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Z
orro (niet zijn echte naam)
(30) werkt als freelance
videojournalist voor deDe-
mocratic Voice of Burma,

een vanuit Noorwegen opererend
mediabedrijf dat ongecensureerd
nieuws brengt overMyanmar.
‘Journalistenkrijgennueenklei-

ne vrije ruimte. Ik merk dat het de
jongste tijdgemakkelijker isgewor-
denommijnwerktedoen,vooral in
Rangoon. De regulering is minder
strak geworden, het Bureau voor
Censuur is gesloten en de bladen
hoeven nietmeer voorafgaand aan
de publicatie te worden goedge-
keurd.’
‘Toch zou ik het nog geen pers-

vrijheidwillennoemen.Het is voor-
al extra bewegingsruimte. De over-
heid zegt niet meer te censureren,
maar de strenge mediawetten be-
staan nog steeds. Als de overheid
wil, kan ze die elkmoment toepas-

sen. Bovendienwil de overheid een
nieuwe, strengemediawet invoeren
enkanikals lokale journalistnietaf-
reizen naar een conflictgebied als
Kachin, inhetnoordenvanhet land.’
‘Volgensmij isdeoverheidopdit

moment nog heel erg bang voor
echt vrijemedia. Als journalist heb
ik twee jaar inballingschapgeleefd.
Dat was nadat ik met een collega
een reportage had gemaakt over
hoe de autoriteiten de slachtoffers
vande cycloonNargismisbruikten.
Mijn collegawerd opgepakt, ikwas
in het buitenland en moest daar
blijven vanmijnwerkgever.’
‘Toen innovember2010hethuis-

arrest van Aung San Suu Kyi werd
opgeheven, realiseerde ikmedatdit
de eerste stap was van een land in
verandering. Hetwas onzinnig nog
langer in ballingschap te leven. Ik
besloot terug te gaan. In het begin
hield ikmenog schuil enwas ik erg
voorzichtig,maar ikwerdnietopge-
pakt.Nuopereer ikzoonafhankelijk
mogelijk en is er niets dat mij nog
bang kanmaken.’
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Zorro,
videojournalist

Myanmar (het vroegere Birma) voert sinds november 2010 in hoog tempopoli-
tieke en economische hervormingendoor. Duizendenpolitieke gevangenen zijn
vrijgelaten, de economische embargo’s zijn opgeheven en sinds dezeweekheeft
het land voor het eerst in decenniaweer onafhankelijke dagbladen. Vanuit het
Westen kreegMyanmar de jongste tijd veel lof toegezwaaid.Minister-president

Kris Peeters bracht afgelopenmaandnog eenbezoek aanhet land.Met een ver-
wachte economische groei van 6,5 procent vragende economen zich af of
Myanmarmisschien de volgende ‘Aziatische Tijger’ wordt.Maarwat zeggende
Myanmarezen over de hervormingen? Enwat betekenen ze in de praktijk voor
demensendie zich sinds jaar en dag inzetten voor de toekomst vanhun land?

DOOR ATE HOEKSTRA YANGON, ONZE CORRESPONDENT IN MANDALAY - MYANMAR

‘Nietskanmijnogbangmaken’

P
yone Cho (45) werkt bij de
88GenerationStudents, een
beweging die strijdt voor
burgerrechten endemocra-

tie in Myanmar. ‘Bijna twintig jaar
zat ik in de gevangenis voor mijn
politiekeactiviteiten.Deeerstekeer
was kort na de studentenprotesten
van13maart 1988,25 jaargeleden.Er
wasveelonrust indie tijd.Myanmar
was vroeger het rijkste land van de
regio, maar de militairen hadden
het gedegradeerd tot een van de
minst ontwikkelde landen. Uit
naamvandebevolkingzijnwetoen
als student de straat opgegaan.’
‘We kregen veel bijval,maar het

