
18 DE TIJD DONDERDAG 23 MEI 2013

Ondernemen
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Toegewezen Notering
Nr. Benaming e2ecten e2ecten pere2ect

OPENBARE VEILING - AANDELEN EURONEXT BRUSSEL

BUITENLANDSE AANDELEN

1 AARDVARK INVESTMENTS - -

2 ALBERT FISHER GROUP Plc Cert. SOFIGEN (cotation par 5

- notering per 5) (CIK) - -

3 BARRACK MINES LTD - BML (CERT. IDR SOGES FIDUCEM)

COTATION PAR 100 - NOTERING PER 100 (CIK) - -

4 CHEMINS DE FER KINSHASA-DILOLO-LUBUMBASHI (Cie des) -

K.D.L. (cotation par 10 - notering per 10) (CIK) 124 8.90

5 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS (ex-KREDIETBANK S.A.

LUXEMBOURGEOISE) - -

6 MINETA (L.) - IK5.84

7 SOENGEI LIPOET CULTUURMAATSCHAPPIJ - IK957.52

8 VUANCE LTD (d?mat.) - -

BELGISCHE AANDELEN

9 ALIAXIS (CIK) 15000 11.00

10 ARKIMEDES-FONDS (CIK) 46 170.60

11 BEM INVEST - -

12 BNP PARIBAS FORTIS (ex-Fortis Banque/Bank) 19 27.75

13 CHARBONNAGES DE TAMINES (L.) - -

14 CHARBONNAGES DU BOIS-DU-LUC (L.) 49 35.00

15 CHARBONNAGES DU GOUFFRE cum cp 90 (F.A.) - IK127.78

16 COMPAGNIE HET ZOUTE - -

17 ELECTRAFINA cum cp 46 (F.A.) 1 420.00

18 ESPERANCE ET BONNE-FORTUNE (L.) - IK472.69

19 ETEX (CIK) 13056 8.66

20 EUPEN FINANZ - -

21 EURAL PARKING HASSELT - -

22 FIXINOX nom. (Trans) - -

23 GEVAERT PHOTO-PRODUKTEN-GEVAERT - -

24 GROTTES DE HAN-SUR-LESSE ET DE ROCHEFORT 70 65.00

25 GROUPEMENT FINANCIER LIEGEOIS NOM. (TRANS) - -

26 IMMO FOND’ROY 1 600.00

27 KABELWERK EUPEN - CABLERIE D’EUPEN 25 295.00

28 METALEN GALLER - -

29 MONDELLO, IMMOBILIERE ITALO-BELGE - IK9.68

30 PANTECH - -

31 SCR - SIBELCO 33 11600.00

32 SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L’AFRIQUE CENTRALE - SUCRAF - IK0.68

33 VOLKSVERMOGEN (TOT BEHEER VAN) - -

ONROERENDE- EN GRONDCERTIFICATEN

34 GENT (Le Patrimoine Immobilier) (CIK) - -

35 WICKES TOURNAI-MECHELEN (WICKES LAND DEVELOPMENT)

(CIK) - -

VENNOOTSCHAPPEN IN GERECHTELIJK AKKOORD OF IN

FALING ZIJN

36 ARCHIMEDE & Cie (F.) - -

UITSLAG VEILING VAN DINSDAG 21 mei 2013

ELLEN CLEEREN

N
ogal wat kleine onderne-
mingen en starters komen
bijdebankennietmeeraan
de bak. ‘Deutsche Bank bij-
voorbeeld geeft in Neder-
land openlijk toe dat het

nietmeer rendeertomdekredietaanvragen
vankleinezelfstandigentebestuderen’, zegt
Roland Lampe, de initiatiefnemer van Kre-
dietunieNederland.
Ook in ons land gaan banken steeds va-

keropderemstaanomkleineen/of starten-
de zelfstandigen kredieten te verlenen. De
kostprijs voor het bestuderen van een kre-
dietaanvraag bedraagt voor een financiële
instelling al gauwenkele duizenden euro’s.
Het analyseren van kleine kredietbedragen
is voor de bankendus niet rendabel, ook al
omdatzeaansteeds strengerekapitaaleisen
moeten voldoen als ze risicovollere kredie-
tenwillen verstrekken.
DaaromrichtteLampe, ineenvorig leven

