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spreek me niet uit over cijfers.
Daarvoor wacht ik eerst op het
huiswerk van het monitoringco-
mité. Dat zou tegen 9 maart klaar
moeten zijn. Och, deze regering 
heeft hard tegen de wind in ge-
roeid. Denk aan de taxshift, de 
loonlastenverlaging, werkbaar en
wendbaar werk, de terreurcrisis,
de hervorming van de pensioe-
nen… Deze regering mag daar-
voor wel eens worden beloond, 
hé.”

Het ideale moment dus om de 
forcing te voeren over de 
verlaging van de vennoot-
schapsbelasting en de meer-
waardetaks?

“Kijk, ik ben absoluut voor een
hervorming van de vennoot-
schapsbelasting. Maar tijdens de
regeringsvorming in 2014 was
dat enkel voor de CD&V belang-
rijk, en zodoende is die niet in het
regeerakkoord opgenomen. Het
zou dan ook te gek zijn dat we nu
niet rustig de tijd zouden nemen
om deze hervorming voor te be-
reiden. We hebben de voorbije ja-
ren te hard gewerkt om ons hier-
over in de voet te schieten.”

Hoe is de verstandhouding met 
uw opvolger als minister van 
Financiën, Johan van Overtveldt
(N-VA)?

“Net als ik is Johan een rustig
man. En net als ik is de koers ook
zijn passie. We spreken dus gere-
geld over het wielrennen, en over
financiën natuurlijk.”

Noem eens één dossier dat u in
deze regering wil gerealiseerd 
zien.

“Ik hoop echt twee tot drie nieu-
we wetboeken erdoor te krijgen.
En met vier zou ik heel gelukkig
zijn.”

vooruitzichten waardoor de 
begrotingscontrole volgende 
maand makkelijker dan ooit lijkt
te worden. Immers, er zou maar
400 miljoen euro moeten 
worden gevonden?

“Ja, die vooruitzichten zijn een 
meevaller. Dat geef ik toe. Maar ik

Hoe is de sfeer binnen de 
regering?

“De sfeer is zeer goed en veel beter
dan dat ze op bepaalde momenten
was.”

Heeft dat iets te maken met de 
recente goede economische 

dig stemrecht in opgenomen. Als 
één van de drie kinderen het bedrijf
van hun vader wil voortzetten en de
twee andere niet geïnteresseerd 
zijn, krijgt die nieuwe bedrijfsleider
meervoudig stemrecht, ook al heb-
ben de drie kinderen evenveel aan-
delen in handen.”

“ECHT GEZEGD”
De Acropolis, de antieke site in Athene, is niet te koop of te huur. Dat kreeg creative director 
Alessandro Michele (foto) van modehuis Gucci te horen. Gucci wilde er een defilé organiseren en 
zwaaide met 2 miljoen euro steun voor het renovatieprogramma van de Acropolis. (b/foto epa)

“Acropolis is niet te koop of te huur”

“Tegen zomer een  nieuwe vennootschapswet”

Het ‘Comprehensive and Eco-
nomich Trade Agreement’ 
(CETA) tussen de EU en Cana-
da werd vaak gecontesteerd.
Onder meer milieubewegingen 
en vakbonden konden het niet 
pruimen en twijfelen aan de ex-
tra jobs die het akkoord zou op-

leveren. Zelfs Waals minister-pre-
sident Paul Magnette wist het ver-
drag een tijdlang op de helling te 
zetten. “Dit verdrag is nochtans 
het modernste dat Europa ooit af-
sloot”, verdedigt Europarle-
mentslid Hilde Vautmans (Open
VLD) het handelsverdrag. “In
2015 was de handel tussen de EU
en Canada goed voor meer dan 60
miljard euro. Er vallen nu voor de
EU een half miljard euro aan in-
voerrechten weg. De handel
wordt sneller en eenvoudiger. Het
zorgt voor meer groei, meer jobs
en dus meer welvaart.”

Ridley
Dat niet alleen grote bedrijven ge-
baat zijn bij dergelijke handelsver-
dragen, bewijst alvast sportfiet-
senproducent Ridley in Beringen.
“We voeren tot nog toe voor zo’n
1,3 tot 1,4 miljoen euro per jaar

aan fietsen uit naar Canada”, zegt
CEO Jochim Aerts van Ridley.
“Wat de precieze impact gaat zijn
voor onze uitvoer naar Canada, 
zijn we nog aan het becijferen. We
zijn wel al met een tweede sterke
Canadese partij aan het onder-

man/vrouw kunnen brengen”,
aldus Aerts. 
Of Trump straks met extra in-
voerrechten in de VS die winst 
in Canada niet teniet zal doen?
“De VS verkopen meer fietsen 
in de EU dan omgekeerd”, 
merkt Aerts fijntjes op.
Ridley haalde vorig jaar een 
omzet van 38,5 miljoen euro 
met een 70-tal medewerkers.
Het bedrijf verkoopt zo’n 70
procent van zijn fietsen in het 
buitenland. De belangrijkste
markt blijft de Benelux, maar 
ook in Frankrijk en het VK 
slaan de Ridleys wel aan. Een
opvallend exportsucces is Ja-
pan.  “Tegen 2018 gaan we ons
gamma flink uitbreiden met on-
der mee e-bikes, urban- en vrije
tijdsmodellen. Dat wordt voor
ons een belangrijk jaar”, aldus 
nog Jochim Aerts. (dc)

handelen. Dat moet over een
paar jaar tot een paar miljoen
extra omzet in Canada kunnen
leiden. Dankzij het wegvallen 
van een aantal invoerrechten, 
zullen we nu ook onze high-
endmodellen in Canada aan de

Fietsenproducent Ridley blij met handelsverdrag CETA
BRUSSEL/BERINGEN - Het 
Europees parlement heeft 
gisteren met grote meerderheid 
CETA, het handelsverdrag met 
Canada, goedgekeurd. Dat een 
dergelijk handelsakkoord ook 
voor kmo’s een goede zaak kan 
zijn, bewijst alvast de Beringse 
sportfietsenproducent Ridley. 
“We verwachten binnen een 
paar jaar een paar miljoen euro 
aan extra omzet in Canada”, 
zegt CEO Jochim Aerts van 
Ridley.

CEO Jochim Aerts van Ridley.  FOTO MDL

X Van zeventien 
naar vier 
vennootschaps-
vormen

DIEPENBEEK - In het 
voorstel van minister Koen 
Geens over de hervorming 
van het vennootschaps-
recht, blijven slechts vier 
van de huidige zeventien 
vennootschapsvormen 
bestaan: 

X De bvba, waarbij de 
kapitaalregels worden
afgeschaft: men zal zelf
kunnen beslissen 
hoeveel maatschappelijk
kapitaal wordt inge-
bracht

X De cvba of coöperatieve 
vennootschap

X De nv wordt gemoderni-
seerd

X De maatschap (VOF of 
commanditaire vennoot-
schap)

Voor verenigingen blijft de 
vzw bestaan. Die blijft voor 
verenigingen en ledenloze 
stichtingen bestemd. Die 
mogen blijven werken voor 
zover ze geen rechtstreek-
se of onrechtstreekse 
winstuitkeringen aan hun 
leden of bestuurders (bv 
excessieve wedde) doen. 
De nadruk komt voor vzw’s 
te liggen op het resultaat 
(winstuitkeringen of niet) 
en niet meer op de intentie 
(winstoogmerk of niet). 
(dc/yl)