leger greep hard in en sloot veel
mensen op. Ik kreeg 14 jaar cel. In
2007 werd ik opnieuw opgepakt.
Toen omdat ik e-mails had ver-
stuurd. Voor het zenden van één
foute e-mail kon je in Myanmar
15 jaar gevangenis krijgen. Ik werd

veroordeeld tot 65 jaar. In januari
2012kwamikalséénvandevelepo-
litieke gevangenen vrij,maar er zit-
tennogsteeds ledenvanonzeorga-
nisatie vast. Nu vecht ik met de
88GenerationStudentsopnieuwte-
gendeoverheidenzettenweons in
voormensen-enburgerrechten,bij-
voorbeeld bij de landconflicten die
oplaaien. Maar we werken vooral
voor een vreedzame samenleving.
Helaas zitten we niet in het parle-
ment,maarwe hebben goede con-
tactenmetenkeleparlementsleden..
Via hen kunnenwede regering on-
der druk zetten.’
‘Om te weten te komen wat de

wensenenproblemenvandebevol-
king zijn, reis ik door het hele land.
Hoewel sommige zaken beter zijn
geworden, kan je nog heel veel
vraagtekens plaatsenbij het beleid.
Ikgeloofnietdatdezeoverheidecht
veranderingenwil. In het centrum
van de macht zitten nog dezelfde
mensen. Volgensmij doen zedit al-
leenmaaromerzekervantezijndat
ze demacht behouden.’

PyoneCho,
activist

G
illy (55)enSally (42)baten
in Mandalay het restau-
rantMarie-Minuit.Hetbe-
staat sinds1994.Gillyvoert

hetwoord.
‘Ons land heeft tientallen jaren

geslapen, maar dankzij president
Thein Sein en oppositieleidster
Aung San Suu Kyi staan de deuren
openenstaatMyanmarweerophet
internationalepodium.Datmerken
we. Drie jaar geledenhaddenwe in
het hoogseizoen tien klanten per
dag, tegenwoordighebbenwezelfs
in het laagseizoen dagelijks 60 tot
70 klanten.Wemoeten nuwel uit-
breiden enmeer personeel aanne-
men.’
‘Economisch is er nu veel meer

mogelijk. Sindszesmaandenverhu-
renweookmotorfietsen.Daarhoef-
de jedrie jaargeledennieteensover
na te denken. Nu is het een kwestie
van een vergunning aanvragen, de

belastingbetalenenhet isgeregeld.
Wewillen er ook een reisbureautje
bijdoen, zodatmensenhierbus- en
treinticketskunnenkopen.Wezou-
den zelfs een ‘guesthouse’ kunnen
openen. Dat was vroeger een heel
gedoe. Ik zal niet zeggen dat alles
beter isdan inhetverleden,maarde
zakenverbeteren,erzit vooruitgang
in en we krijgen eindelijk hulp uit
het buitenland.Wel vind ik dat het
allemaal erg snel gaat.Wemoeten
het evenwicht bewaren en onze ei-
gen cultuur niet uit het oog verlie-
zen.’
‘En wemoeten eerlijk blijven in

onze zaken. Als ik een motorfiets
verhuur, vraag ikeenaanbuitenlan-
der geen andere prijs dan aanmijn
buurman.Watmij persoonlijk erg
blijmaakt isdatwevrijer zijn inons
gaan en staan.Het is veel gemakke-
lijker een paspoort te krijgen en
naarhetbuitenlandtereizen. Ikben
christen en als ik genoeg geld heb
verdiend, wil ik een pelgrimstocht
naar Jeruzalemmaken. Dat ismijn
droom.’

