BELGIË

Twitter in de Wetstraat: wie is het populairst?
De campagne voor de verkiezingen van mei 2014 zal meer dan ooit op Twitter worden gevoerd.
Toch mijdt een derde van de politici — en zeker niet de minste – de sociaalnetwerksite.
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Banken
De federale regering gaat
akkoord om de bankensector te hervormen. Op enkele
uitzonderingen na zijn
beursactiviteiten voor eigen
rekening verboden voor
spaarbanken. Ook de
bonussen worden ingeperkt.
De fiscaliteit van spaarboekjes blijft ongewijzigd.
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Bpost
Topman Johnny Thijs stapt
op bij Bpost. De reden is de
bijna-halvering van zijn loon
door de regering, van 1,1
miljoen naar 650.000 euro.
Een ultiem gesprek met
premier Di Rupo leverde
geen resultaat op. Onder
Thijs ging het Bpost
voor de wind.
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Pandy
In de gevangenis van
Brugge sterft seriemoordenaar Andras Pandy (86) een
natuurlijke dood. In 2002
werd de genaturaliseerde
Hongaar tot levenslang
veroordeeld voor de moord
op zes familieleden, een
moordpoging en de verkrachting van drie dochters.
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Electrawinds
Groenestroombedrijf
Electrawinds krijgt drie
maanden bescherming
tegen zijn schuldeisers.
Ceo Luc Desender wordt
door de rechtbank wel
opzijgeschoven.
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