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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

DeDuitse sportwagenconstructeur
Porscheheeftnooitmeerauto’s aan
demangebrachtdanvorig jaar.Het
hoge productievolume vertaalde
zich ook in sterke financiële cijfers.
De omzet groeide met een vijfde
naar net geen 17,2miljard euro, de
bedrijfswinst ging ruim een vijfde
hoger naar 2,7miljard euro.
Alsdankkrijgenallewerknemers

- arbeider, bediende of ingenieur -

een bonus van 8.600 euro. Genoeg
om een bescheiden stadswagentje
zoalsdeDaciaSanderotekopen,ge-
steld dat ze dat zoudenwillen.
DirectievoorzitterMatthiasMül-

ler waarschuwt dewerknemers nu
niet ophun lauweren te rusten. ‘In-
tegendeel, in het lopende boekjaar
endekomende jaren staanons vele
nieuweuitdagingen tewachtendie
we actiefmoeten aangaan.’KL
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‘Handel verwachtnog
meerherstructureringen’

KIM EVENEPOEL EN

JASPER VEKEMAN

DehandelsfederatieComeosnoemt
2014eenrampjaar. ‘Liefst3.581werk-
nemers in de handelwaren betrok-
ken bij de aankondiging van een
voornemen tot collectief ontslag.
Dat is eenabsoluut record’, zegtMi-
chel.
Die uitspraak verdientwel enige

nuance.Comeosbaseert zichopcij-
fers vande federaleoverheidsdienst
Werkgelegenheid over 2014. Die
werden echter zwaar vertekend
doordeherstructureringdiedewa-
renhuisketen Delhaize vorig jaar
aankondigde. Bovendien viel die
finaal minder zwaar uit dan ge-
vreesd. Uiteindelijk zullen bij die
operatie 1.800 banen sneuvelen, in
plaats van de aanvankelijk aange-
kondigde 2.500.
Maarzelfsdanishetbanenverlies

inde sectormerkelijk toegenomen.
Onder meer door saneringen bij
Cora enHomeMarket is nog steeds
sprakevaneenverdubbeling inver-
gelijkingmet het jaar ervoor.
‘Ik had begin 2014 gewaar-

schuwd voor zwaar banenverlies in
de sector, en ikheb jammergenoeg
gelijk gekregen’, zegtMichel. ‘En ik

hebnualweetvannieuwecollectie-
ve ontslagen en saneringen die op
stapel staan. Ik kan echter niet zeg-
gen hoe groot die zijn, en bij welke
bedrijven.’
Volgenscijfersvandeorganisatie

blijft het aantal winkelvestigingen
dalen. Vorig jaar telde ons land 2,4
procentminderwinkelsdanhet jaar
voordien.Deafgelopenvier jaarzou
het aantal handelszakenmet6pro-
cent gedaald zijn.
De omzet van de sector is voor

het eerst in 15 jaar gestagneerd, be-
rekendedefederatie. ‘Dehandel,die
11 procent van de Belgische econo-
mie uitmaakt, remt de algemene
groei af’, waarschuwtMichel.
De vlakke omzet en de scherpe

onderlingeconcurrentie zettenook
de winstgevendheid onder druk.
Comeos berekende dat de rendabi-
liteit vandesectordeafgelopentien
jaarmet 20 procent gedaald is.Met
dus de vele sluitingen tot gevolg.
‘De handel heeft duidelijk zijn

moeilijkste jaar ooit achter de rug’,
besluitMichel. ‘De structurele pro-
blemenwaarwemeekampen,wer-
denniet aangepakt: het gebrek aan
flexibiliteit, dehoge loonkosten, de
fiscaliteit...Het ishoogtijddatdere-
gering daarwerk vanmaakt.’
Michelmaaktzichvooral zorgen

over hoe de beruchte taxshift geor-
ganiseerd zou worden. ‘Als die zo
wordtopgezetdathetde laagste in-
komenstengoedekomt, isdatuiter-
aard een goede zaak. Maar als die
gefinancierd wordt met een btw-
verhoging,dreigtde taxshiftde sec-
tor eennieuwe klap te geven.’