Gilly enSally,
restaurantuitbaters

Britse premierCameronontpopt
zich tot held van schapen innood

De Britse premier David Cameron
(foto)magdansteedsmeerverguisd
wordenwegens zijn snoeihard be-
sparingsbeleid, in zijnwoonplaats
ChippingNortonheefthijditweek-
endeenheldenstatusverworven.De
Conservatief behoedde er een
schaap van een gewisse dood.
Na eenbezoek aan eennaburige

boer hoorde Cameron wanhopig
geblaat.Bleekdateenooi, ineenpo-
ginghaar twee lammerenteredden,
zelfwasweggezakt ineenmoerassig
veld. Cameron, gevolgd door zijn
twee lijfwachten, sneldeprompt ter
hulp. ‘Hij was briljant’, zei boer Ju-
lian Tustian achteraf. ‘Hij trok en
duwde en sleurde, tot hij volledig
onderdemodderzat.Hij zagerver-
schrikkelijk uit.’
Het schaap werd terstond her-

doopt tot ‘Swampy’,naardeEngelse
term voormoeras. De Britsemedia,

immervatbaarvooreenwoordgrap,
hadden het dan weer over Came-
rons ‘ewe turn’, tegelijk alluderend
op ‘ooi’ en ‘U-bocht’.Dat laatste slaat
opdetoenemendekritiekopCame-
rons beleid, en zijn neiging steeds
weermaatregelen bij te sturen. Een
schaapheefthijgered,maardeBrit-
seeconomiezitnogsteedskniediep
in de ellende. JVH

OPMERKELIJK Obamaverliest
terrein in strijd
tegenwapens
De Amerikaanse president Barack
Obama krijgt steeds meer tegen-
wind in zijn strijd voor strengere
wapenwetten. Volgens de krant
WashingtonPost slaagdedewapen-
lobby erin eenwetsontwerp in het
Congres al aanzienlijk te verwate-
ren. Veel afgevaardigden maken
voorbehoud tegen de controle van
zowat allewapenverkopers.Ookde
vooruitzichten op een verbod op
patroonhoudersvoorpistolenofge-
weren met meer dan tien schoten
zien er slecht uit. Eerder strandde
zijn wetsontwerp met een verbod
opoorlogsgewerenookal.HetWit-
te Huis liet weten de komende da-
gen een tandje bij te steken in de
strijd voor strengerewapenwetten.
Obamaschoot inactienahetdrama
op de Sandy Hook-basisschool in
december. Daarbijkwamen27men-
sen om.BELGA
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Eennostalgische terugkeer naar de
‘oude’ Ronde vanVlaanderen is geen op-
tie. Een parcoursmoet sportieve én eco-
nomische doelstellingendienen. Alleen
zo gedijenmodernewielerwedstrijden.

D
e Vlaamsewielerliefhebber
heeft de verhuizing vande
aankomst vandeRonde
vanVlaanderennaarOu-
denaarde nogniet ver-
teerd. Zoals te verwachten

leidde een - volgens sommigen -watmin-
der spannendeRondemeteen tot het ter

discussie stellen vanhet vernieuwdepar-
cours.Met deMuur ende Bosberg zouhet
allemaal zoveel boeiender geweest zijn,
klinkt het.Men staart zich daarbij blind op
de romantiek vanhet verleden. Ook in
Meerbekewaren er sportiefminder inte-
ressante aankomsten. Bovendienhouden
die nostalgische oprispingen geen reke-
ningmet de realiteit vanhet hedendaagse
wielrennen.
De belangrijkste uitdaging voor een

wedstrijdorganisator is sportieve doelstel-
lingen (eenboeiendwedstrijdverloop)
verzoenenmet economische (de economi-
sche leefbaarheid). De aankomst vande
Ronde verschuiven vanMeerbeke naarOu-
denaardewas een lovenswaardige poging
vanWouter Vandenhaute voor eenbeter
evenwicht. Daarbij namhij aandat een
aankomst inOudenaarde sportiefmin-
stens evenwaardig ismet een finale over de
Muur vanGeraardsbergen. De verhuizing
zou echterwel toelaten de economische
doelstelling beter te realiseren. Het organi-
seren vanwielerwedstrijden is zelden
winstgevend. Erwordt aangenomendat
enkel ASOdankzij de Ronde van Frankrijk
en Parijs-Roubaix eenpositieve balans kan
voorleggen. De Ronde vanVlaanderen is
door de organiserende krantHetNieuws-
bladniet voor niets enkele jaren geleden
doorverkocht aan Flanders Classics.
Ondanks de enorme financiële kater

