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Nieuw onderzoek van de economen Alberto Alesina, Paola
Giuliano en Nathan Nunn toont dat het verschil dat we maken tus-
sen man en vrouw zijn oorsprong vindt in de landbouw. Voor etni-
sche groepen die al vroeg over de ploeg beschikten om het land te
bewerken, geldt dat de vrouwen niet nodig waren om het nodige
voedsel te produceren. Die vrouwen verrichten hun activiteiten
vooral in huis, terwijl de man zich richtte op het bewerken van het
land. Voor etnische groepen waar de ploeg lang buiten bereik bleef,
had de vrouw een plaats op het land evenwaardig aan die van de
man. Zulke groepen bevonden zich in Scandinavië en ook in Finland.
Als we de emancipatie van vrouwen echt willen, is er maar één op-
lossing: economisch geweld. Het vergt immers een schok om het
gedrag van de man te veranderen.
Bijvoorbeeld: de man heeft geen toegang tot werk tenzij de vrouw
ook werkt. Onhaalbaar, maar evident de manier om de man ertoe
te bewegen het belang van vrouwenparticipatie in te zien. Alleen
als zijn toegang tot welvaart afhangt van vrouwelijke deelname aan
het arbeidsproces, zal hij zijn gedrag en denken aanpassen. Als we
daartoe niet bereid zijn, zullen we nog generaties lang met verschil-
len tussen man en vrouw moeten leven.
■ Deze opinie werd gespot in het financieele dagblad

GESPOT

Gelijke rol
voor de
vrouw vergt
economisch
geweld

DE TIJD-REDACTIE SELECTEERT
ELKE DAG EEN OPMERKELIJKE
BUITENLANDSE OPINIE

JAN BOUWENS
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Exit Didier Reynders, enter Wou-
ter Beke. De bedoeling van dit
nieuwe manoeuvre is duidelijk.
Een CD&V die zelf aan zet is, zal
meer geneigd zijn opnieuw te
kiezen voor Belgisch staatsman-

schap, denkt men. Zo kunnen de ‘extremis-
ten’ van de N-VA er eindelijk af worden ge-
reden. Alleen heeft CD&V zich inzake Brus-
sel eigenlijk ‘extremer’ opgesteld dan de
N-VA. Het waren de christendemocraten
die het meest vasthielden aan het klassieke
Vlaamse standpunt over Brussel, en die
daarom ook de nota-Vande Lanotte hebben
afgeschoten. Het zou halsbrekend bochten-
werk vergen daar nog op terug te komen.
Pas vorige week heeft Kamerlid Hendrik
Bogaert nog eens glashelder uit de doeken
gedaan waarom CD&V niet wil weten van
een versterking van het Brussels Gewest (le
Vif-L’express van 25 februari). De Vlaamse
en de Franse Gemeenschap moeten be-
voegd blijven voor de persoonsgebonden
aangelegenheden in Brussel, aldus Bogaert.
En als de kinderbijslagen in Brussel niet
kunnen worden gesplitst, dan moeten ze
worden beheerd door een co-communau-
taire regering, bestaande uit de ministers
van de Vlaamse en de Franstalige regerin-
gen.

TOVERFORMULE
Dat principiële standpunt van CD&V

staat diametraal tegenover wat vandaag op-
geld maakt als de nieuwe institutionele to-
verformule: een Belgische Unie met vier
deelstaten. Er bestaan verschil-
lende varianten van dat model,
maar die komen er allemaal op
neer dat de drie gewesten de ba-
siscomponenten moeten vor-
men van de Belgische staats-
structuur. Want er is niemand
die gelooft dat het Duitstalige
gebied (met 70.000 inwoners)
evenveel bevoegdheden zou
kunnen hebben als de drie an-
dere deelstaten. Het gaat dus
om een federalisme op basis
van drie gewesten. Anders ge-
zegd: de Franstaligen halen fi-
naal hun slag thuis, terwijl de
Vlamingen hun ideaal van een tweeledige
staatsstructuur definitief mogen opbergen.

