sector, zegt het kabinet
van staatssecretaris voor Fraude-
bestrijding John Crombez (sp.a).

De arbeidswet laat al sinds 2006 toe
om het vermoeden van werknemer-
schap te koppelen aan specifieke cri-
teria, maar die bepaling bleef tot nog
toe dode letter. Daar komt nu veran-
dering in.

De regering keurde gisteren een
lijst met negen algemene criteria
goed die meteen zullen gelden voor
de erg fraudegevoelige sectoren
bouw, schoonmaak, bewaking en
transport. Een van de criteria om te
bepalen of iemand een echte
zelfstandige is, is een ‘substantiële
deelname in een onderneming of de
winsten’, wat specifiek gericht is te-
gen de fraude via zogenaamde ac-
tieve vennoten.

Op korte termijn zal per sector
nog aan de lijst kunnen worden ge-
sleuteld. ‘In een aantal sectoren
moeten we dringend deze maatre-
gelen nemen om oneerlijke concur-

rentie tegen te gaan en de werk-
nemers te beschermen’, verduide-
lijkt Crombez. Hij bokste het nieuwe
plan in elkaar samen met de minis-
ters Monica De Coninck (Werk,
sp.a), Laurette Onkelinx (Sociale Za-
ken, PS) en Sabine Laruelle (Zelf-
standigen, MR).

Die laatste legt de nadruk op de
samenwerking met de sectoren.
‘Met meer dan een miljoen zelfstan-
digen in ons land moeten we voor-
zichtig zijn. De grote meerderheid
zijn geen fraudeurs.’

De regering hoopt de lijst nog
voor de zomer door het parlement
te krijgen, zodat de effecten dit na-
jaar al voelbaar zijn op het terrein.

Unizo en NSZ reageerden giste-
ren vrij positief op de maatregelen.
Ze vinden het vooral positief dat re-
kening wordt gehouden met het ei-
gen karakter van sectoren. In eerde-
re voorstellen was dat niet het ge-
val. BELGA

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bij Joseph Kabila.

De regering hoopt
dat de e0ecten
dit najaar al voelbaar
zijn op het terrein.
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kwartaalgroei op jaarbasis, in procent van bbp

G7-gemiddeld

VS Canada Duitsland Frankrijk VK Italië

De eurocrisis doet de vier Euro-
pese G7-economieën fors achter-
op hinken op Japan, op de VS en
op Canada, de andere leden van
de club rijke landen. Dat blijkt

uit de prognoses van de OESO
voor de eerste kwartalen van
2012. Behalve crisisland Italië
hinken ook het VK, Frankrijk en
Duitsland achterop.

OESO-VOORSPELLINGEN

De Nederlandse minderheidsrege-
ring van liberalen en christendemo-
craten hervatte gisteren, samen met
gedoogpartner PVV van Geert Wil-
ders, de begrotingsonderhandelin-
gen. Die waren dinsdag stopgezet,
wat de kans op vervroegde verkie-
zingen aannemelijk maakte. Neder-
land moet nog eens 9 miljard euro
besparen. De rechts-nationalist Wil-
ders weigert hervormingen van de
sociale zekerheid, de woonmarkt en
het pensioenstelsel goed te keuren.

Crisette regering-
Rutte lijkt
even bezworen

NEDERL ANDZWARTWERK

540 miljard
De zwarte economie in Italië
bedroeg vorig jaar 540 miljard
euro, goed voor 35 procent van
het bruto binnenlands product
(bbp). ‘Evenveel als de econo-
mieën van Finland, Portugal,
Roemenië en Hongarije samen’,
stelt het onderzoeksbureau Eu-
rispes. Premier Monti weet zo
hoe hij zijn deficit kan vullen.

Reynders besprak Belgische
belangen met Kabila
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LEX RIETMAN
ONZE CORRESPONDENT
IN BARCELONA

Gelaten zitten ze op een bank voor
het station van Gavà naast een in-
drukwekkende berg bagage. Het is
drie uur in de middag maar de deur
van het station zit op slot, de per-
rons zijn leeg. Noel, Sebastián en
Fiorela, hun dochtertje van vier, ke-
ren terug van familiebezoek in Ar-
gentinië. Ze zijn met de taxi van de
luchthaven van Barcelona naar deze
voorstad gereisd om de trein naar
huis, naar Tarragona, te nemen.
Maar tot vijf uur zijn er geen treinen.
Dan pas begint de minimale dienst-
verlening weer zoals overeengeko-
men met de vakbonden.