bankier bij Rabobank, deNederlandseKre-
dietunieop.Daarmeewilhij anderekrediet-
unies ondersteunen. Dat zijn coöperatieve
vennootschappenwaarin ondernemingen
middelen samenbrengenomdie aan colle-
ga-ondernemers uit te lenen.
Die kredietaanvragen worden bestu-

deerddooronafhankelijkeexperts. Bijonze
noorderburen gebeurt de kredietanalyse
doorQredits in Almelo, een bedrijfmet er-

varing in microfinanciering tot bedragen
van50.000euro.Kredietuniewil tot250.000
eurogaan.Uiteindelijkzijnhetdecoöperan-
tendiebeslissenofhetkredietwordt toege-
kend.Derenteopde leningenkomt toeaan
de coöperatie. Die kan beslissen daarmee
het eigen vermogen te versterken of ze kan
ze uitkeren aan de deelnemende onderne-
mingen.

Coaching
Belangrijk is dat de ontlenende onderne-
mers verplicht zijn zich door een andere
coöperant te latencoachen,wathet risicoop
falenofwanbetalingmoetbeperken. Ineen
kredietunie vanbijvoorbeeldbakkersmoet
eenstartendebakkerdiegeld leentvooreen
oven zich laten begeleiden door eenmeer
ervaren bakker die ook lid is van de coöpe-
ratie. Als de kredietaanvrager zelf onvol-
doendewaarborgenof zekerhedenkanver-
lenen, stelt de Nederlandse overheid zich
borg via de BorgstellingsregelingMidden-
enKleinbedrijf (BMKB).
In Nederland krijgt het initiatief alvast

veelgehoor.VolgensLampezijner inNeder-
landal 77aanvragenvoordeoprichtingvan
eenkredietunie ingediend. Inseptembervo-
rig jaarwerddeKredietunieMiddenNeder-
land (KMN)bovendedoopvontgehouden,
een regionale zelfhulporganisatie. OokNe-
derlandse bakkers en garagehouders rich-
ten een kredietunie op.
Lampetastnuafof erook inons landeen

draagvlak is voordeoprichtingvankrediet-
unies. Hij had daarover al een gesprekmet
Geert Janssens, de hoofdeconoom van de
werkgeversorganisatie VKW. ‘Het Neder-
landse initiatief ishetbestuderenmeerdan
waard’, zegt Janssens. ‘We staan achter het
idee dat ook in België zulke kredietunies
zouden worden opgericht en zullen mee
aande kar trekken.’

Lampe, de gangmaker van Kredietunie
Nederland, heeft de komende weken ook
gesprekkenmet het Verbond vanBelgische
Ondernemingen(VBO)enmetdeonderne-
mersorganisatieUnizo.
UiteenonderzoekvanhetVKWblijktdat

eenvijfdevandeBelgischeondernemingen
al signalenkregenvanhunbankdat zezich
zorgenmoetenmakenoverde toekomstige
kredietverlening. ‘Nu al zien we buiten de
schijnwerpersallerleialternatievenvooreen
traditionele bankfinanciering ontstaan’,
zegt Janssens. ‘Steeds meer investeerders

richtenkleine fondsenopwaarmeezekmo’s
ondersteunen.Hetgaatdanomzogenaam-
demezzaninefinancieringen,waarbijde in-
vesteerdersweloverdeschoudersvandebe-
drijfsleidingmeekijken,maarzichnietactief
methetmanagementbemoeienenwaarbij
de leningen kunnen worden omgezet in
aandelen.’
VKW-hoofdeconoom Janssens bena-

druktdaterweleenkadervoorkredietunies
moetworden uitgewerkt. Hij vindt het be-
langrijk dat de eigenlijke kredietanalyse
wordt uitbesteed aan onafhankelijke ex-
pertsopdatdekredietverleningnietzouuit-
draaien op vriendjespolitiek.
De vraag is ook of de kredietunies een