zullen de door hetwinterweer (eenmalig)
afgelastewedstrijdenNokere Koerse en
Kuurne-Brussel-Kuurnewellicht niet defi-
nitief vandewielerkalender verdwijnen.
Maar internationaal is het overleven van
wielerwedstrijdenwel een ernstig pro-

bleem.Het lijstje van afgelaste of ingekor-
tewedstrijdende afgelopen twee jaar oogt
indrukwekkend,met ondermeer de Ron-
de vanMurcia, de Ronde vandeAstu-
rias, de Ronde vanMadrid, Parijs-Corrèze,
de Ronde vandeApennijnen, de Ronde
van Friuli, Parijs-Roubaix voor beloften, de
Ronde vandeAlgarve.
Wedstrijdorganisatoren kampen vooral

met een gebrek aan sponsorgelden en an-
dere inkomsten en stijgende organisatie-
kosten. Het is dan ook logisch dat ze hun
parcours zo veelmogelijk aandie uitda-
gingenproberen aan te passen.Het ge-

bruik van lussen is eendeel vande oplos-
sing. Aande inkomstenzijde verhoogt het
de belevingswaarde voor de toeschouwers.
Het levert hogere vipinkomsten op en laat
op termijn eenmilde vormvan ticketing
toe. Bij de uitgavendalende logistieke kos-
ten. Of dewielerfan het nuwil of niet,
meer lokale lussen in het parcours opne-
men,maakt deel uit vanhet toekomstige
businessmodel in hetwielrennen.
Daarnaast zal hetwielrennenook

steedsmeer naar plaatsen trekkenmet een
promotionelemeerwaarde.Weinig spor-
ten bieden zoveelmogelijkheden voor

city- en regiomarketing als hetwielrennen.
Wie dit jaar tijdensGent-Wevelgemde
doortocht in Ieper zag, begrijpt dat hier
nog opportuniteiten liggen. Gent-Wevel-
gemkrijgt volgend jaar als ondertitel
‘Flanders Fields Classic’mee.Wordt daar-
mee een eerste steen gelegd voor een ver-
nieuwdeGent-Wevelgemover pakweg een
jaar of drie? Een aankomst in Ieper na
meerdere lussen ronddeKemmelberg lijkt
commercieel in elk geval interessanter dan
een aankomst inWevelgem.
Er zijn ookde sportieve doelstellingen.

Het parcoursmagdan een rol spelen, de
sportieve ontwikkelingen in eenwieler-
wedstrijd zijn het gevolg van eenheleboel
andere factoren, en nog altijd bepalen
hoofdzakelijk de renners ende ploegen
hetwedstrijdverloop.Wekunnenniet
naast de huidige trend kijken:wielerploe-
genproberenwedstrijden zo gecontro-
leerdmogelijk te rijden. Kopmannen spa-
renhunkrachten enwordenperfect afge-
zet opdeplaatswaar hun enemoment van
machtsontplooiing komt.

Kleinere ploegen
Zo valt het opdat de finales steeds korter
worden, niet alleen in de Ronde vanVlaan-
derenmaar ook in enkele andere topklas-
siekers. In Luik-Bastenaken-Luik is deAr-
dense heuvel La Redoute langnietmeer
het breekpunt in dewedstrijd. Iets gelijk-
aardigs doet zich voor in de rondewed-
strijden. Zware cols ophet einde van een
rit worden in een strak tempobeklommen
enpas op eenhandvol kilometers vande
top gaande kopmannen voluit, zoals
TeamSkymet BradleyWiggins vorig jaar