Het openbare leven in Spanje lag
gisteren grotendeels plat, hoezeer
minister van Werkgelegenheid Fáti-
ma Báñez ook het tegendeel be-
weerde. Van ‘absolute normaliteit’
was geen sprake. Zowel in de hoofd-
stad Madrid als in Barcelona, de
tweede stad van het land, kwamen
tienduizenden mensen op straat.
Ook in andere grote steden waren er
betogingen. In Barcelona ontston-
den even relletjes.

De algemene staking, gericht te-
gen de besparingen maar vooral te-
gen de recente harde ingrepen in de
arbeidswetgeving van de regering-
Rajoy, had een zichtbaar effect op de
verkeersdrukte. In de kiosken lagen
nauwelijks kranten, radio- en televi-
siezenders zonden herhalingen uit
en beperkten zich tot nieuwsbulle-
tins. Sommige winkels bleven dicht.

Vooral in de industrie en bij het
openbaar vervoer gaven werk-
nemers gisteren massaal gehoor
aan de stakingsoproep. In de noor-
delijke helft van het land werd mas-
saal gestaakt. Belangrijke sectoren
als de auto-, de metaal- en de chemi-
sche industrie lagen zo goed als stil.

De vakbonden schatten de deel-
name aan de staking op 80 procent.
Gesterkt door dat succes deden de
bonden een oproep aan het kabinet
om een gebaar van goede wil te ma-
ken. Vandaag bijvoorbeeld, als pre-
mier Mariano Rajoy zijn begroting
voorstelt. Het getergde crisisland
moet naar schatting nog eens
55 miljard euro besparen om het be-
grotingstekort terug te dringen
richting de afspraken met Europa.
Als premier Rajoy geen teken van in-
schikkelijkheid geeft, luidde de
boodschap van de vakbonden giste-
ren, dan voeren we vanaf 1 mei de
protesten op.

Het antwoord van de minister
van Werkgelegenheid liet niet lang
op zich wachten. ‘We gaan de her-
vorming van de arbeidswetgeving
niet terugdraaien’, zei Báñez. Ze
verdedigde de wet als een instru-
ment om werkgelegenheid te
scheppen.

De bonden vrezen het tegenover-
gestelde effect. De wet zou leiden tot
de vernietiging van arbeidsplaatsen,
de verarming van de bevolking en
de verdieping van de recessie.

De arbeidsmarkthervorming van
het kabinet-Rajoy maakt het ontslag
van werknemers eenvoudiger en
goedkoper. De werkgever krijgt het
recht om eenzijdig loonsverlagin-
gen op te leggen, kan de cao’s voort-
aan omzeilen en de werktijden naar
believen veranderen.

Critici van de nieuwe wet menen
dat deze beperking van de rechten
van de werknemers ‘nutteloos’ is en
niet zal bijdragen tot de toename
van het aantal banen. ‘De ervaring
leert dat zonder economische groei
geen enkele hervorming in staat is
banen te creëren’, stellen de econo-
men Alfonso Prieto en Antonio
González.

Betogingen in de grote steden,
gestrande reizigers in de
stations en luchthavens. Eén dag
voor premier Mariano Rajoy zijn
begroting voorstelt, legde een
staking Spanje gisteren plat.

LIEVE DIERCKX

Hun hoop in bange dagen. Dat was
Mariano Rajoy in de ogen van heel
wat Spanjaarden toen hij op 21 de-
cember vorig jaar de eed aflegde als
premier. Ook de financiële markten
boezemde de conservatief vertrou-
wen in. Want de baardige en gebril-
de bon vivant kan in het parlement
bogen op een volstrekte meerder-
heid. Niemand leek hem een stro-
breed in de weg te kunnen leggen
bij de uitvoering van zijn ambitieuze
hervormingsagenda.

Om het vertrouwen van de beleg-
gers te winnen schoot Rajoy pijlsnel
uit de startblokken. Besparen en
hervormen, die woorden waren het
leitmotiv. Een besparingspakket van
15 miljard euro. Een restyling van de
financiële sector. En een opknap-
beurt voor de arbeidsmarkt. Bij een
meerderheid van het parlement
ging het erin als zoete koek. ‘In hon-
derd dagen kan je moeilijk nog
meer belangrijke maatregelen door-
voeren’, zegt Ángel Laborda Peralta,
de directeur conjunctuur van de
Spaanse Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas), aan de telefoon
vanuit Madrid.

De reactie op de markten bleef
niet uit. De Spaanse langetermijn-
rente nam een duik. Tot enkele da-
gen geleden. Plots kwam Spanje op-
nieuw in het vizier van de markten.
Dat hoeft niet te verbazen, meent La-
borda. ‘Want de regering heeft ver-
warring veroorzaakt over haar be-
grotingsdoelstellingen.’

