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Service

Devgen, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Technologiepark 30, 9052 Gent - Zwijnaarde,
RPR (Gent) 0461.432.562

KBC Bank NV KBC Securities NV

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL BRUGGE

AFDELING OOSTENDE
FAILLISSEMENT

DeRechtbankvanKoophandelteBrugge,
afdeling zetelende te Oostende, heeft bij
vonnisvan 31-07-2012opbekentenis fail-
liet verklaard :
C.V.O.A. TRIJAY
met zetel gevestigd te 8400 Oostende,
Strobloemlaan 27, met uitbating te 8400
Oostende, Vindictivelaan 20, met als
handelsbenaming “Titanic Brasserie”,
K.B.O. nr. 0874.454.505
Curator : meester Patrick CONTENT,
advocaat met kantoor te 8400 Oostende,
Jozef II straat 18, tel. (059) 51.21.56,
fax (059) 70.08.46,
content@advocatenkantoorcontent.be
Indienen schuldvorderingen : uiterlijk op
10 januari 2012 ter griffie van de Recht-
bank van Koophandel, Gerechtshof,
Canadaplein, 8400 Oostende.

Voor gelijkluidenduittreksel,
De curator,
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horizontaal
1 groot, onbehouwen stuk 4met
hartelijke groeten 6 dunne plek in
weefsels 9Vereenigde Oost-Indi-
sche Compagnie 11 directeur
12 laatstgenoemde 14 vlechtma-
teriaal 17 gram 18 vuurwapen
20 hondenras 22 ambacht 23 af-
deling (afk.) 25 nieuw (in sa-
menst.) 26 christelijk feest
28 deel van Azië 30 ton 31 in orde
32 nogmaals 33 gekroesd weefsel
35man van adel 37 langs 38Ver-
enigde Staten van Amerika
40 jaartelling 41 vreemde munt
43worstsoort 46 oosterlengte
47 deel van een jaar 49 per om-
gaande 50 januari 51 onhoudbare
service bij tennis 53 heldendicht
54 vis 55 ambtsgewaad.

verticaal
1 deel van een harmonica 2 naam-
loze vennootschap 3 Russisch
muntje 5 opnieuw (in samenst.)
6 zigeuner 7 lage rivierstand
8 schepsel 10 compagnie 11 rivier
in Schotland 13met veel risico
15 brandgang 16 in buitengewone
dienst 17 lichtbron 19 keukengerei
21 bloem 24 kort, fel licht
26 kunststof 27 Bijbelse figuur
28 boerderijdier 29Noorse god-
heid 34 hansworst 36 strafbaar
feit 38 aarden vaas 39 fotografi-
sche term 41 bestuurder van Ve-
netië 42 ingeschakeld 44 pape-
gaai 45 één der Verenigde Staten
48 buitenaards verschijnsel
50 uitroep 52 en omstreken.

financiële & beleggerscommunicatie

financiële berichten

vonnissen

bijeenroepingen

Ontvang elke
dag een Netto-
geldtip in uw
mailbox

Registreer u vandaag nog
op www.geldworp.be

ADVERTENTIE

KBC CLICK
(afgekort “Click”)

Openbare bevek naar Belgisch recht

Havenlaan 2, 1080 Brussel

RPR Brussel : 0463.137.881

———
VERVALDAGCOMPARTIMENT

De Raad van Bestuur van de bevek naar Belgisch recht KBC Click heeft
vastgesteld dat het compartimentKBCClick CSOB Energy &Utilities 1
overeenkomstigartikel25vandestatuten,opdevooropgesteldevervaldag
11 december 2012 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening ge-
steld.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds
het behoud van 100% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag
en anderzijds eenmogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van
eenkorfvan20aandelenvanondernemingenactief indenutsbedrijven-of
energiesector. 120%vandeeventuele stijgingvandekorf van20aandelen
wordtopvervaldaguitgekeerdbovenop100%vande initiële inschrijvings-
waarde.

De startdatumvanhet compartimentwas12november 2007ende initiële
inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 11 de-
cember 2012) werd vastgesteld op 10,020 CZK (actuarieel rendement:
0,0393%vóór kosten enbelastingen).

De terugbetaling vanhet kapitaal gebeurt zonder kosten.