angstwekkendperfect demonstreerde in
de Tour. Die evolutie verarmt het sportieve
spektakel,maar valt te begrijpen in het
huidigewielrennen. Ze is, onder andere,
ook een gevolg vandeniet aflatende do-
pingjacht. Renners hebbennogmaarwei-
nig ‘cartouches’, en dus sparen ze die op
tot het einde vandewedstrijd.
Daarnaast geeft ookhet gebruik van

oortjes in sterke ploegenmet één absolute
kopman eenmeer stereotiepwedstrijdver-
loop.Het vrijgeven vandoping is geen op-
tie, dusmoet het aanpassen vande spel-
regels overwogenworden. Numogen
ploegen in klassiekersmet acht renners
starten, in grote rondes zelfsmet negen.
Eerder nogdanhet afschaffen vande oor-
tjes lijkt vooral het strevennaar kleinere
ploegen vanbijvoorbeeld zes renners de
beste kans te bieden op interessantere
wedstrijden. Eenpositief neveneffect is dat
een kleiner deelnemersveld dewedstrijd
ook veiligermaakt.
De vraagnaar een terugkeer vande

Ronde vanVlaanderennaarMeerbeke op
louter sportieve gronden is te eenzijdig.
Wielerwedstrijden economisch gezonder
maken kanwel degelijk via het gebruik
van lussen enpromotioneel interessante
aankomstplaatsen. Die vernieuwing on-
deruithalen opbasis van eenwedstrijdver-
loopdat parallel looptmet een globale
evolutie in hetwielrennen, is al te gemak-
kelijk.

DaamVanReeth
Sporteconoom en hoofddocent economie aan
deHogeschool - Universiteit Brussel

Meer lussen enpromotio-
neel interessante aankomst-
plaatsenkunnenwieler-
wedstrijden economisch
gezondermaken.

Eenwielerparcours
moet economie en
sport verzoenen.

Deopinie vanZak

D
e recente crisis in Cyprus zette
eenbijzonder en gevaarlijk feno-
meen in de kijker,met namede
banksystemendie veel groter

zijn dande omvang vande economieën
waar ze gevestigd zijn. Cyprus is geenuit-
zondering, in landen als Luxemburg en
Malta is de banksector ook ettelijkemalen
groter dande economie. Als de financiële
sector in de problemenkomt,wordt het
voor die kleine landenmoeilijk de crisis te
overwinnen. Cyprus toont nogmaar eens
aandat er snelwerk gemaaktmoetwor-
den van eenbankenuniewaarbij de Euro-
pese Centrale Bank toezicht kanhouden
opde grote banken, in plaats vande lokale
toezichthouders, die er vaak opuit zijn
hunnationale sectoren te beschermen.
Europa zouook een gemeenschappelijk
planmoetenuitwerken voor de ontmante-
ling vande banken in crisis. Ten slotte
moetende bankunie ookde spaarders het
nodige vertrouwengevendat hungewaar-
borgde deposito’s inderdaad veilig zijn.
Die verzekering is zwaar geschokt door
wat er gebeurd is in Cyprus. Gelukkig rea-
geerdendeCypriotenniet zo chaotisch als
gevreesd bij de heropening vanhunban-
ken.Maar Europa zou volgende keerwel
eens niet zo gelukkig kunnen zijn.

Gespot
Cypruswas geen
uitzondering.

Gespot in TheNewYork Times

Dekredietverlening zoals vóór de finan-
ciële crisis keert niet terug. Bedrijven,
banken, investeerders en de overheid
zullen creatiefmoeten zijn en samen-
werken. Zo kanhet vertrouwen in het fi-
nanciële systeemook sneller herstellen.