Vorige maand biechtte de ploeg-
Rajoy op dat het tekort op de begro-
ting eind 2011 8,5 in plaats van 6 pro-
cent van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp) bedroeg. ‘Daarop liet de
premier op een weinig diplomati-
sche manier weten dit jaar niet lan-
ger naar een deficit van 4,4 procent
te streven’, zegt Laborda. 5,5 procent
was het nieuwe streefcijfer. Na Euro-
pees beraad werd dat cijfer uiteinde-
lijk bijgesteld naar 5,3 procent. ‘In-

vesteerders stelden zich daarop te-
recht de vraag of Spanje zijn begro-
tingsdoelstellingen gaat naleven.
Want als dat niet gebeurt, kan heel
Europa in de problemen komen.’

Rajoy schuift de verantwoorde-
lijkheid voor de ontsporing van het
begrotingstekort graag in de schoe-
nen van zijn voorganger, de socialist
José Luis Rodríguez Zapatero. ‘Onzin
natuurlijk’, zegt Laborda, die ooit
deel uitmaakte van werkgroepen bij
de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) en de Europese Unie.

De Spaanse problemen dateren
al van lang geleden. ‘Eigenlijk moe-
ten we teruggaan tot de economi-
sche boom die ontstond na de toe-
treding tot de Europese Monetaire
Unie. Reken daarbij de vastgoed-
boom en het uiteenspatten van de
vastgoedzeepbel met een explode-
rend werkloosheidscijfer tot gevolg.’

Laborda herinnert er ook aan dat
de ontsporing van het tekort niet
voor rekening komt van de centrale
regering maar wel van de regionale
besturen. ‘En op die niveaus regeert
de partij van Rajoy mee. Beide poli-
tieke partijen hebben dan ook
schuld aan deze crisis.’

Cruciaal voor de toekomst van
Spanje wordt de begroting voor
2012 die de ploeg-Rajoy vandaag
presenteert. Dat budget bevat onver-
mijdelijk nieuwe bezuinigings-
maatregelen. ‘De regering zal er alles
aan doen om het tekort terug te
dringen tot 5,3 procent van het bbp.
Maar we moeten realistisch zijn. Het
wordt erg moeilijk om die doelstel-
ling te bereiken’, zegt Laborda.

‘Kijk maar naar de economische
realiteit. Spanje zit in een recessie. En
lijkt die negatieve spiraal niet snel te
kunnen omkeren in een besparings-
context. Bijgevolg duiken de con-
sumptie en de belastinginkomsten
lager. Tegelijk verliezen steeds meer
mensen hun baan en moet de rege-
ring heel wat extra geld in werkloos-
heidsuitkeringen pompen.’

Als je al die elementen in reke-
ning brengt, staat de regering voor
de schier onmogelijke taak om dit
jaar voor 55 miljard euro te bespa-
ren, becijferde Laborda. Dat bedrag
komt overeen met 5 procent van het
Spaanse bbp. ‘Het is gewoon niet
realistisch om zo’n inspanning in
een jaar te leveren.’

Spanje staat gewoon voor een
aartsmoeilijk dilemma, zegt Labor-
da. Verkleint de regering het tekort,
dan belandt de vierde economie van
de eurozone in een diepe recessie.
Slaagt ze er niet in het deficit terug
te dringen, dreigen financierings-
problemen want beleggers zullen
negatief reageren. ‘En dan valt niet
uit te sluiten dat Madrid een beroep
moet doen op Europese noodhulp.
Spanje zit in een moeilijk door-
breekbare vicieuze cirkel.’

De economische crisis dreigt Ra-
joy de volgende maanden met nog
meer hoofdbrekens op te zadelen.
Prangend is de hersenvlucht. Steeds
meer jongeren houden het in hun
vaderland voor bekeken om hun ge-
luk te beproeven in het buitenland.
‘Vooral de best opgeleide, meertali-
ge jongeren gaan elders op zoek
naar een baan. Dat is op korte ter-
mijn een kleine ramp voor Spanje
want het zijn net die jongeren die
het economisch herstel mee kunnen
inzetten.’

Wie achterblijft, heeft bovendien
meestal geen diploma op zak. De re-
gering moet het onderwijsniveau -
van kleuterschool tot universiteit -
dan ook dringend opkrikken. ‘Maar
ook de energiesector steekt ze best
in een nieuw kleedje. En bij een be-
tere werking van justitie heeft ieder-
een baat. Ook bedrijven’, stelt de
econoom. Al die hervormingen

dringen zich op om de economi-
sche systemen in de eurozone beter
op elkaar af te stemmen. ‘Want hoe
kan je in een muntunie ooit concur-
reren als je verschillende regelge-
vingen en arbeidsmarktsystemen
hebt? Eigenlijk kampen de zuiderse
landen veeleer met een competitivi-
teitscrisis dan met een begrotings-
crisis.’