banklicentiemoetenkrijgen. ‘Voorzoveron-
dernemingen geld samenbrengen omdat
aanandereuit te lenen, isergeenbanklicen-
tienodig’, zegtBramDelmotte, advocaatbij
Altius. ‘Maar dat ligt anders als de krediet-
uniesgelddeposito’sof andere terugbetaal-
bare gelden zouden inzamelen bij het pu-
bliek.’
InNederland is de discussie tussen Lam-

pe endeNederlandscheBankdaarover vol-
op aan de gang. Volgens Lampewil de Ne-
derlandse toezichthouder absoluut vermij-
den dat de kredietverstrekking via krediet-
unies zou uitmonden in een ‘deconfiture’.
Lampedeelt die zorg. ‘Almagmenniet ver-
geten dat ondernemers zelf het geld uitle-
nen en ze goed weten waar ze mee bezig
zijn’, besluit de voormalige bankier.

In een kredietunie van bakkers moet een startende bakker die geld leent zich laten begeleiden door eenmeer ervaren bakker die ook lid is van de coöperatie. © HH

Zetuwbankbuitenspelen
leenvaneenandereondernemer
InNederlandkomenze stilaanvandegrond: kredietunies.Die coöperaties vanondernemers
brengengeld samenomzeaanandereondernemingen indezelfde sectorof indezelfde regiouit
te lenen.DeNederlandseKredietunie tast af of er ook inons landeendraagvlak voorbestaat.

H
et is straf dat onze noorder-
buren teruggrijpennaar
19de-eeuwsemethodes om
tegemoet te komen aande

kredietbehoefte van kleine zelfstandi-
ge ondernemers. Volgens de initiatief-
nemers zijn kredieten tot 250.000 euro
nauwelijks nog rendabel voor banken
door de hoge kosten ende strengere
toezichteisen. DaaromgrijpenNeder-
landse ondernemers terugnaar het
concept van ‘de boerenleenbank’.
Ook in ons land zijn kleine of star-

tende kmo’s op zoeknaar alternatieven
voor een traditionele bankfinanciering.
Maar kan zo’n kredietunie naarNeder-
landsmodel soelaas bieden?De kre-
dietunies komen immersmoeizaam
vande grond.Hoewel inNederland
77 aanvragen zijn ingediend, is er tot
nu amper 1 operationeel.
Het is nog te vroeg omde loftrom-

pet te steken over de nieuwe coöpera-
tieve semibanken,maar het concept is
ongetwijfeld nader onderzoekwaard.

ONZE MENING
ELLEN
CLEEREN
Redactrice Ondernemen

Backtobasics

GESCHIEDENIS

Het concept van een kredietunie is

niet zo nieuw. Eigenlijk bestonden er

met de Rai9eisenbank en de Boe-

renleenbank al kredietunies in de

19de eeuw. Beide banken werden op-

gericht omdat de banken weigerden

kredieten te verstrekken aan kleine

boeren. Inmiddels zijn de twee sa-

mengevoegd tot Rabobank.

Kredietunies zijnwereldwijd nog

steeds populair. Volgens de Volks-

krant is in Ierland driekwart van de

bevolking lid. In de Verenigde Staten

tellen de kredietunies 93 miljoen le-

den die samen goed zijn voor een

spaartegoed van 830 miljard dollar.

De kredietunies hebben er in de tota-

le kredietverlening de jongste jaren

een onveranderd marktaandeel van

6 procent.

De successen in de VS waren mee de

aanleiding om het concept ook in Ne-

derland uit te werken.

Nu al zien we buiten
de schijnwerpers
alternatieven voor een
bankfinanciering ontstaan.

HOOFDECONOOM VKW

GEERT JANSSENS
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CBC Fonds

Openbare bevek naar Belgisch recht

Havenlaan 2

B-1080 Brussel

RPR Brussel 0447.744.179

—

De Algemene Vergadering van CBC Fonds van 27 maart 2013 heeft

beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde

stukken van het volgende compartiment:

Ex-

Cp. div id. Record Payment

Naam Compart iment nr . Bruto Netto Munt date date date

CBC CBC

Fonds Protection et

Coupons 1 8 0 0 EUR 17/05/13 24/05/13 31/05/13

Deze coupon is bijgevolg zonder waarde.