Dat is zogezegd de prijs die de Vlamingen
moeten betalen voor een gedeeltelijke split-
sing van de sociale zekerheid. In Brussel zou
het niet mogelijk zijn twee stelsels van so-
ciale zekerheid naast elkaar te laten bestaan

zonder het invoeren van
een subnationaliteit. Nu
is dat laatste een voor-
werp van discussie tus-
sen specialisten en dus
allesbehalve een uitge-
maakte zaak. Maar stel
nu nog dat de sociale ze-
kerheid niet splitsbaar is
in Brussel, zou het dan
wel een goede deal zijn
een gedeeltelijke split-
sing van de sociale zeker-
heid af te kopen met een
definitieve keuze voor
drieledigheid?

De Vlaamse politici
hebben in het verleden
altijd de fout gemaakt te
vertrekken van een te
rooskleurige, zelfs rond-
uit naïeve visie op de
Brusselse realiteit. In

1970 konden
ze zich niet
voorstellen dat de Franstaligen
zo perfide zouden zijn ‘valse’
Vlamingen te laten verkiezen in
de Nederlandse taalgroep van
de agglomeratieraad. Een jaar
later was het wel zover. In 1989
hebben de Vlamingen niet te
hard aangedrongen op een ge-
garandeerde vertegenwoordi-
ging in het Brussels Parlement
omdat ze hoopten 20 procent
van de stemmen te kunnen ha-
len in Brussel. Uiteindelijk was
dat slechts 15,3 procent bij de

eerste verkiezing, nu nog een schamele 11,2
procent. In 2001 moesten de Vlamingen
toch met hangende pootjes een minimum-
vertegenwoordiging vragen. En ze hebben
er een zware prijs voor betaald: de uitholling
van de dubbele meerderheidsvereiste in het
Brussels Parlement.

Als we uit die weinig
opbeurende geschiedenis
iets kunnen leren, dan is
het wel dat de Vlamingen
hun langetermijnstrate-
gie voor Brussel beter af-
stemmen op een worst-
casescenario. Om te be-
ginnen zal het percentage
Vlaamse kiezers in Brus-
sel wellicht nog afkalven.
Bovendien valt te vrezen
dat in die krimpende
groep van Nederlandsta-
lige Brusselaars de
Vlaamsvijandige fractie
steeds dominanter zal
worden. Daardoor dreigt
het tweeledige bestuurs-
model met taalgesplitste
lijsten en garanties voor
de Vlaamse minderheid
onhoudbaar te worden.

Natuurlijk moet de
Vlaamse overheid al het

mogelijke doen om ervoor te zorgen dat die
pessimistische voorspelling niet uitkomt.
Dat kan door te blijven investeren in de
Vlaamse gemeenschapsinstellingen in
Brussel en zo de band tussen de Brusselse
Vlamingen en de rest van Vlaanderen voort
te versterken. Maar tegelijk moeten de
Vlaamse politici rekening houden met een
mislukking van die strategie. Ze moeten dan
ook de volgende denkoefening maken: wat
is een aanvaardbaar institutioneel model in
de hypothese dat de Nederlandstalige Brus-
selaars zich volledig afkeren van Vlaanderen
en de Vlaamse partijen geen enkel politiek
bruggenhoofd meer hebben in de hoofd-
stad?

STADSTAAT
In een ‘vierdeelstatenmodel’ dreigt Brus-

sel een grootstedelijke enclave te worden
waarop Vlaamse politici geen impact meer

hebben. Maar het (wan)beleid in Brussel zal
altijd verstrekkende gevolgen hebben in de
rest van Vlaanderen. Meer autonomie voor
het Brussels Gewest is daarom enkel aan-
vaardbaar als de Vlaamse regering mee kan
beslissen over de grote beleidslijnen in
Brussel. Dat geldt niet enkel voor de ge-
meenschapsbevoegdheden, maar ook, en
vooral, voor gewestbevoegdheden zoals mo-
biliteit, ruimtelijke ordening, milieu en te-
werkstelling.