O
minovereenstemming te ko-
menmet de karrevracht nieuwe
regelgevingheeft de Europese
banksector volgens deOESO

400miljard euro vers kapitaal nodig. Ook
de banken in Belgiëmoeten onder druk
van strengere normen ennieuwe liquidi-
teitsregels op zoeknaar extra kapitaal.
Het zijn nuchtere vaststellingen, geen

verwijten aande banksector. Ze tonendat
het hoog tijd is samen te zoekennaar
structurele oplossingen.Want ondanks de
20miljard euro extra kredieten die de Bel-
gische banken sinds het uitbreken vande
crisis aan zelfstandigen enbedrijvenheb-
benuitgeleend, zullen de voorwaarden
voor kredietverlening van vóór de finan-
ciële crisis niet terugkeren.Het zegt veel
dat de traditionele huisbankier regelmatig
laat verstaandat een lopend krediet ver-
lengenniet vanzelfsprekend is. Vooral die
met langere looptijden enprojectfinancie-
ring staan onder druk. Ookbedrijven of
projectenwaarvanhet kredietrisicomoei-
lijker in te schatten is, krijgenhet zwaar.
Er is eenproactieve houdingnodig. In

eerste instantie vande bedrijven. Die zul-
lenmoeten lerendat het nietmeer vanzelf-
sprekend is omeventjes onvoorbereid
langs te gaanbij de bankier omdehoek.
Maar ookhet financiële landschap is aan
verandering toe. Bedrijvenhebben tal van
alternatieven omzich te financieren,maar
die zijn niet voor iedereenweggelegd.Wie
te onaantrekkelijk is voor private equity of
te klein omzelf bedrijfsobligaties uit te ge-
ven,moet op zoeknaar creatievere oplos-
singen.Misschien is ‘supply chain finance’
een optie? Kunnen klanten en leveranciers
elkaar helpen in de productieketen? Zijn
er bevriende bedrijven en groepenmet een
complementaire cashcyclus? Is cashpoo-
lingmogelijk? Kan ik toetreden tot een
kredietunie, ietswat inNederlandopgang
maakt?
Waardevolle denksporen,maar de tijd

is rijp voor een verdere verbreding.We
zien ophet terrein bijvoorbeeld heelwat
investeerders die bereid zijn om innieuwe
risicokapitaalfondsen te stappen.Wemo-
gen ook onze hoop stellen opde creatie

vannieuwe financieringsvehikels naar An-
gelsaksischmodel die gericht zijn op fi-
nanciering viamezzanine of vreemd ver-
mogen. Daarbij kan eventueel ook gedacht
worden aan schaduwbankendie aan
kmo’s leningen toestaandie gefinancierd
wordendoor de uitgifte van kmo-obliga-
ties. Banken kunnen in zo’n vehikel stap-
pendoor kmo-obligaties te kopen en zo
onrechtstreeks geld te investeren in het
kmo-weefsel.

Kmo-fonds
Onlangs engageerdende grootbanken in
België zich eveneens tot het opzetten van
een kmo-fonds. Het eigen vermogendat de
bankendaarin investeren, dient als eerste
buffer bijmogelijke verliezen. Eenbelang-
rijk verschil is ookdat fondsennietwerken
met geld vande kleine spaardermaarmet

inleg vanprofessionele investeerders. Als
het verkeerd afloopt, zitten zij opde bla-
ren. Daar staat tegenover dat ze geacht
wordende risico’s beter in te schatten.
Professionelemiddelenmobiliseren

kanhelpenhet vertrouwen inhet finan-
cieel systeem sneller te herstellen. Fondsen
creëren bruggen tussen investeerders, ban-
ken enbedrijven. Enkel indien erwordt sa-
mengewerkt, gerakenweuit deze crisis.
Ookde overheid heeft in dat proces van

vertrouwensherstel een rol te vervullen. Ze
moet in de eerste plaats een rechtszeker en
transparant fiscaal kader uittekenendat
nodig is om investeerders eenhorizon te
bezorgendie verder reikt danhet volgende
kranteninterview. Beknibbelen opdeno-
tionele intrestaftrek lijktmisschien ver-
standig,maar zonder bredere visie opde
bedrijfsfiscaliteit creëert dat vooral arg-
waan. Dewijzewaarop in beleidskringen
over bedrijfsfiscaliteit wordt gedacht en