De meest recente financiële verslagen alsook het (vereenvoudigd)

prospectus zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij de instellingen die

de financiële dienst verzekeren (in België KBC Bank N.V. en CBC

Banque N.V.)

De Raad van Bestuur.

NV IMMO GENK-ZUID

Havenlaan 12 , 1080 Brussel

RPR nr. 0464 358 497

———

VASTGOEDCERTIFICATEN

"GENK LOGISTICS"

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KB 14 NOVEMBER 2007

ImmoGenk-ZuidNVwensthierbijhaarcertificaathouders te informe-

ren dat een overeenkomst werd bereikt met de huurder van object 3,

LimburgseDistributieMaatschappij (LDM),overeenverlengingvande

bestaandehuurovereenkomstaanhethuidigehuurniveau.Debestaan-

de huurovereenkomst werd verlengd tot 31 januari 2014 zonder opzeg-

mogelijkheid.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op

www.kbcmerchantbanking.com/Genk-Logistics.

financiële berichten

bijeenroepingen

Deze berichten moesten

verschijnen op woensdag 22 mei 2013

Hansa-Huis .V

Jan van Rijswijcklaan 172 bus 17,

2020 Antwerpen

Antwerpen RPR 0426.515.631

Jaarvergadering op 11/06/2013 om 14u.
op de zetel. Agenda: 1. Toepassing art.
523 Venn. W. 2. Verslag raad van
bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2012. 4. Bestemming resul-
taat. 5. Kwijting bestuurders en vast-
stelling bezoldiging. 6. Allerlei. Zich
schikken naar de statuten.

(AOPC11300598/ 22.05)

IMVIBEL .V

Kouter 8/301,

9000 GENT

Ondernemingsnummer 0455.290.185

Algemene vergadering ter zetel op
11/06/2013 om 18 u. Agenda:
Jaarverslag - Bijzonder Verlag –
Goedkeuring jaarrekening –
Bestemming resultaat – kwijtng
bestuurders – Goedkeuring vergoeding
bestuurders – Bepaling/Aanpassing
bevoegdheid bestuurders –
Verderzetting vennootschap –
Bekrachtiging omzetting aandelen aan
toonder naar aandelen op naam.

(AOPC-1-13-00612/ 22.05)

KRIS VaN HaVER

Europees commissaris voor Trans-
portSiimKallas legtvandaageenei-
gen voorstel op tafel omde havens
concurrentiëler temaken. Het libe-
raliseren van havendiensten is een
delicate zaak in Europa. In 2003 én
2006 verwierp het Europees Parle-
ment, namassaal protest van dok-
werkers, al Europese plannen voor
een hervorming en liberalisering
van het havenbeleid. De steen des
aanstootswas toendemogelijkheid
om laden en lossen van schepen
open te stellen voor concurrentie.
Kallas laat de controversiële the-

ma’svantoen, zoals zelfafhandeling
of het beperken van de duur van
contractenvoorhavendiensten,net-
jes opzij liggen. In dit wespennest
wordt niet nog een derde keer ge-
pookt. De Europese Commissie be-
perktzichtotdriebekommernissen:
marktopening, financiële transpa-
rantie en een grotere autonomie
voor de havens enhunbestuur.
Voorzeshavendiensten,waaron-

der loodsen, tanken, afvalverwer-

king en dreggen,moet er volledige
transparantiekomenoverdeuitbe-
steding en financiële stromen. Niet
dater ineensgeenmonopoliesmeer
mogen zijn. Monopolies, zoals in
Vlaanderen voor het loodswezen,
moeten wel worden gerechtvaar-
digdentransparantzijnoverdever-
goeding. Als voor het uitbesteden
van een bepaalde dienst wordt ge-
opteerdvooreenbeperkteconcessie
moet de selectieprocedure open en
transparant zijn.
Voor alle diensten vanalgemeen

belangmoet er volledige financiële
transparantie zijn. De Vlaamse ha-
venszullenzomeerzichtkrijgenop
het gebruik en mogelijk misbruik
van geld door concurrentiële ha-
vens.
De autonomie van het havenbe-

drijf bestaatal inBelgië,maarwordt
nu ook verplicht voor alle havens,
ook in Zuid-Europa. Het havenbe-
stuurmoet zelf voldoende autono-
mie hebbenwat betreft infrastruc-
tuur enhet bepalen van vergoedin-
gen voor het gebruik van haven-
diensten, ishetachterliggende idee.
Alles wat temaken heeftmet de

relaties tussendokwerkersenwerk-
geversmoetvia sociaaloverlegwor-
den besproken. De Europese Com-
missiezaldaarvoorenkel technische
en administratieve steunbieden. In
2016wordt dat proces geëvalueerd.