‘De handel telde vorig jaar een
recordaantal herstructurerin-
gen ende omzet stagneerde voor
het eerst in 15 jaar.’ Dat stelt
Comeos, de federatie voor han-
del en diensten. En topman
DominiqueMichel voorspelt
meer vanhetzelfde voor 2015.

Ik had begin 2014
gewaarschuwd voor
zwaar banenverlies
in de sector, en ik
heb jammer genoeg
gelijk gekregen.

TOPMAN COMEOS

DOMINIQUEMICHEL

ADVERTENTIE

KIM EVENEPOEL EN

JENS CARDINAELS

Colruyt-woordvoerder Jan Derom
bevestigthetberichtdaarover inDe
Standaard. Het concept van Okay
Compact is niet nieuw. De eerste
winkel opende afgelopen zomer in
deBrusselsegemeenteElsene. Intus-
sen is er ook al eenwinkel in Luik.
‘In diewinkels zijnwe volop aan

het testen wat werkt en wat niet
werkt’, zegt Derom. ‘De winkel in
Antwerpenpast indie testfase.Daar-
om hebben we nog niet te veel
ruchtbaarheid gegeven aan de for-
mule. Nu kunnenwe ook bekijken
watdeverschillenzijn tussensteden
als Antwerpen, Luik en Brussel.’
Het is nogniet duidelijk hoeveel

OkayCompactsColruytwilopenen.
‘Het is niet de bedoeling dat er op
korte termijn tien tot twintig win-
kelskomen’, zegtDerom. ‘Zoalsmet
alles bij Colruyt doen we dit stap
voor stap. Daarom hebben we een
apartenvopgericht,waarmeewede
resultatenvandetestsvanzeernabij
kunnenopvolgen.’
De compacte stadswinkels zijn

eennieuwewereld voorColruyt.De

kernvanhetbedrijf,deColruyt-win-
kels met hun laagsteprijsgarantie,
steunen veel meer op grotere win-
keloppervlaktesenhetmaximalise-
ren vandeomzet per vierkanteme-
ter. ‘MaarmetOkayendeSpar-win-
kels hebben we intussen al veel
ervaringopgedaanmetanderewin-
kelformules.’
Colruytwaagtzichwel ineenhy-

perconcurrentieel segment van de
markt. Vooral Delhaize, met de
Shop&Go-formule en Carrefour,
met Carrefour Express, hebben de
jongste jarenal eenaanzienlijknet-
werk vankleine stadswinkelsuitge-
bouwd. Er zijn al een honderdtal
Shop&Go’s inons land,enzowat250
Carrefour Express-winkels.

Colruyt testkleine
stadswinkel verderuit
Zonder er al te veel ruchtbaar-
heid aan te geven, is Colruyt een
nieuwe stadswinkelformule aan
het uittesten. Binnenkort opent
de derdeOkay Compact in de
Antwerpse Boudewijnsstraat.

Porsche-arbeider krijgt ‘stadsauto’

OPMERKELIJK

COLRUYT
BOUWT NIEUWE
CRU IN GENT

Colruyt opent over een jaar

een tweede vestiging van Cru,

aan de Kouter in Gent, beves-

tigt Cru-directeur Jean-Pierre

Roelands. ‘Het gaat om een

nieuwbouwproject. De Gentse

Cru zal er dus anders uitzien

dan de gerenoveerde hoeve in

Overijse, waarin de eerste Cru

huist.’ Cru is een winkel met

dure, artisanale producten

waarmee Colruyt zich richt

op gastronomische genieters.

KIM EVENEPOEL EN

JENS CARDINAELS

DeBelgischekledingketenTalking
French heeft gisteren het faillisse-
ment aangevraagd. Dat meldt de

websiteRetailDetail enhetnieuws
wordt bevestigddoor eenbronbij
het bedrijf.
Talking French werd in 2004

opgericht door de Belg Xavier
Painblanc, die daarnaast een vast-
goedimperium uitbouwde met
zijn vennootschap Bermaso. Pain-
blanc zag ruimte in het midden-
segment, tussen onvervalste prijs-
brekers als H&M of Zara en de
duurdere boetieks. De afgelopen
tien jaar werd het winkelnetwerk