gesproken, laat veel tewensen over. Uiter-
aardmoetenmisbruikenworden aange-
pakt en kande transparantie veel beter.
Menmoet echter ookbeseffen dat een in-
strument zoals de notionele intrestaftrek
een gelijke fiscale behandeling van eigen
en vreemd vermogenmogelijk heeft ge-
maakt. Daardoor kondenonze kmo’s, nog
voor de crisis uitbrak, een stevige buffer
aan eigen vermogenopbouwen.
De overheid zoubeter een ondersteu-

nende rol opnemen inhet investeringsver-
haal. Niet door zelf bank of financier tewil-
lenworden,maar doormoeilijk te finan-
cieren risico’s te helpenwaarborgen. Er
bestaat al een en ander opdat vlak,maar
het zou goed zijn omdebredewaaier aan
maatregelen voor kmo-ondersteuning
meer te richten ophet financieringsver-
haal. Dat kande komst vannieuwe finan-
cieringsvehikels versnellen. Daarbij kan
mende foutenuit het verleden vermijden.
Privé-investeerders en aandeelhouders die
de vruchtenwillen plukken vanhun inves-
teringenmoeten ondubbelzinnig bereid
zijn omookde verliezen te dragen.
Uiteraard reikt ookde verantwoorde-

lijkheid vande bedrijven verder danhet
navragen vanhun rating bij de bank.Het
vertrouwensherstel kan zich niet beperken
tot de financiële sectormaar zal een veel
bredere voet aande grondmoeten krijgen.
In dat verband is het goed te beseffen

dat de echtewinnaars vande toekomst or-
ganisaties zullen zijn die vanhun aandeel-
houders tijd genoeg krijgen omop langere
termijn temogendenken enhandelen. Be-
drijven die gaan voor een evenwichtige fi-
nanciering endaarbij de lange termijn
voor ogenhouden, hebbendemeeste kans
opoverleven. Bedrijven die deze omslag
hebbengemaakt, kunnenhet vertrouwen
bij het grote publiek herwinnen. Zulke be-
drijven zullen ookdedeur naar risicokapi-
taal en aandelenfinanciering voor zichzelf
openzetten.
De beurs is de laatste hoeksteen in het

financieringsplaatje van eenmoderne eco-
nomie die erop gerichtmoet zijn de be-
schikbare hoeveelheid kapitaal zo veelmo-
gelijk aanhetwerk te zetten.

Het zougoed zijnmocht
deoverheiddebredewaaier
aanmaatregelen voorhet
ondersteunen vankmo’s
meer richtenophet
financieringsverhaal.

De overheid kan
meehelpen om
kapitaal aan het
werk te zetten.

Deze bijdrage is ondertekend door:
AlainBaetens (head of listings Belgium,
NYSE Euronext),Paul Becue (algemeen direc-
teur Euler-Hermes),Bart Bronselaer (finan-
cieel expert), JohanD’Hauw (CFOAllbox
Network), StefanDuchateau (HUB),Paul
Huybrechts (voorzitter Vlaamse Federatie
Beleggers),Geert Janssens (hoofdeconoom
VKWMetena),Paul Lievens (CFO JanDe
Nul),CarlMaes (managing directorWGSCa-
pital Partners),Anne-MieOoghe (senior of-
ficer corporate banking, Febelfin), Jos Peeters
(managing partner Capricorn Venture Part-
ners), Francis Rysman (vennoot-bedrijfsrevi-
sor, Vandelanotte),Vincent VanDessel
(membermanaging board& chairmanNYSE
Euronext Brussel),CarolineVen (gedelegeerd
bestuurder VKW),Michel Vermaerke (gede-
legeerd bestuurder Febelfin)
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