Ik weet ook wel dat de Brusselse natio-
nalisten als de dood zijn voor elke vorm van
Vlaamse inmenging in hun stadstaat. Juist
daarom moeten de Vlamingen de herfinan-
ciering als breekijzer gebruiken om dat co-
bestuur af te dwingen.

Want ofwel beschouwt men Brussel als
een derde ‘deelstaat’ die institutioneel op
dezelfde voet staat als Vlaanderen en Wal-
lonië, en dus ook op dezelfde manier wordt
gefinancierd. Maar dan moet men ook de
overfinanciering van Brussel ongedaan ma-
ken. Uit studies van het Leuvense onder-
zoeksinstituut VIVES blijkt dat Brussel als
derde gewest 550 miljoen euro te veel krijgt
in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië.
Ofwel zegt men: Brussel is iets speciaals, een
multiculturele grootstad met hoofdstedelij-
ke functies. Zo’n stad moet extra financie-
ring krijgen. Maar dan is de consequentie
dat die stad ook anders wordt bestuurd dan
het Vlaams en het Waals Gewest. Een kapi-
taalsverhoging voor Brussel is dan ook enkel
aanvaardbaar als de Vlaamse en Franstalige
aandeelhouders rechtstreeks mee kunnen
beslissen over de besteding van dat geld.

KRUISPUNT
De kans is klein dat dat cobestuur nu he-

lemaal kan worden gerealiseerd, net zoals
ook het nefaste ‘vierdeelstatenmodel’ er
niet in één keer kan komen. Maar het is van
vitaal belang dat de staatshervorming nu op
het juiste spoor wordt gezet, richting cobe-
stuur voor Brussel, en niet op het verkeerde
spoor, richting volwaardige derde deelstaat.
Hoe dan ook staan we op een belangrijk in-
stitutioneel kruispunt. Het gevaar is groot
dat de Vlaamse politici de verkeerde weg in-
slaan en nadien moeilijk nog op hun stap-
pen kunnen terugkeren. Elke toekomstige
beslissing over de staatshervorming zal mee
worden gedetermineerd door de keuzes die
nu worden gemaakt. ‘Path-dependency’
heet dat in de politieke wetenschappen In
mensentaal betekent het: beter geen staats-
hervorming dan een slechte. Wouter Beke
is bij deze gewaarschuwd.

Beter geen
staatshervorming
dan een slechte

We staan op een belangrijk institutioneel kruispunt. Het is van vitaal belang

dat de staatshervorming op het juiste spoor wordt gezet, richting cobestuur

voor Brussel, en niet op het verkeerde spoor, richting volwaardige derde deel-

staat. Het gevaar is groot dat de Vlaamse politici in hun haast om snel een re-

gering te vormen de verkeerde weg inslaan.

De Vlaamse
politici hebben
altijd de fout
gemaakt te
vertrekken van
een te roos-
kleurige visie
op de Brusselse
realiteit.

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Stelt vast dat een Belgische

Unie met vier deelstaten opgang
maakt als de nieuwe tover-
formule.

■ Vindt dat de Vlamingen niet
in de val mogen trappen van
Brussel een volwaardig gewest
te maken.

De start van het nieuwe wieler-
seizoen vorige weekend was voor
de Belgen een afknapper. Noch za-
terdag, noch zondag stond een
Belg op het podium. En dat was al
een tijdje geleden. Maar dé discus-
sie ging niet over het weer of het
parcours, maar over technologie:
de fameuze ‘oortjes’. Een korte up-
date voor de niet-wielerfans: sinds
jaren heeft elke renner een ‘oortje’
dat hem in contact stelt met zijn
sportdirecteur. Die heeft in zijn
wagen een commandocentrum en
geeft elke renner in zijn team pre-
cieze instructies. Via het oortje.

Wielersport is geen individuele
sport. Het is een ploegsport, waar-
bij een team ervoor zorgt dat zijn
kopman als eerste over de meet
komt. En daar zijn de oortjes cru-
ciaal voor: ze dienen voor coördi-
natie, communicatie en controle
over de koers.

