an veranderen
oet blijven.
De wereld verkrijgt probleis het Amerifotocamera,
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soberheid. Maar in zijn recente collecties bewees hij al dat hij kan
opschuiven in de richting van
meer frivoliteit. Voor Dior is de keuze voor Simons een breuk met het
verleden.

Raf Simons. © DAMIEN MEYER/AFP
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M/V van de dag
Francis Vermeiren
De boekhouder-politicus die de verkeerde inschattingen maakt
ELLEN CLEEREN

Francis Vermeiren (Open VLD)
stort een deel van zijn bezoldiging
voor 2011 als bestuurder van Dexia
toch door aan de Gemeentelijke
Holding. De voorzitter van de
Holding maakt een bocht van
180 graden.
Vermeiren zag zijn vergoeding
als Dexia-bestuurder met 26.000
euro stijgen tot 72.000 euro. De
Dexia-bestuurders moesten vorig
jaar de koppen meer bij elkaar
steken, omdat de Frans-Belgische
groep door de uitdijende schuldencrisis opnieuw slagzij dreigde
te maken.
Vrijdag verklaarde Vermeiren
nog dat hij die vergoeding gerechtvaardigd vond. Maar zaterdag meldde partijgenoot en Kamerlid Luk Van Biesen dat Vermeiren zijn mening had herzien.
‘Hij zal het surplus doorstorten
aan de Gemeentelijke Holding’,
stelde Van Biesen nadat hij naar
eigen zeggen een lang en constructief gesprek met Vermeiren
had gevoerd.
Gisteren hing een snipverkouden voorzitter aan de telefoon
een ander verhaal op. ‘Ik heb altijd al de intentie gehad het surplus van 26.000 euro aan de Holding over te maken. Maar ik wilde
dat stilhouden tot op een vergadering met de andere Holdingbestuurders volgende week. Daarom moest ik de pers vrijdag wel
iets anders vertellen. Van Biesen

Duitse copycats
frustreren internet
met websiteklonen
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heeft me helemaal niet omgepraat’.
Wat er ook van zij, wellicht
maakte de 75-jarige Vermeiren
een inschattingsfout en brachten
de vele verontwaardigde reacties
van afgelopen weekend hem op
andere geachten.
Het is helaas niet zijn enige verkeerde inschatting. Van een heel
andere orde is het geloof dat
Dexia er na de eerste reddingsoperatie van 2008 wel weer bovenop zou komen. Om de noodlijdende groep toen van de ondergang te redden kwam de
Gemeentelijke Holding, de belangrijkste aandeelhouder van
Dexia, met 500 miljoen euro
over de brug, een bedrag dat
het investeringsverhikel van
steden en gemeenten ging lenen bij Dexia Bank.
Sindsdien vecht de Holding om te overleven. In
2009 moest een kapitaalverhoging de Holding stutten.
Gemeenten en steden werden gepaaid met een rendement van 13 procent per jaar.
Volgens Vermeiren was dat
haalbaar. Tevergeefs, want
in oktober vorig jaar ging
de hele Holding aan de
implosie van Dexia ten
onder.
Voor de boekhouder
van opleiding moeten
die inschattingsfouten
pijn doen. Vermeiren
bouwde eerst een boek-

Bekaert-vestiging
in Aalter blijft
geblokkeerd

© REPORTERS

noodfonds van meer
rd euro is teleurstelis een aanzienlijke
het vaste noodfonds
rijft de internationaganisatie van de bante of International Firief aan de ministers
en centraal bankiers
e vergadering van het
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van de kunstacademies niets af’,
zei hij ooit in een interview.
Maar na een stage bij de Antwerpse ontwerper Walter Van Beirendonck kreeg hij de modemicrobe te pakken. In 1995 bracht hij on-

houd- en vastgoedkantoor uit
vooraleer hij zich op zijn 41ste in
de gemeentepolitiek stortte. En
met succes. In Zaventem zwaait de
volkse sociaal-liberaal nu bijna
dertig jaar onafgebroken de burgemeesterplak, en dat met groot
gezag. In Zaventem ligt zijn biotoop, daar is hij nog steeds omnipresent.
Vanaf 1981- Vemeiren was toen
45 - was hij afwisselend senator,
Kamerlid en opnieuw senator.
Voorzitter van de Gemeentelijk
Holding werd hij pas in 1999.
Toen belandden de liberalen - na
een jarenlange oppositiekuur en dankzij de dioxinecrisis - opnieuw in de
regering. De toen 63-jarige Vermeiren zag de ministerposten naar de
jonge leeuwen van de
partij gaan. Hij werd
vanaf dan behalve
Holding-voorzitter ook fractieleider van de liberalen in het
Vlaams Parlement.
Meer dan zijn
rol in de nationale
en Vlaamse politiek zal zijn rol
als Holding-voorzitter en Dexiabestuurder Vermeiren blijven tekenen. Hoe groot ook zijn gezag
in Zaventem, als Holding-voorzitter en Dexia-bestuurder is zijn autoriteit nu wel ver te zoeken.

In het nieuws omdat...
hij een deel van zijn
Dexia-bezoldiging
doorstort.

Hoe econoom
Paul Samuelson
de beurs klopte

Hoewel het gesprek van vrijdag tussen de vakbonden en Bert De Graeve, de CEO van de staaltechnologiegroep Bekaert, door beide partijen
als nuttig werd bestempeld, blijven
de bonden de goederen in de Bekaert-vestiging in Aalter blokkeren.
Er wordt wel gewerkt. De Aalterse
vestiging wordt in het herstructureringsplan dat in januari bekend
werd, het hardst getroffen.
Ondernemen, pagina 12

N
ge

Het i
Brus
dan e
agre
vake
zoals
of in

BART

	
  

S&P500-bedrijven
riskeren eerste winstkrimp in 2,5 jaar

© BETTMANN/CORBIS
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teur. Volgens sommige modespecialisten was hij ‘zonder pardon gedumpt’, volgens andere had hij een
andere uitdaging op het oog. Eind
februari leek een deal met Dior beklonken maar enkele uren na het

© BELGA

de bedrijfsen, zou er dus
grijk: in zeven
e IWT-steun
ouwen. Het
een dienst op
steun van de
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Aan de vooravond van het Amerikaanse resultatenseizoen voorspellen analisten een lichte winstdaling
van 0,1 procent voor de bedrijven
uit de S&P500-index. De aluminiumproducent Alcoa geeft vandaag nabeurs als eerste Amerikaanse klepper inkijk in zijn eerstekwartaalresultaten. Analisten verwachten een verlies van 0,037 dollar per
aandeel.
Beleggen, pagina 19
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