De opwaardering van de havens
is geen strategie op zich, maar een
economische noodzaak, meent de
EuropeseCommissie. 74procentvan
alle invoerwordtviadezeenaarEu-
ropagebracht.Dedriemeestperfor-
mante havens, Rotterdam, Antwer-
penenHamburg, zijnalleenalgoed
voor een vijfde van die trafiek, ter-
wijl er in Europa 319 ‘sleutelhavens’
zijn. Dat leidt tot congestie en extra
kosten.
Dehavenrichtlijnwilondermeer

door ‘short sea shipping’ te stimule-
ren congestie in het achterland van
de havens vermijden en investerin-
genaanmoedigen.VolgensdeCom-
missiekandezehavenrichtlijn tegen
2030 een besparing tot 10 miljard
euro opleveren.
VooraldeZuid-Europesehavens,

zoalsMarseille of Genua,missende
nodige veerkracht en efficiëntie,
vindtdeEuropeseCommissie. Vaak
ontbreektdaarookeenonafhanke-
lijke havenautoriteit.
Voor de vier Vlaamse havens zal

de nieuwe havenrichtlijn naar ver-
luidt nauwelijks verschil maken.
Toch kan de nieuwe strategie de
Vlaamsehavensbelangrijkevoorde-
len bieden. Het vrachtvervoer op
kortere afstand, bijvoorbeeld naar
dehavens inSpanjeenPortugal, zou
met de nieuwe havenrichtlijn een
boost kunnen krijgen.

Europawaagt zichvoor
derdekeeraan ‘havenrichtlijn’
Derde keer goede keer?De Euro-
pese Commissiewaagt zich van-
daag, na tweemislukkingen, op-
nieuwaan een ‘havenrichtlijn’.
Dit keerwordt het geendraak
voor de Vlaamse havens.

KORT

In 2003 en 2006 verwierp het

Europees Parlement al een

voorstel voor het liberaliseren

van havendiensten.

De nieuwe havenrichtlijn eist

eBiciëntere havens,met

transparante selectieprocedu-

res en geldstromen, en meer

autonomie voor het haven-

bedrijf.

De relaties met dokwerkers

zijn een zaak voor sociaal

overleg.

De maatregelen moeten ook

cargovervoer op korte af-

stand stimuleren.

De TweedeMaasvlakte werd officieel geopendmet een vaartocht van een klassiek zeilschip naar de nieuwste havens. © BAS CZERWINSKI/ANP

Heel wat Ford-
werknemers
hebben bij ons
geïnformeerd
naar jobs.

NMBS-WOORDVOERSTER

LEEN UYTERHOEVEN

De Franse retailer Carrefour, na
Wal-Mart de grootste ter wereld,
staatvolgensbronnenvanReuters
ophetpuntzijnresterendebelang
ineenjointventure inhetMidden-
Oosten teverkopenaandeandere
aandeelhouder,Majid Al Futtaim
(MAF).NogvolgensReuterswerkt
die aandeuitgifte vaneenobliga-
tieomdeovernamete financieren.
De joint venture baat 48 hyper-
markten en 42 supermarkten uit
in 11 landen inhetMidden-Oosten
enNoord-Afrika.MAFwildieaan-
wezigheid uitbreiden, en zouook
azen op de grootste supermarkt-
keten van Egypte.

InDeTijdvan18mei iseenfoutge-
slopen. Inhetartikel ‘Daniskneedt
nieuwe varkensalliantie inWest-
Vlaanderen’ op pagina 15 staat
GroepDeBrauweromschrevenals
een slachterij- en versnijderij-
groep. Dat is niet correct. De
hoofdactiviteit van Groep De
Brauwer is het verhandelen van
varkenskarkassen, het versnijden
gebeurt door de klanten.