Maar nu heeft een of ander co-

mité in de UCI, de ivoren toren van
de wielersport in Genève, besloten
‘de koers authentieker te maken’.
Daarom zijn de oortjes nu verbo-
den. Tot grote ergernis van de
ploegbazen en de sportdirecteurs.
Hun eerste daad van verzet was dat
ze te kennen gaven niet te willen
starten op zaterdag, want ze zou-
den niet meer kunnen ‘controle-
ren’. Wat bleek zaterdagavond?
Een verwarde finale, en een totaal
onbekende Australiër die tot zijn
eigen verbazing Kuurne-Brussel-
Kuurne won. De reacties van de
renners spreken boekdelen. Tom
Boonen: ‘Zonder oortjes was het
simpel: we wisten van niets.’

Interessant. Communicatie-
technologie is in korte tijd onmis-
baar geworden in de wielersport,
met als resultaat dat het gebrek
aan die technologie de ploegentak-
tiek totaal onderuithaalt.

In het Belgische bedrijfsleven
doen veel bedrijfsleiders het zon-
der oortjes. Het is voor mij telkens
weer een schok na een reeks lezin-
gen over de impact van het digitale
op onze wereld in België te landen,
om dan vast te stellen dat er bijna
geen enkel bedrijf een deftige digi-
tale strategie heeft.

Jaren geleden had Nederland
een website waarop de overheid de
bedrijven opriep resoluut de digi-

tale kaart te trekken. De tot de ver-
beelding sprekende URL luidde
www.zelfsdebelgendoenhetbe-
ter.nl. De site heeft niet lang be-
staan, omdat het Nederlandse be-
drijfsleven heel snel het digitale
denken omarmd heeft.

BLIND VLIEGEN

We zitten midden in een digitale
revolutie. Er wordt over uw merk,
uw bedrijf geschreven, geblogd en
getwitterd dat het geen naam meer
heeft. Uw medewerkers spuwen
kritiek via de sociale netwerken, en
uw klanten voeren discussies over
uw producten. En als je dan als be-
drijfsleider geen oortje in hebt, dan

vlieg je blind. En om dan schaap-
achtig als Tom Boonen te moeten
zeggen ‘We wisten van niets’ is iets
te gemakkelijk in deze tijd.

Veel van onze Vlaamse bedrij-
ven zijn nog zeer hiërarchisch, top-
down georiënteerd, terwijl de we-
reld grondig veranderd is. Het is
belangrijk te luisteren naar wat
zich in het bedrijf afspeelt, weten
we intussen. Maar het omgekeerde
van top-down is níét bottom-up.
Het omgekeerde van top-down is
outside-in. Het wordt vitaal voor
bedrijven niet doof te zijn voor wat
extern gebeurt, voor wat qua buzz
vermeld en verteld wordt.

Het wordt cruciaal voor bedrij-
ven hun digitale oortjes in te doen
en heel goed te luisteren naar wat
van buiten naar u toekomt. Outsi-
de-in is de toekomst.

■ Peter Hinssen is de voorzitter van Across
Technology
www.peterhinssen.com

COLUMN

PETER HINSSEN

Uw digitale oortjes
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PIETER SUY

GBL, de spilholding
rond de Waalse finan-
cier Albert Frère, heeft

de nettowinst vorig jaar met
39 procent zien dalen, maar be-
slist toch het dividend met 5 pro-
cent op te trekken. Dat heeft de
groep gisteren na beurstijd be-
kendgemaakt.

De sterke terugval van de net-
towinst - van 1,1 miljard euro in
2009 naar 641 miljoen euro vorig
jaar - was enigszins verwacht. In
2009 werden de cijfers van GBL
opgekrikt door enkele eenmalige
elementen, zoals een terugname
van eerdere waardeverminderin-
gen en uitzonderlijke dividen-
den. Zonder die eenmalige facto-
ren bleef het nettoresultaat nage-
noeg stabiel op 660 miljoen euro.
In 2008 lag dat cijfer 6 miljoen
euro hoger.