van Talking French uitgebreid
naar 27 locaties.
Dat Talking Frenchnuplots op

de rand van het faillissement ba-
lanceert, is opmerkelijk. Begin dit
jaar verhoogde het modebedrijf
nog zijn kapitaal met 1,7 miljoen
euro innatura, bestaandeuit han-
delsvorderingen. Terzelfder tijd
werdwel hetmaatschappelijk ka-
pitaal met 1,48 miljoen euro ver-
laagd omde overgedragen verlie-
zen aan te zuiveren. Dat bedrag is
exacthetzelfdealshetnettoverlies
dat in 2013 geboekt werd op een
omzet van 17,2miljoen euro. Over
2014 zijn nog geen resultaten be-
kend.
VolgensdebronnenvanRetail-

Detail moeten de werknemers
hun bedrijfswagen vandaag inle-
veren.

DeBelgischemodeketen Tal-
king French stevent af ophet
bankroet. Volgens de retail-
website RetailDetail zijn de
winkels gisteren verzegeld
en is een curator aangesteld.

Talking French

positioneerde zich

tussen prijsbrekers

als H&M of Zara en

de duurdere boe-

tieks.

Kledingketen
TalkingFrenchvraagt
faillissementaan
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De gasnetbeheerder Fluxys Bel-
giumheeftdewinstover2014met
12 procent zien terugvallen naar
60,4 miljoen euro. Het dividend
krimptmet 9procent tot 0,9 euro
per aandeel netto (bruto 1,2 euro
per aandeel).
De winstdaling is volgens het

gasbedrijfhetgevolgvande lagere
rentevoeten van Belgische over-
heidsobligaties (OLO’s).Die rente-
voeten zijn een belangrijke com-
ponent van de formule die de
inkomstenendewinst vanhetge-
reguleerde infrastructuurbedrijf
vastlegt. FluxysBelgiumgeeftgeen
concrete financiëlevooruitzichten
‘omdat de huidige financiële
marktendat niet toelaten’.
Het niet-genoteerde moeder-

bedrijf Fluxys kwamdezeweek in
het nieuwsmet de overname van
deZweedsegasnetbeheerderSwe-
degas.Dezedealheeftgeendirecte
impact op de activiteiten van
Fluxys Belgium.DA

Dominique Leroy, de CEO van
Proximus (foto), lanceert een op-
roep aan alle grote bedrijven in
Brusselomwerkloze jongerenaan
eeneerstewerkervaringtehelpen.
Ze deed dat naar aanleiding van
een ‘speeddate’ die het telecom-
bedrijf samenmetdeBrusselsear-
beidsbemiddelingsdienst Actiris
organiseerdeom18geschikte sta-
giairs te vinden.
‘Ik vind het niet normaal dat

28 procent van de jongeren in
Brussel zonder job zit, terwijl zo-
veel bedrijven personeel nodig
hebben’, zegt Leroy. Ze vindt dat
de bedrijven hun verantwoorde-
lijkheidmoeten opnemen. Proxi-
musstaptevorig jaar ineenproef-
projectmet ‘instapstages’ voor elf
jongeren. Die test krijgt wegens
groot succes nu een vervolg: het
bedrijf selecteert 50 stagiairs, van
wie 18 in Brussel.
Brussel kamptmet een toren-

hoge jeugdwerkloosheid. 35 pro-
cent vande jongeren tussen 18 en
24 jaarzitzonderwerk.Actirisont-
vangt elk jaar 12.000 schoolverla-
ters. Na zes maanden heeft de
helft effectief werk gevonden. De
anderehelftheeftkansopeensta-
ge of gesubsidieerde job.

DividendFluxys
daaltdoor lage
OLO-rentevoeten

Leroyop
barricade tegen
werkloze jeugd

CHARLEROI

AARDGAS

HetCanadeseCirqueduSoleil staat tekoopengeïnteresseerdenkun-
nen tot volgendeweek eenboddoen, schrijf deGlobe andMail. De
waarde vanhet bekende circuswordt geschat op 2miljard dollar.