Spanje baart Europa en de mark-
ten weer zorgen. En dat heeft
Madrid aan zichzelf te wijten
door verwarring te zaaien over
de begrotingsdoelstellingen,
zegt de Spaanse econoom Ángel
Laborda. ‘Als de regering het ver-
trouwen van investeerders niet
herovert, valt niet uit te sluiten
dat Spanje een beroep moet
doen op Europese steun.’

KORT
De Spaanse problemen
gaan terug tot de ‘boom’
na de toetreding tot de
Europese Monetaire Unie.

De regering staat voor
een dilemma: besparen
en de economie in een diepe
recessie duwen of niet be-
sparen en afgestraft worden
op de financiële markten.

Mariano Rajoy moet nog
stevig hervormen om Spanje
concurrentiëler te maken.

De zuiderse
landen kampen
veeleer met een
competitiviteitscrisis.

SPAANSE ECONOOM

ÁNGEL LABORDA

‘Begrotingsinspanning gewoon niet realistisch’
Betogers gaan erbij zitten in Madrid. Het openbare leven in Spanje lag gisteren zo goed als lam door betogingen en stakingen. © ANDREA COMAS/REUTERS

TWEEDE PUBLICATIE: UITKOOPBOD VAN KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS NV OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 214 VAN

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001 TOT UITVOERING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

———
Overeenkomstig artikel 214 van het Koninklijk Besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (hierna “KB
Venn.”) publiceert Koninklijke Philips Electronics NV het volgende be-
richt:

Op datum van onderhavig bericht houdt Koninklijke Philips Electronics
NV20.852.174aandelenmetstemrechtopeentotaalvan20.852.188aan-
delen die zijn uitgegeven door de naamloze vennootschap onder Bel-
gisch recht Philips Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te
Tweestationsstraat 80,1070 Brussel en ingeschreven bij de Kruispunt-
bank der Ondernemingen onder het nummer 0403.138.532 RPR (Brus-
sel) (hierna “Philips Belgium”). Deze 20.852.174 aandelen op naam ver-
tegenwoordigen meer dan 99% van het kapitaal van Philips Belgium.
Alleaandelenuitgegevenzijnvandezelfdecategorieenstemgerechtigd.

Koninklijke Philips Electronics NV heeft besloten een uitkoopbod te
doenopde14resterendeaandelendienogniet inhaarbezit zijnenwaar-
van de eigenaar onbekend is.

Aandehoudersvanderesterende14aandelenzal inhetkadervandituit-
koopbod de prijs van EUR 600 per aandeel worden aangeboden. Deze
prijswordtopomstandigewijzegewaardeerd inhetverslagvandebieder
en besproken in het advies van de raad van bestuur en het verslag van de
bedrijfsrevisor.

De eigenaars van de resterende aandelen kunnen het bod schriftelijk
aanvaarden krachtens een schrijven gericht aan de maatschappelijke ze-
tel van Philips Belgium, gevestigd te Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel
ter attentie van het Legal Department. Een eventuele weigering van het
uitkoopbod,waarbijdehoudervandetitelsuitdrukkelijkenschriftelijk te
kennen geeft dat hij geen afstand wenst te doen van zijn aandelen, dient
per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot te worden
gerichtaanhetbovenvermeldeadres.Bijaanvaardingevenals ingevalvan
weigeringdienthetaantalaandelenvanPhilipsBelgiuminhandenvande
desbetreffende aandeelhouder te worden geïdentificeerd.

Overeenkomstig artikel 219 KB Venn. zullen de aandelen die het voor-
werp uitmaken van dit uitkoopbod en die na afsluiting van het bod niet
zijnaangebodenenwaarvandeeigenaarsnietuitdrukkelijkenschriftelijk
hebbentekennengegevendatzeergeenafstandvanwillendoen,worden
geacht van rechtswege op de bieder te zijn overgegaan.

De eigenaars van de aandelen die het voorwerp uitmaken van dit uit-
koopbod kunnen op de maatschappelijke zetel van Philips Belgium op
verzoek kosteloos een kopie van de volgende documenten verkrijgen:

1. Het omstandig schriftelijk verslag van de bieder;
2. Het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor; en
3. Het advies van de raad van bestuur van Philips Belgium.

resultaten

De vakbonden schatten
de deelname aan de
staking op 80 procent.

Spanje staakt tegen‘nutteloze’ hervormingen