Dat de ‘cash earnings’, zeg
maar het resultaat uit de ontvan-
gen rente en dividenden, met
565 miljoen euro lager uitviel dan
de 604 miljoen euro van 2009, lag
eveneens in de lijn der verwach-
tingen.

KASINKOMSTEN
GBL had eerder al aangegeven

dat de kasinkomsten zouden da-
len door het wegvallen van een

uitzonderlijk dividend bij GDF
Suez, de energiegroep waarin de
Frère-holding een belang van
5,2 procent aanhoudt. De om-
vang van GBL’s verschillende
participaties - de holding inves-
teert behalve in GDF Suez ook in
onder meer Total, Pernod Ricard,
Lafarge, Imerys en Suez En-
vironnement - bleef onveran-
derd.

Ondanks de lagere nettowinst
houdt GBL vast aan zijn divi-
dendbeleid van de voorbije jaren.
De groep trekt haar dividend ook
dit jaar met zo’n 5 procent op tot
2,54 euro bruto per aandeel.

De nettoactiefwaarde van
GBL bedroeg eind vorig jaar
88,77 euro per aandeel, ongeveer
6 procent minder dan een jaar
eerder.

GBL houdt vast aan
dividendpolitiek
l Holding ziet jaarwinst 39 procent slinken

Onze bekendste finan-
cier, Albert Frère, werd
vorige maand 85 jaar.

Hoewel hij steevast beweert dat
hij nooit met pensioen zal gaan,
doet hij nu een opgemerkte zet
door NPM van de beurs te halen.
Hij ziet af van de cascadestructuur
van zijn financiële imperium. Als
statement kan dat tellen. Frère is
de man die misschien niet de fi-
nanciële cascade heeft uitgevon-
den, hij heeft de methode wel ge-
perfectioneerd.

Een cascadestructuur is in we-
zen eenvoudig. Een hoofdbeleg-
ger, in dit geval dus Albert Frère,
ontwikkelt een lange controle-
keten waarbij hij aan het roer van
het schip staat, en telkens vers
geld aantrekt. Het voordeel van
die methode is dat Frère met een
relatief bescheiden bedrag grote
holdings als GBL controleert.

Sinds hij in 1982 aan de macht
kwam bij GBL, ontwikkelde Frère
op die manier een indrukwekken-
de cascade (zie organogram). Het
publiek kon intekenen op drie ni-
veaus: de spilholding NPM boven
aan de keten, net onder de fami-
liale groep en de niet-genoteerde
groep Erbe/Fingen, die Frère sa-
men met BNP Paribas controleert.

Het volgende tussenstation
voor het publiek is de Zwitserse
holding Pargesa, die GBL contro-
leert. De controle is in handen van
Frère en de groep Power Corpora-

tion of Canada, gecontroleerd
door de familie Desmarais.

Door de keten uit te rollen, be-
houdt Frère de controle over alle
participaties, maar laat hij de be-
leggers die controle voor een be-
langrijk deel mee financieren. In
ruil krijgen die beleg-
gers dividenden. Het
systeem draait goed
zolang het vertrouwen
van de beleggers niet
geschonden wordt, en
dat heeft Frère zelden
gedaan.

Waarom Frère be-
sliste NPM van de
beurs te halen, is on-
duidelijk. NPM wei-
gerde gisterenavond commentaar
te geven op een kennisgeving van
de CBFA.

Blijkbaar heeft NPM geen nut

meer in de controleketen op GBL.
Iemand als Frère, die bekendstaat
om zijn zuinigheid, zal nooit een
‘tankstation’ in de keten opofferen
als daar geen goede reden voor is.

Die reden kan transparantie
zijn. Door het wegnemen van het

publieke karakter
van NPM valt met-
een een reeks ver-
plichtingen weg die
aan een beursnote-
ring verbonden zijn.