CIRQUE DU SOLEIL STAAT TE KOOP

15miljoen
De raad van bestuur van
de luchthaven van Charleroi
(BSCA) buigt zich over een
investering van 15 miljoen
euro voor de uitbreiding van
’s lands tweede luchthaven.
Die moet een stijging van het
aantal passagiers naar 9 mil-
joen per jaar mogelijk maken.

BRUSSEL

KOEN LAMBRECHT

Vindevogel doet de overname via
de Damier Group. Hij richtte dat
investeringsvehikel eind 2013 op
met de bedoeling opnieuw een
portefeuille van voorschriftvrije
geneesmiddelenengezondheids-
producten uit te bouwen. Een
soortnieuweOmegaPharma, zeg
maar. Damier Group legde al de
hand opABCChemicals en op de
Nederlandsegezondheidsproduc-
tenvanhet JapanseTakeda. Ineen
interview zei Vindevogel vorige
zomerdathij op termijnnaar een
omzet van 100 miljoen euro wil
metDamier.
Met de overname van Flinndal

doethij alvasteennieuwestap.Hij

neemtde internetwinkelover van
Flinndal Houdstermaatschappij.
Het in2005opgerichteFlinndal is
volgens een persbericht van Da-
miereenvandevoornaamste spe-
lers indeonlineverkoop(aancon-
sumenten) van vitamines en voe-
dingssupplementen. Die produc-
tenwordenonderde eigenmerk-
naam verkocht. Het bedrijf staat
voor een omzet van 6,5 miljoen
euroenheeftnaarverluidteenge-
zonde rendabiliteit. Flinndal is al
een vaste waarde in Nederland,
maar isook inBelgiëeenplaatsop
demarkt aanhet veroveren.
Inhetpersberichtbeklemtoont

CEOVindevogel dat de overname
vanFlinndalperfectaansluitopde
strategie die hij voor Damier
Group heeft uitgetekend. ‘Er zijn
talrijke opportuniteiten om het
succesvolleplatformvanFlinndal
verder te ontwikkelen in een
groeiende en nog steeds erg on-
derontwikkelde markt, die ook
grootpotentieel voorconsolidatie
biedt.’

Coucke-kompaankoopt
vitamine-internetwinkel
YvanVindevogel, de kompaan
vanMarc Coucke in zijn begin-
jaren, koopt Flinndal. De inter-
netwinkel voor vitamines en
voedingssupplementen is erg
populair inNederland en
maakt ook in België opgang.

MICHAËL SEPHIHA EN

PATRICK LUYSTERMAN

Het Franse investeringsfondsNaxi-
capzit sindsdrie jaar inhetkapitaal
vanAccent. Het kocht aanvankelijk
eenderdevandeaandelenenkrikte
dat belang in 2013 op naar 66 pro-
cent. Medeoprichtster Conny Van-
dendriessche heeft de rest van het
kapitaal in handen.
Sindsde instapvanNaxicapvolgt

Accent een dubbele strategie: een
verdere internationalisering en een
focusopmeerhooggekwalificeerde
profielendieeengrotere toegevoeg-
dewaardevertegenwoordigenvoor
de uitzendgroep.
Met de overname van Abylsen

slaat Accent twee vliegen in een

klap. Het doet een grote stap op de
Fransemarkt enhaalt een specialist
indedetachering van ingenieurs in
huis.
Abylsenheeftkantoren inFrank-

rijk, Duitsland, Zwitserland, België
en Luxemburg. In Frankrijk is het
aanwezig indemeestegrootsteden.
Hetdetacheert ingenieursvoorcon-
sultancy- of uitbestedingsopdrach-
ten bij bedrijven. In ons land stelt
hetermeerdanhonderdtewerk.De
Franse groep realiseerde vorig jaar
een omzet van 71miljoen euro, on-
geveer 17 procent van die van Ac-
cent. Dat boekte vorig jaar 410mil-
joen euro inkomsten via zijn 220
kantoren in België, Nederland en
Spanje.DeVlaamsegroep isviahaar
afdelingLogi-Technicalactief inde-
tachering,maarenkelvantechnisch
personeel.
TotnutoewasAbylsen inhanden