De houders van rechten van deelneming kunnen vanaf 12 december 2012
betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van
de staat van activa en passiva, het verslag van deRaad van Bestuur en het
controleverslagvandecommissarisbetreffendedevereffeningviade loket-
ten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen,met nameKBC
BankNV,CBCBanqueNVenCenteaNV.De sluiting van de vereffening
endedaaruitvoortvloeiendestatutenwijziging,zalwordendoorgevoerdop
deAlgemeneVergaderingvanaandeelhouderswaaropkwijtingwordtver-
leend aandebestuurders en aande commissaris. Indienbij de sluiting van
de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de
hoger vermelde terugbetalingswaardewordendemodaliteiten vandeuit-
betaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt.
Zesmaandennade sluiting vande vereffeningwordtm.b.t. bovenstaande
compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de hou-
ders van rechten van deelneming de terugbetaling nog niet hebben ver-
zocht, overgemaakt aandeDeposito- enConsignatiekas.

De Raad van Bestuur.

Rechtbank
van Koophandel

te Brussel
FAILLISSEMENT

Bijvonnisvanderechtbankvankoophan-
del te Brussel, 5e kamer, werd, ter open-
bare terechtzitting van 7 december 2012,
failliet verklaard: deNVPhotoHallMul-
timedia met maatschappelijke zetel te
1190Vorst,Lusambostraat36, ingeschre-
ven bij de KBO onder het nummer
0477.890.096 met als handelsactiviteit
“retail van kleine elektronica” onder de
benaming “PhotoHall”.
Curatoren: Mr. Bart De Moor, Mr. Jan
VanCampendeheerFrankTaildeman.
Termijn voor het indienen van aangiftes
van schuldvordering : 7 januari 2013.
De personen die zich kosteloos persoon-
lijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer borgen van de
gefailleerde) kunnen hiervan ter griffie
een verklaring neerleggen overeen-
komstig artikel 72 terFail.W.
Het eerste proces verbaal van vertificatie
van schuldvorderingen zal neergelegd
worden ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Brussel, uiterlijk op
9 januari 2013.

financiële berichten

financiële berichten

"A.F. LOGISTICS"
naamloze vennootschap

te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23
Ondernemingsnummer 0404.887.995 – RPR Antwerpen

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die
zal gehouden worden te Antwerpen, Broederminstraat 9 op 18 december 2012 om 18 uur,
met de volgende agenda:
1. Lezing en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig
de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, bij welk verslag
een staat van activa en passiva is gevoegd welke niet meer dan drie maanden voordien
werd afgesloten. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva.
2. Voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de ven¬nootschap.
3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders - Kwijting.
4. Voorstel tot benoeming van vereffenaar en vaststelling van zijn machten.
5. Machtiging tot indiening van het verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van
de vereffenaar.
6. Coördinatie en aanpassing van de statuten aan de toestand van de vereffening.
Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op deze
vergadering, dienen de aan-deel¬houders zich te schikken naar de bepalingen van artikel
25 van de statuten.
Afschriften van de op de agenda aangekondigde verslagen kunnen worden bekomen
overeenkomstig de bepa-lingen van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.
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Wilt u reageren?
Hebt u een voorstel voor Opinie?
Mail dan naar opinie@tijd.be

LEZERSBRIEVEN

Respect voorA(lleAntwerpenaren)?

Hoeprikkel je voetbalclubs omniet
meer bovenhun stand te leven?Opdie
hamvraag gevende voetbalbond ende
profliga geen antwoord.

De sponsoringheeft een
slechte beurt gemaakt in
de Panorama-documentai-
re over het Belgische voet-
bal. Zo bleken, onder het
momvan sponsoring, zes

vande zevenbenaderde voetbalclubs be-
reid de helft of het (drie)dubbele vanhet
afgesproken sponsorbedrag op factuur te

plaatsen en opdiemanier zwart en zelfs
misdaadgeldwit tewassen. In een reactie
opde commotie belovende voetbalbond
endeprofligamaatregelen: amateurclubs
fiscaal en financieel beter ondersteunen,
het statuut vande vrijwilliger verfijnen,
clubs die inzetten op jeugdwerking voor-
delen bieden en een licentiesysteem in
derde en vierde klasse invoeren.
Die voorstellen geven echter geen ant-

woord opdéuitdaging voor het (prof-)
voetbal: hoe kunnen voetbalteams geprik-
keldwordenomnietmeer bovenhun
stand te leven?Hoe kande logica vanwin-
maximalisatie - zoveelmogelijkwedstrij-
denwinnen - opzij gezetworden voor die
vanwinstmaximalisatie?