Nu staat Frère be-
kend als iemand die
scrupuleus aan de
verplichtingen vol-
doet, en de transpa-
rantie geeft die ver-

eist wordt. Niks meer, maar ook
niks minder.

Een andere mogelijke reden is
dat het eindspel is ingezet en dat

de demarche rond NPM de voor-
bode is van een grotere operatie,
misschien zelfs de aftocht van de
financier.

De groep Frère is gebonden
door twee partnerships. Aan de
ene kant staat BNP Paribas, dat al
sinds het midden van de jaren 60
met Frère samenwerkt. Paribas
werd in 1999 wel overgenomen
door BNP, maar dat woog tot nu
toe niet op de samenwerking.

Aan de andere kant staat de fa-
milie Desmarais. Die band bestaat
sinds het begin van de jaren 80 en
werd in 1990 beklonken met een
formeel pact. De samenwerking
loopt tot 2014. Die met BNP Pari-
bas loopt eveneens tot die datum.

Is 2014 de datum van Frères
definitieve aftocht? Officieel luidt
het dat de opvolging geregeld is.
Die opvolger is de oudste zoon van
Albert Frère, Gérald (60). Gérald
heeft misschien niet het karakter
van zijn vader, maar hij geeft in ge-
sprekken wel aan dat hij decennia-
lang gestudeerd heeft aan ‘de uni-
versiteit Albert Frère’ en dus ook
het klappen van de zweep kent.
Ook voor de gedelegeerd bestuur-
der van NPM, Gilles Samyn, is een
rol weggelegd bij de opvolging.

NIEUWSGIERIGHEID
Gezien de discretie van de

groep Frère, die zelden in de kaar-
ten laat kijken, is het vaak giswerk.
Voor zover bekend verlopen de
contacten met de familie Desma-
rais en met BNP Paribas goed. Er
is dus geen reden om aan te ne-
men dat de partnerships niet
voortgezet worden in de toekomst.

Of toch? Wil Albert Frère het
bouwwerk dat hij dertig jaar gele-
den begon nu in alle schoonheid
afronden? Eén vaststelling blijft.
Als NPM van de beurs verdwijnt,
dan is een boedelscheiding tussen
Frère, BNP Paribas en Desmarais
een stuk eenvoudiger. Waarmee
niet gezegd is dat Frère dat zal
doen. Maar met het wegnemen
van NPM uit de keten verzaakt de
Waalse financier wel aan zijn ei-
gen methode. En vooral dat laatste
wekt de nieuwsgierigheid.

Met het weg-
nemen van NPM
uit de cascade
verzaakt Frère
aan zijn eigen
methode.

Het einde van
de methode-Frère

l NPM heeft nut als hefboom voor groep Frère verloren l Controle op GBL verkort

ANALYSE
JEAN VANEMPTEN

Met het bod op de Nationa-
le Portefeuillemaatschap-
pij (NPM) verdwijnt niet
alleen een Bel20-aandeel.
De Waalse financier Albert
Frère lijkt ook een punt te
zetten achter het hefboom-
systeem dat hem en zijn
aandeelhouders rijk heeft
gemaakt. Is de terugtocht
van de beurs begonnen?
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MICHAËL SEPHIHA

Analist Tom Simonts
(KBC Securities, foto)
verwacht niet veel pro-

blemen bij het overnamebod van
Fingen op NPM.

Waarom lanceren Frère en
BNP Paribas dat bod?
Tom Simonts: ‘Niet op de

beurs staan heeft, zeker voor de
discrete Albert Frère, heel wat
voordelen: als niet-genoteerd be-
drijf zijn er nauwelijks rapporte-
ringsverplichtingen, er is geen ad-
ministratieve rompslomp meer
rond aandeelhoudersvergaderin-
gen, insiders moeten geen trans-
acties meer publiek melden, enzo-
voort. Er is ook meer mogelijkheid
tot ‘fiscale optimalisatie’, zoals we
zagen bij Holdicam (Brederode,

red.) die onlangs naar Luxemburg
verhuisde. En er moeten geen fi-
nanciële cijfers meer publiek wor-
den gemaakt worden over de on-
derliggende participaties.’