vanhet investeringsfondsVespaCa-
pital, oprichterMichelAbecassis en
zijnmanagement. Vespa Capital en
Abecassis verdwijnennuuit het ka-
pitaal ten gunste van Naxicap (be-

lang van ietsmeer dan 50%) enAc-
cent (20%). Hetmanagement krijgt
eenparticipatie vanzo’n30procent
in de nieuwe constructie.
Volgens Jérôme Caille, de CEO

van Accent, zijn de twee bedrijven
erg complementair. ‘In België zijn
veel klanten op zoek naar hoogge-
kwalificeerdeprofielen. En interna-
tionaal staanwesamenmetAbylsen
sterker’, zegt hij. Hij benadrukt ook
dat Accent enAbylsen allebei sterk
scoren op de kmo-markt en dat ze
geleidwordendoorechte ‘entrepre-
neurs’.
Accent groeide de jongste jaren

sneller dan de Belgische uitzend-
markt. De inkomsten van deWest-
Vlaamse groep klommen vorig jaar
bijvoorbeeldmet 18 procent terwijl
demarktermetslechts6à7procent
opvooruitging.Accent is eenvande
laatste en grootste onafhankelijke
spelers op de Belgische uitzend-
markt. Die wordt gedomineerd
doorbuitenlandse spelers alsAdec-
co,Randstad,ManpowerofnogUSG
People.

UitzendgroepAccent legthand
opFransdienstverleningsbedrijf
DeVlaamse uitzendgroepAccent
neemt, samenmet haar aandeel-
houderNaxicap, het Franse
dienstverleningsbedrijf Abylsen
over, gespecialiseerd in de
detachering van ingenieurs. De
overnameprijs is niet bekend. 71miljoen

Abylsen boekte vorig jaar
een omzet van 71 miljoen euro,
ongeveer 17 procent van
die van de Accent-groep.

Floridienne
boekt eerste
winst indrie jaar

DeagroholdingFloridienne is sinds
de verkoop van haar probleem-
dochter Floridienne Chimie weer
rendabel. De holding uitWaterloo
sloot voorheteerst indrie jaarweer
met winst af. Netto was er in 2014
een winst van 4,4 miljoen euro of
4,49europeraandeel.Het jaarvoor-
dienwasdateenverliesvan21,2mil-
joen of 21,50 euro per aandeel.

De zwarte cijfers zijn te danken
aan de verkoop van de probleem-
dochterFloridienneChimie,die zo-
wel in 2012 als in 2013 zwaar op de
resultatenwoog.Deholdingbestaat
nuuit drie takken, die alle drie ren-
dabel zijn: de resterende chemie-
pootmetvooraldespecialist inbat-
terijrecyclage SNAM, de voedings-
poot (onder meer truffels en
escargots) en de afdeling life
sciences, die ondermeer de indus-
triële hommelkweker Biobest om-
vat.

4,4miljoen
Floridienne ging van 21,2 mil-
joen euro verlies in 2013 naar
4,4 miljoen euro winst in 2014.

DAVID ADRIAEN

Plannenvooreenenergieatolwer-
den voor het eerst gemaakt door
de vorigeminister van de Noord-
zee Johan Vande Lanotte (sp.a).
Zo’natol iseensoortbatterijopzee
die bijvoorbeeld stroomuitwind-
molens tijdelijk kan opslaan. Van-
de Lanotte bakende twee zones af
voor zulkeprojecten: eenvoor een
atol op de Wenduinebank ter
hoogte vanDeHaan en een in het
verlengde van de haven van Zee-
brugge.
Voor de concessie op de Wen-

duinebank daagde één kandidaat
op: het consortium iLand, dat be-
halve de baggergroepenDEME en
JanDeNul, ende stroomreus Elec-
trabel ook de overheidsfondsen
(PMV, SRIW en Socofe) omvat.
Staatssecretaris Bart Tommelein
(Open VLD), bevoegd voor de
Noordzee, wil de komendeweken
beslissen over de concessie en leg-
de het dossier op tafel bij de fede-
rale regering.
Tommelein,dieeenvoorstander