Financiële hel
Vandaagmoeten onze topclubs Europees
kunnenoverwinteren omdemiljoenenuit
de vleespotten vandeChampions League
of de Europa Leaguemee te kunnenpik-
ken. Terwijl demodale eersteklasserwil
wedijveren omplay-off 1 niet temissen,
neemt een zwakkere eersteklasser enorme
financiële risico’s omniet in de financiële
hel van tweede klasse te belanden,waar te-
levisierechten en andere inkomsten op-
drogen.Mutatismutandis speelt dat ook
in de lagere reeksen,waar er een schimmig
enonredelijk opbod van lonen enpremies
is tegenover te optimistisch gebudgetteer-
de inkomsten.
Hoe kunnenwedie financiële ratrace

enhalt toeroepen?De toveroplossing

vergt éénmoedige en krachtige beleids-
daad: de Jupiler Pro League (de eerste klas-
se) voor drie jaar onderaan afsluiten, zodat
teamsnietmeer kunnendegraderen. Op
basis van vooral economische parameters
zoalsmarktareaal, aantal fans, recent spor-
tief verleden en vermogenspositie,moeten
16 licentiesweggelegdworden voor prof-
clubs die het potentieel hebbenommin-
stens 5miljoen euro inkomstenper jaar te
genereren.
Economische leefbaarheid, dwingende

salarisplafonds en solidariteit zijn de fun-
damenten vande vernieuwde eerste klas-

se. Na drie jaar kunnen economischmin-
der performante nv’s (wégmet die schim-
mige vzw’s) vervangenworden.Waarom
zouden tweedeklassers en ookde clubs uit
de lagere reeksendannoggekke finan-
ciële risico’s nemenwanneer er toch geen
naïef perspectiefmeer is op ‘het hoogste’
voetbalgeluk?Deprofliga heeft al een
competitiehervorming en een voortreffe-
lijke verkoop en verdeling vande televisie-
rechten ophaar palmares. Kan ookhier
vlug en competent geschakeldworden?

De financiële druk oponze profclubs is
nogmerkwaardiger in het licht vande in-
breng vande belangrijkste ‘sponsor’ van
het Belgische voetbal: de federale over-
heid. Zowordende bijdragen van voetbal-
spelers aande sociale zekerheid berekend
ophetminimumloon, terwijl hun reële lo-
nen een veelvoudhoger liggen. Ookwordt
80procent vande bedrijfsvoorheffing ge-
recupereerd. Daarenboven genieten voet-
ballers eenuitzonderlijk gunstige pen-
sioenregeling: eendeel vanhun loon stop-
pen ze in eenpensioenfonds en al ophun
35stemogen ze dat geld opstrijken aan een
laag belastingtarief.

Belangengroep
De toenmaligeminister van Sociale Zaken
Jean-LucDehaenewas, als reactie opde
omkoopzaak-Bellemans, de architect van
die gunstregeling. Een vijftal jaar geleden
werkteminister van FinanciënDidier
Reynders ze verder uit. Hoe krijgt de eco-
nomische bedrijfstak voetbal, duidelijk
een zeer sterk georganiseerde belangen-
groep, die permanente concurrentiever-
valsing uitgelegd tegenover andere enter-
tainmentsectoren? Is er een voldoendepo-
litiek enmaatschappelijk draagvlak voor
de fiscaalmilde behandeling van veelver-
dieners?Ookomdie aberratieweg te kun-
nenwerken, hebbenwebest zo vlugmo-
gelijk een gesloten profcompetitiewaarin
de sportieve loonmassa gemakkelijker in
toomgehoudenwordt.
Hoeft het nogbetoogdat er in een fi-

nancieel klimaatwaar sportieve uitgaven
veel kannibaliseren, nauwelijks budget is
voor klantvriendelijkheid? Koning voetbal
gedraagt zich in het vrijetijdslandschap als
een arrogante verkoper, waarbij de indruk
wordt gewekt dat een supporter al blij
mag zijn dat hijmag komen.Hoeveel prof-
clubs kunnen eendraaiboek voorleggen
van entertainment vóór, tijdens ennade
wedstrijd?Welke clubheeft verwarmde
tribunes of oplossingen omwachttijden te
verlichten? Is er eenbeleid en geld omde
economische, sociale en ecologische duur-
zaamheid vande stadions te verbeteren?
Professionele voetbalmarketing focust

zich op randevenementen, omdat er geen
controle is ophet kernproduct,met name
spektakelwaarde en aantal doelpunten.
Waarwacht de profliga opommanage-
mentcompetenties en eenminimumbud-
get voor voetbalmarketing op te leggen in
meer dwingende licentievoorwaarden?
Kunnen voetbalclubsmet een jaarlijks in-
komstenbudget dat varieert tussen 5 en 35
miljoen euro niet verplichtwordenom
prioritair transfers van gekwalificeerde en
ervaren ‘sportainment’-managers te reali-
seren?Die investeringen renderen: een
meer (gezins)vriendelijke en zachte sfeer
in en rondhet stadion,minder veiligheids-
kosten, nieuwedoelgroepen aantrekken
en agressieve ‘fans’ ontmoedigen.