‘Maar met betrekking tot NPM
lijkt me de meest plausibele verla-
ring dat Frère en BNP Paribas
straks de handen vrij hebben om
de structuur voort te simplifiëren.
Zo kan de beschikbare cash of een
deel van de aandelenportefeuille
van NPM worden gebruikt om de
Fransen uit de topstructuur uit te
kopen. In die zin is dit bod moge-
lijk een eerste fase die de weg moet
effenen voor een volledige exit van
BNP Paribas op de middellange
termijn.’

Wat vindt u van de aangebo-
den prijs? De belegger krijgt
een premie (20,7 %), maar
minder dan de intrinsieke

waarde per aandeel (52
euro).
Simonts: ‘Dat is niet abnor-

maal. Je betaalt nooit het volle
pond voor zo’n overna-
me, net zomin als je de
vennootschap kosteloos
zou kunnen liquideren.
En de bieder heeft recht
op een beetje marge,
nietwaar?’

Verwacht u dat de
aandeelhouders
van NPM op het
bod ingaan?
Simonts: ‘Ik denk van wel.

Maar voor velen zal dat met spijt
in het hart zijn. Veel kleine beleg-
gers hebben dat aandeel al jaren in
portefeuille en beschouwen het als
een goedehuisvaderaandeel. Je zit
met NPM in de top van de struc-
tuur van de Frère-groep en je hebt

uitzicht op een stabiel dividend.
Dat en de trackrecord gaven ze-
kerheid.’

Denkt u dat veel NPM-
aandeelhouders hun
stukken zullen aanbie-
den en de vrijgemaak-
te cash lager in de cas-
cadestructuur, in GBL,
zullen investeren?
Simonts: ‘Gezien het in-
vesteerderspubliek bij
NPM zou het heel lo-
gisch zijn dat veel beleg-
gers de overstap maken

van de ene Frère-holding naar de
andere. GBL noteert tegen een
korting van ongeveer 27,5 procent
ten opzichte van zijn intrinsieke
waarde en is in die zin dus goed-
koop. Maar ik denk ook aan recy-
clage in andere holdings, zoals Ac-
kermans & van Haaren of Sofina.’

‘Frère heeft zo handen vrij’
l Analist Tom Simonts (KBC Securities) sluit exit BNP Paribas op langere termijn niet uit

RV

GBL
65,78 euro -0,06%

Bron: Thomson Reuters Datastream
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D’Ieteren dreigt de Pouli-
dor van de Bel20-herzie-

ningen te worden. Bij de jaar-
lijkse herschikking was de auto-
specialist zelf nipt te klein om
automatisch in de Bel20 te mo-
gen, Omega Pharma nipt te
groot om automatisch uit de
Bel20 te vliegen. Maar er volgt
nu een herkansing bij de eerst-
komende kwartaalherschik-
king op 17 juni. Als NPM tegen
dan van de beurs verdwijnt, telt
de Brusselse beursbarometer
maar 19 aandelen. En is er vol-
gens het indexreglement dus
een ‘Bel20-vacature’.

Maar ook dan dreigt D’Iete-
ren nipt naast een Bel20-herin-
trede te grijpen. Het bedrijf is
met een huidige beurswaarde,
gezuiverd voor de aandelen die
in vaste handen zijn, nochtans
groot genoeg: 1,15 miljard euro,
ruim boven het Bel20-mini-
mum van 808 miljoen euro. Er
is echter één probleempje:
Nyrstar voert een kapitaalron-
de van bijna een half miljard
euro door bij de aandeelhou-
ders. Bij afronding staan 170
miljoen in plaats van 100 mil-
joen aandelen uit van de zink-
specialist. En dan stijgt de vrij
verhandelbare beurswaarde
naar 1,42 miljard euro. KVS

Nyrstar grote
kanshebber
Bel20-zitje

Heeft de 85-jarige Albert Frère het eindspel ingezet? © SOFIE VAN HOOF