isvanhetproject, verklaardenetals
zijnvoorgangerdathetenergieatol
geensteunzoukrijgenviagroene-
stroomcertificatenendatde inves-
teerders het project zelf moeten
rendabiliseren.
Vlaams volksvertegenwoordi-

ger en senatorWilfried Vandaele
(N-VA), inwoner van De Haan,
voert strijd tegen het project om-

dat hij vreest dat de gewijzigde
stromingenopdeeneplaatszullen
leiden tot zandophopingenenhet
strandelderszalafkalven.Hijheeft
ook financiële bezwaren.
‘Tommelein liegt als hij blijft

herhalen dat het eilandde elektri-
citeitsverbruikergeengeldzalkos-
ten.’Vandaeleschermtmeteenver-
trouwelijk bedrijfsplan van iLand.
Dat gaat ervan uit dat de hoog-
spanningsnetbeheerder Elia jaren
een gegarandeerde prijs zal beta-
len voor de geleverde energie. Die
prijs loopt op tot 250 procent van
dehuidigemarktprijs. ‘Die kosten
worden verrekend in de transmis-
sienettarieven van Elia enworden
uiteindelijkbetaalddoordeonder-
nemingenendeburger’, zegtVan-
daele.
Tommelein wil voorlopig niet

reageren.

‘Atol zal stroomverbruikers
veelgeldkosten’
Nuhet energieatol voor de
Belgische kust concreterwordt,
borrelt de kritiek op. ‘Ditmega-
project zal demensen eenhoop
geld kosten’, zegt N-VA-senator
Wilfried Vandaele.

De geplande energieatols voor de Belgische kust zijn voer voor discussie. RV

Belgischebedrijvenvrezenhogere inoxprijzen

LUKAS VANACKER

Bedrijven uit China en Taiwan
moetenvanaf vandaageenheffing
betalen op hun invoer van koud-
gewalste inoxplatennaardeEuro-
peseUnie.DeEuropeseCommissie
maakte die beslissing gisteren be-

kend. De importtaks varieert van
10,9 tot 25,2procent.Demaatregel
geldt voorlopig zesmaanden.
De beslissing komt er na een

klacht van Eurofer. Volgens de
Europese staalfederatie dumpen
Aziatischebedrijvenhungoederen
onder de prijs op de Europese
markt.Dat leidt totoneerlijkecon-
currentiemet Europese staalfabri-
kanten zoals Aperam, dat een ves-
tigingheeft inGenk.
Demaatregel lijkt goednieuws

voordestaalgiganten.MaardeBel-

gischetechnologiefederatieAgoria
vreest dat deprijs van inox zal stij-
gen, en dus van ook de producten
waar inox in verwerkt is, zoals
kookpotten en strijkplanken.
InBelgiëwerkenvolgensAgoria

100 bedrijven intensief met inox,
goed voor 10.000 jobs.Op langere
termijndreigt doorde importtaks
de productie van afgewerkte pro-
ducten in België minder interes-
sant teworden.Daardoor riskeren
ook staalleveranciers klanten te
verliezen.

De Europese Commissie voert
een importtaks in voor roest-
vrij staal uit China en Taiwan.
De technologiefederatie Agoria
vreest stijgende inoxprijzen.
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Beursgang
druktwinst
Exmar

De Belgische gastankerrederij Ex-
mar heeft vorig jaar 68,2 miljoen
euro nettowinst geboekt, 8,7 mil-
joenminder dan bij de voorlopige
jaarcijfers die in januari werden
aangekondigd.Hetverschil is tewij-
tenaankostenvoorde financiering
vanprojectenendegeplandebeurs-
gang indeVS. ‘Wegensdeonzekere
timingvandebeursgangvanExmar
Energy Partners heeft de raad van
bestuur beslist die kosten in het
boekjaar 2014 op te nemen’, aldus
CFOMiguelDe Potter.
Exmarheeftooknieuwsoverhet

lng-projectmet de Canadese part-
ner Pacific Rubiales. De drijvende
lng-fabriek zal niet in Colombia
worden ingezet enwordt in China
opgestart. Beide partners zoeken
naar nieuwe projecten om de lng-
fabriek commercieel uit te baten.
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