WimLagae
Hoofddocent sportmarketing aan Thomas
More Antwerpen en de KU Leuven

Sluit de Jupiler Pro League
voordrie jaar onderaan af,
zodat teamsnietmeer
kunnendegraderen.

Zwart geld bannen
uit het voetbal?
Stop de financiële
ratrace.

WIM LAGAE

Deopinie vanZakPendelaars en bedrijven hunkerennaar
betere treinverbindingen in ennaar
Brussel. Dat is echter geen prioriteit
voor de federale regering of deNMBS,
getuige het getalmmet het Gewestelijk
Expresnet.

60jaar geleden opende een
jonge koning Boudewijn
deNoord-Zuid-as. De
treinverbindingwerd toen

gezien als een technisch hoogstandje dat
het spoorwegnet zoumoderniseren en
Brussel toegankelijker zoumaken voor rei-
zigers enpendelaars.
Helaas, het is anders uitgedraaid. De

Noord-Zuid-verbinding zorgde niet alleen
voor een zichtbaar litteken in het stedelij-
keweefsel van Brussel, ze blokkeert van-
daag ook eenmoderne visie op treinver-
voer in en rondonze hoofdstad. Het lijkt
wel of elke trein in België op een of ander
moment door de smalle tunnel aanhet
Centraal Stationmoet. Bij hetminste tech-
nische defect in deze flessenhals ligt de
hele dienstverlening in de knoop.
Het zou veel slimmer zijn te investeren

in eendecentraal Brussels spoornetwerk
langs verschillende stadspolendie dan ver-
der ontwikkeld kunnenworden. Eenuit-
gekiendweefsel van trein- en andere sta-
tions, dat ervoor zorgt dat niet iedereen
langs het Centraal Stationmoet omzich te
verplaatsen in endoor Brussel.
De Brusselse regeringheeft voor die op-

tie gekozen,maar de rest van België blijkt
nog vast te zitten in de centralistische visie
uit de vorige eeuw. Endus gaandediscus-
sies niet over betere treinverbindingen in
ennaar Brussel,maar overmiljardenver-
slindendewaanzinprojecten als de onder-
tunneling vandeNoord-Zuid-as.
Nochtans is er een alternatief dat niet

alleen de pendelaar,maar ookde Brusse-
laar ende doorstroming van alle verkeer in
en rondBrussel ten goede zou komen.

2025
Het goede nieuws is dat de plannendaar-
voor al jaren geleden ontwikkeld zijn. In
het investeringsplan 2004-2007 vande
NMBS stondhet zo: ‘De pendelaars naar
Brussel een betere dienstverlening geven,
met eenhogere frequentie enmeer zit-
plaatsen, daar draait het GENom.HetGe-
westelijk ExpresNetmoet de aanzienlijke
toename vandemobiliteitsbehoeften in
en ronddehoofdstad opvangen. Van 2004
tot 2007 investeert deNMBS 612miljoen
euro in hetGEN-project. Het zal geleidelijk
in dienstworden gesteld enmoet tegen
2012 operationeel zijn.’
Het slechte nieuws is datwenu 2012

zijn en vanhetGENnogniet veel temer-
ken valt. Zijn demobiliteitsbehoeften in
en ronddehoofdstadniet toegenomen?
Hebbendependelaars geennood aanbe-
tere dienstverlening ofmeer zitplaatsen?
Wat er ook van zij, het GEN laat op zich

wachten. Officieel spreektmennu van
2022 voor de oplevering. En alswede ge-
ruchtenmogengeloven, is de federale re-
gering zelfs vanplande voltooiing tot
2025 uit te stellen. Demobiliteitsproble-
men vanBrussel zijn duidelijk geenpriori-
teit voor de federale regering of deNMBS.
Misdadig, als jeweet hoe onze hoofd-

stad elke dag lijdt onder de verkeersdruk.
Bedrijven twijfelen omzich in het Brussels
Gewest te vestigen omdat ze bang zijn dat
hun leveringen enwerknemers vast zullen
komen te zitten in de Brusselse verkeers-
knoop. Andere bedrijvenmerkendat goe-
dewerknemers, waar ze vele uren vorming
enopleiding in geïnvesteerd hebben,met
hun expertise vertrekken vanaf hetmo-
ment dat ze iets dichter bij huis vinden.
Middenklassegezinnenmet kinderen ver-
trekken omdat ze de vervuiling en ver-
keersonveiligheid beu zijn.