Carrefour staptuit
jointventure in
Midden-Oosten

GroepDeBrauwer
geenversnijderij

DISTRIBUTIE

RECHTZETTINGFORD GENK

125
125 werknemers hebben zich

aangemeld bij Ford Genk om

het bedrijf vervroegd te verla-

ten. Dat cijfer ligt lager dan

verwacht.

EVELINE MaTTHYSEN

DeTweedeMaasvlakte is een vande
grootste landwinningsprojecten ter
wereld, vergelijkbaarmethetpalm-
eiland in Dubai of de uitbreiding
van de stadstaat Singapore. On-
danks demoeizame start werd het
project conform de planning en
ruim binnen het budget gereali-
seerd. De kosten, geraamd op 1,9
miljard euro geraamd, vielen 150
miljoen euro lager uit. Het bedrag
van 200miljoen euro voor onvoor-
ziene kostenwerdniet aangewend.
Twee Nederlandse aannemers,

Boskalis en Van Oord, voerden de
opspuitingswerken op zee uit. Sa-
men werkten ze vijf jaar aan het

landwinningsproject. Zo’n 240mil-
joen m³ zand werd opgespoten,
ruimtweekeerzoveel alsbijdeaan-
leg van de kunstmatige palmeilan-
dengroep in Dubai. De Belgische
baggeraars Jan de Nul en DEME
kwamen ook even in beeld, maar
uiteindelijk bleef het een puurNe-
derlands project.
De Rotterdamse haven krijgt er

met de Tweede Maasvlakte 700 ha
bedrijfsterreinen bij. In een tweede

fasekandaarnog300habijkomen.
Dehaven is nu20procent groter en
de containercapaciteit verdubbeld.
Hollandsetrots isRotterdamove-

rigens niet vreemd. Er heerst een
langetraditiewaarbijhavenbekkens
vernoemd worden naar leden van
het koningshuis. De nieuwehaven-
bekkens kregen de namen van de
Nederlandse prinsessen Amalia,
Ariane enAlexiamee.
Rotterdambegonmetdeuitbrei-

dingswerken in 2008 in de hoop
zijnmarktaandeel aan te scherpen.
Decrisis speeldedeEuropesehavens
echter parten, waardoor eenmoor-
dendeconcurrentieslaguitbrak.Die
concurrentiestrijdzalmetdekomst
van Maasvlakte 2 nog verhevigen.
VerwachtwordtdatRotterdaminzet
opscherpe tarievenomdezware in-
vestering te laten renderen. De ha-
vens vanAntwerpen en Zeebrugge
gaanhuncontaineractiviteitenbun-
delen om weerwerk te bieden aan
de Rotterdamse concurrent. Geen

overbodige luxe.Uit de eerstekwar-
taalcijfersbleekdatAntwerpenmin-
der containers behandelde dan vo-
rig jaar.Rotterdamdaarentegenzag
zijncontaineromslagverhogen.Vol-
gend jaar openen APMT en Dubai
Port twee reusachtige containerter-
minals opde TweedeMaasvlakte.
Toen de havenuitbreiding in

2005 bekendwerd, volgde een golf
van protest vanmilieuorganisaties.
Die vreesden catastrofale gevolgen
voordeomringende faunaen flora.
Het Rotterdams Havenbedrijf kon
de gemoederen bedaren door ter
compensatieeennieuwduinenpark
aante leggenensterk in tezettenop
duurzaamheid.
Opde feestelijke inwijdinggiste-

renwasniets temerkenvaneerdere
problemen.Minister van Infrastruc-
tuur enMilieuMelanie Schultz van
Haegenprees de jobcreatie diemet
de uitbreiding gepaard gaat. Er ko-
mendirect en indirect immers dui-
zendenbanenbij.

UitbreidingRotterdamsehaven150miljoengoedkoper
Rotterdamheeft gisteren zijn
TweedeMaasvlakte ingewijd. Die
maakt de haven 20procent gro-
ter en verdubbelt de container-
capaciteit. De kostprijs ligt 150
miljoen lager dan geraamd.

240
Zo’n 240 miljoen m³ zand

werd opgespoten om de

uitbreiding mogelijk te maken.

miljoen
m3


