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Limburgers op tijd

Minder
faillissementen in
Limburg
Uit cijfers die federaal minister
van economie Johan Vande Lanotte vrijgaf op vraag van
volksvertegenwoordiger Luk
Van Biesen (Open Vld) blijkt dat
in vergelijking met veel andere
provincies er vorig jaar heel
wat minder faillissementen
waren in Limburg.
Tijdens de maand april in 2011
telde Limburg 52 falingen, terwijl er dat in Antwerpen, Oosten
West-Vlaanderen
en
Vlaams-Brabant gevoelig meer
waren. «Een verklaring hiervoor
kan zijn dat Limburg heel wat
kleine bedrijven telt, die zich
aan het einde van de economische kringloop situeren», zegt
Nele Schoofs van Unizo-Limburg. «Zij zijn vaak meer afhankelijk van de consumenten en
krijgen het dus pas echt moeilijk
wanneer de grotere bedrijven
failliet gaan. Bij alle conjunctuurbewegingen merken we
dat Limburg wat later reageert.
Ook bij de startende ondernemingen lopen we wat achter op
de rest van Vlaanderen. Toch
vrezen onze ondernemers - zo
leerde een recente bevraging
ons - dat er heel wat slecht
nieuws zit aan te komen in het
volgende kwartaal. Er is heel
weinig vertrouwen in de toekomst in onze provincie.»
Er is ook nog een andere verklaring voor het goede cijfer van
Limburg in de statistieken van
april vorig jaar.
«Onze rechtbanken zijn vroeger
een opkuisoperatie gestart tegen de zogeheten ‘lege dozen’.
Dat zijn vennootschappen die al
jaren geen balansen meer neerleggen», zegt Hugh Driessen van
het veilinghuis Troostwijk.
«Limburg heeft daar vrij snel op
ingespeeld, terwijl dit fenomeen in andere provincies nu
pas prioriteit krijgt. Gevolg is
dat er veel meer faillissementen
in de statistieken staan. Toch is
het aantal eigenlijk totaal onbelangrijk in vergelijking met het
aantal jobs dat verloren gaat.»
(SSB)

GENK

Esmee Baldussu uit Lanklaar en Kelly Saesen uit Neeroeteren
gingen op hotel in Kortrijk om zeker op tijd te zijn.

KORTRIJK
4.685 jongeren zakten gisteren naar Kortrijk
Xpo af om er deel te nemen aan het universitair
toelatingsexamen voor arts of tandarts. Daar
waren ook zowat honderd Limburgers bij. Iedereen raakte op tijd in Zuid-West-Vlaanderen.
«Toch was de verplaatsing veel te ver», zegt
Bart Klingels uit Maasmechelen. «Dat moet veel
dichter bij huis georganiseerd worden.»
PETER LANSSENS
Xpo kreeg de opdracht van de
Vlaamse overheid omdat het
beurzencentrum de goedkoopste
offerte had. De rector van de universiteit van Hasselt kloeg er echter bij minister van Onderwijs
Pascal Smet (sp.a) over dat Kortrijk te ver lag als gaststad. Toch
waren de zowat honderd aanwezige Limburgers gisteren netjes
op tijd. Er werden onder meer
vier bussen ingelegd. «We zijn om

6 uur met de bus vertrokken op
het Europaplein in Maasmechelen», zeggen Joeri Janssen (18) uit
Opoeteren en Bart Klingels (18).
«We hadden dus een korte nacht.
Bovendien waren we drie uur onderweg en stonden we enkele keren in de file. Waar weten we niet
meer, want we waren aan het studeren op de bus. De volgende keer
zou het toelatingsexamen best
dichter bij huis georganiseerd
worden, liefst op meerdere plaatsen per provincie.»

Esmee Baldussu (17) uit La
en Kelly Saesen (18) uit Nee
ren sliepen tijdens de nac
maandag op dinsdag in he
ter Hotel in Kortrijk en h
daar elk 45 euro voor veil. «
om organiseren ze dat nie
universiteiten zelf, daar
toch ook grote zalen?», vra
vriendinnen zich af. «Nu z
twee dagen kwijt, want ma
zaten we door vertraginge
al vier uur op de trein om
Genk in Kortrijk te raken. G
kig hadden we nog een
nachtrust in ons hotel.»
«Al die heisa is overroepen»
Bernard Himpens uit Le
voorzitter van de examen
missie. «Heel dat gedoe
vooral op psychologisch
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PHL verkoopt 18.00

Gewonde bij
frontale botsing
Op de Burgemeester Gerard Bijnenslaan zijn gisterenochtend
rond 10 uur twee personenwagens frontaal op elkaar ingereden.
De 39-jarige Güzel K. uit Genk

4.685 jongere

Om de verkoop van de 18.000ste laptop te
vieren werd studente Margot Janssens in de

In de Provinciale Hogeschool Limburg is
gisterenmiddag de 18.000ste laptop over
de toonbank gegaan. Die werd aangekocht door de kersvers ingeschreven studente Margot Janssens. Volgens directeur
Ben Lambrechts bewijst het hoge aantal
verkochte toestellen dat de PHL elf jaar
geleden de juiste keuze heeft gemaakt.
«In 2001 hebben we beslist om alle computerlokalen af te schaffen en volop te