Fasen
Intussen schrapt deNMBS elk jaar de zoge-
naamdeniet-rendabele treinritten. Vorig
jaar nog reduceerdemenhet aantal trei-
nendat inGEN-stations alsWeststation,
Jette en Simonis stopt. Teweinig klanten,
heet het dan. Geenwonder, als er nauwe-
lijks treinen rijden endedienstverlening
steeds verder teruggeschroefdwordt. In
plaats vande buurtbewoners in afwach-
ting vanhetGEN de goede gewoonte aan
te leren om inBrussel de trein te nemen,
doetmenhet omgekeerde. Allemaalmen-
sendiemen later opnieuwuit hun auto zal
moeten krijgen. Enweweten allemaal hoe
moeilijk dat is.

Een goede tussenoplossing is omhet
Gewestelijk ExpresNet in fasen te realise-
ren:werk die lijnendie zo goed als klaar
zijn versneld af en gebruik daar de nieuwe
Desiro-treinstellen (diemooi en comforta-
bel zijn volgensmensendie zemochten
uitproberen).Wacht dus niet tot het hele
netwerk af is,maar voer het GENgeleide-
lijk in, zoals oorspronkelijk de bedoeling
was. Het verkeer in en rondBrussel zal
meteen een stuk vlotter verlopen.
Helaas lijkt onze nationale spoorweg-

maatschappij hetmotto ‘alles of niets’ te
huldigen. Uit angst om in een communau-
taire discussie terecht te komen?Of omdat
de roepnaar de realisatie vande rest van
hetGENnog luider zou klinken?
Voor federaalminister vanOverheids-

bedrijvenMagnette zich terugtrekt in
Charleroi als burgemeester, wil ik hemop-
roepenomvanhetGENeindelijk dé prio-
riteit vande federale regering endeNMBS
temaken. Kies in deze tijden van crisis
voor eenproject dat niet enkel regionaal
belangrijk is,maar dat eenpositieve in-
vloed zal hebbenopdemobiliteit vanhet
hele land.Maakdat de drie gewesten sa-
menwerken. Ik sta klaar en springmet veel
plezier samenmet u opdie trein.

Gewestelijk
Expresnetmag
geen trein der
traagheid zijn.

BRUNO DE LILLE

BrunoDe Lille
Brussels staatssecretaris voorMobiliteit
(Groen)

HetAntwerpse bestuursakkoord toont res-
pect voor alle Antwerpenaren... van 0 tot 14
en van 20 tot 120 jaar. Naar die voor de ca-
tegorie tussen 14 en 20 is het zoeken.
Ergens tussenCultuur enMonumenten-
zorg in vindende coalitiepartners vanhet
toekomstigeAntwerpse stadsbestuur nog
wat ruimte om iets over de jeugd te schrij-
ven.Met 11 vande 450 ‘resoluties’ is de
zaak beklonken. Voor koning auto heeft
de coalitie 15 resoluties veil, plus de 16 re-
soluties die de parkeerproblematiek in
’t Stadmoeten oplossen.Migranten, crimi-
nelen en ‘taalweigeraars’ worden in deze
nota stuk voor stuk beter bedeeld dande
jongeren tussen 14 en 20 jaar.
Het Antwerpse bestuursakkoord laat de
jongeren geen ruimte om jong te zijn.Wel
voor een verlengde schooldag (resolutie
195),meer camera’s (nr. 110) en jeugdin-
stellingen (108-109). Als toemaatjeworden

deGAS-boetes uitgebreid naarminderjari-
gen vanaf 14 jaar (105). Typisch jongeren-
gedrag zoals samen zingenop straat, in
groepjes rondlopenopdeMeir en knappe
vrouwen (respectievelijkmannen) ophun
uiterlijk quoteren, het luidruchtig uitma-
kenmet je lief of kokosnotenvoetbal spe-
len in eendoodlopende straat, dat alles
wordt door de overwegendoudere goege-
meente steevast als overlast bestempeld.
Het nieuwe gemeentebestuur vraagt tole-
rant te zijn voor de andersgekleurde, de
andersgeaarde ende andersgelovigeme-
demens.Maar geldt dat ook voor onze ei-
gen jeugd?

Joris Van Elsen
Leerkracht geschiedenis en cultuurweten-
schappen 3de graad ASO
Kapellen

MinisterMagnette,maak
vóóru zich terugtrekt in
Charleroi, vanhetGeweste-
lijk Expresnet eindelijk de
prioriteit vande federale
regering en vandeNMBS.


