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EN DRIES BERVOET

Een verrassing van formaat. De sur-
prise du chef. De overname van RSC
Anderlecht door Marc Coucke deed
gisteren iedereen opkijken, ook
binnen de club. De jongste weken
gonsde het van de geruchten, maar
behalve een heel beperkte kring
rond Anderlecht-CEO Jo Van Bies-
broeck had niemand in de gaten
dat de ex-eigenaar van Omega
Pharma met het dossier bezig was.
Coucke haalde het van drie con-

currenten, wier namen de afgelo-
pen weken veelvuldig vielen: Paul
Gheysens (Ghelamco), Johan Beer-
landt (ex-CEO van Besix) met de
Egyptische familie Sawiris, en een
consortium rond Wouter Vanden-
haute (Woestijnvis).
Het bod van Coucke zou Ander-

lecht, schulden incluis, waarderen
op ongeveer 100 miljoen euro.
Couckes prijs ligt naar verluidt ho-
ger dan die van de groep-Vanden-
haute, maar lager dan die van Ghe-
lamco. De bestuurstop van de Brus-
selse club gaat nu exclusieve
onderhandelingen aanknopen met
de Vlaamse ondernemer, waarbij

ook de naam van Jan Peeters, Cou -
ckes voormalige nummer twee bij
Omega Pharma, valt. Het is de be-
doeling de gesprekken voor het
jaareinde af te ronden.
Coucke mikt op 70 à 75 procent

van de aandelen van Anderlecht.
De rest zou in handen blijven van
bestaande aandeelhouders. Wie
zijn aandelen behoudt, is nog niet

duidelijk, stelt een bron dicht bij de
club. Alexandre Van Damme, een
van de belangrijkste aandeelhou-
ders van de bierreus AB InBev, zou
in de nieuwe constellatie bereid
zijn in het kapitaal te blijven. In de
wandelgangen is er ook sprake van
Michaël Verschueren, de zoon van
voormalig clubmanager ‘Mister’
Michel Verschueren, van Olivier en

Etienne Davignon, en van fruit- en
groentengroothandelaar Paul
Goossens. De twee dochters van
voorzitter Roger Vanden Stock zou-
den een symbolische participatie
behouden.
De overname zadelt Coucke met

een probleem op, want de onder-
nemer is ook voorzitter en eigenaar
van KV Oostende, een andere club
uit de eerste klasse. Meerdere clubs
in een voetbalcompetitie bezitten
mag officieel niet. Coucke moet
zijn ‘weireldploegsje’ dus verkopen.
Hij engageerde zich op Twitter om
de kustploeg ‘in goede handen
door te geven’. Pittig detail: op 10 fe-
bruari speelt KV Oostende thuis te-
gen Anderlecht.
Hier en daar wordt de naam van

Bart Versluys, een boezemvriend
van Coucke, naar voren geschoven
als mogelijke overnemer. Versluys’
bouwgroep is een belangrijke
sponsor van KV Oostende en ver-
nieuwde het stadion van de kust-
ploeg (de Versluys Arena). Aange-
zien Coucke 50 procent van Ver-
sluys’ bouwgroep bezit, moet een
overname wel in eigen naam ge-
beuren. 
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Beslag op
inboedel van
topman Corsan
Paul Breuls, de topman van het
failliete Antwerpse filmbedrijf
Corsan, dat ruim 200 miljoen
euro ophaalde bij meer dan dui-
zend investeerders, heeft bij hem
thuis een gerechtsdeurwaarder
over de vloer gekregen. Die heeft
bewarend beslag gelegd op zijn
volledige inboedel, gaande van
tekeningen van Hugo Claus tot
een koffiezetapparaat. Zo be-
reikt het debacle rond Corsan
een dieptepunt. P6

Taxhervorming
VS treft België
De grootschalige belastingher-
vorming waarvoor Washington
groen licht heeft gegeven, kan
een negatieve impact hebben op
de investeringsplannen van
Amerikaanse bedrijven in België.
Dat voorspellen fiscalisten. Ame-
rikaanse bedrijven worden meer
gestimuleerd om in eigen land
te investeren. P7
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Coucke plukt Anderlecht
voor ieders neus weg
Ondernemer lachende derde bij verkoop Belgische landskampioen

2,1
Belgische topmanagers 
verdienden het afgelopen
jaar gemiddeld 2,1 miljoen
euro. P14
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Prijs

Hoger bod dan Vandenhaute, 
maar lager dan Ghelamco 

Ambitie

Coucke mikt op 70 à 75 procent 
van de aandelen 

KV Oostende

Engagement om andere club 
‘in goede handen door te geven’

Premier redt
Zomerakkoord
dag voor 
winter begint
Premier Charles Michel (MR) is er
gisteren in geslaagd zijn coalitie op
één lijn te krijgen over het Zomerak-
koord, een dag voor het begin van
de winter. Michel wilde per se de
hervorming van de vennootschaps-
belasting dit jaar in het parlement
goedgekeurd krijgen, zodat de be-
lastingen voor bedrijven en kmo’s
vanaf 1 januari omlaag kunnen. Dat
kon enkel door de hervorming los te
koppelen van de andere hervormin-
gen uit het Zomerakkoord. 
Dat is gelukt, maar het was niet

simpel. Open VLD weigerde eerst de
hervorming van de vennootschaps-
belasting goed te keuren en haar
trofee - het onbelast bijverdienen -
niet. De partij vreesde dat die trofee
op de lange baan zou worden ge-
schoven. Maar uiteindelijk nam ze
een bocht, omdat ze de zwartepiet
niet wou toegespeeld krijgen voor
het uitstel van de hervorming.
Maar de Vlaamse liberalen heb-

ben een stok achter de deur. Ook de
effectentaks wordt pas volgend jaar
gestemd in het parlement. Ze kun-
nen die stemming tegenhouden zo-
lang het onbelast bijverdienen niet
gestemd is. P4

Deal met Alpro
zet kroon op 
Thiams topjaar 

Zevenkampster Nafi Thiam werd dit
jaar wereldkampioen, brak records
en werd verkozen tot beste atlete op
aarde. Dat grandcrujaar weet ze nu
te verzilveren met een verse com-
merciële sponsordeal. Thiam gaat in
zee met Alpro, de van oorsprong
Belgische fabrikant van plantaardi-
ge voeding. Het merk mag de 
23-jarige atlete voor minstens drie
jaar inzetten als ambassadeur. 
Thiam ontpopt zich daarmee

stilaan tot een magneet voor mer-
ken. Naast  Alpro, heeft de Waalse
ook al samenwerkingen met Audi,
Red Bull, Nike en Diamanti Per Tutti.
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