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Vooraan

CHRISTOPHE DE RIJCKE

De vermogensbankiers Bernard
Blanpain (53 jaar, ex-ING), Kris Bau-
ters (50 jaar, ex-KBC), Philippe Ma-
hieu (46 jaar, ex-Candriam) en
Steven Nuyts (38 jaar, ex-Deloitte,
ex-ING) richtten in 2016 FinFactor
op, een Antwerpse beleggings -
onderneming met een focus op on-
afhankelijk advies.  In minder dan
een jaar kreeg het kwartet - in no-
vember 2016 - een vergunning van
de toezichthouder FSMA.
‘Na goed anderhalf jaar hebben

vermogende cliënten ons al meer
dan 250 miljoen euro toevertrouwd.
Dat toont aan dat er nood is aan on-
afhankelijk vermogensbeheer’, zegt
gedelegeerd bestuurder Philippe
Mahieu. 
FinFactor stoort zich aan de

 berichtgeving naar aanleiding van
de invoering van de MiFID 2-beleg-
gingsrichtlijn begin dit jaar. MiFID
2 creëert een grotere bescherming
van en een grotere transparantie
voor de consument, maar leidt ook
tot meer kosten voor financiële spe-
lers. ‘Het lijkt wel of schaalvergro-
ting in het bankenlandschap het
enige antwoord is. Ondanks de
strengere regelgeving, de taksen en
de digitalisering is er nog steeds
plek voor kleinere spelers’, zegt jurist
Bernard Blanpain, eveneens gedele-
geerd bestuurder. 
Toch staan in België heel weinig

nieuwe financiële spelers op. De
voorbije tien jaar reikte de FSMA
slechts vier vergunningen uit voor
vermogensbeheer en beleggings -
advies. 
FinFactor startte met de vergun-

ning ‘adviserend beheer’. Dat bete-
kent dat het in overleg met de klant
bijvoorbeeld fondsen aanraadt. Ma-
hieu: ‘Op verzoek van enkele klanten
hebben we intussen ook vergunnin-
gen verkregen voor discretionair be-
heer als verzekeringstussenpersoon.’
Bij discretionair beheer draagt de
klant de portefeuille volledig over
aan de beheerder. De beheerder be-
legt voor de klant, die geregeld een
stand van zaken ontvangt.  
Klanten zijn bij FinFactor wel-

kom vanaf 1 miljoen euro. Vooral
ondernemers en zelfstandigen vin-
den volgens Mahieu de weg naar
Blanpain & co.

De beleggingsonderneming
 FinFactor, mede opgericht door
de zoon van wijlen professor
 Roger Blanpain, heeft na 1,5 jaar
een kwart miljard euro onder
beheer. 

Blanpain & co. beheren na 1,5 jaar kwart miljard

BART HAECK

‘Tijdelijk non-actief’ staat sinds gis-
teren achter de naam van Anick
Berghmans op de website van het
schepencollege van de Limburgse
stad Lommel. Het parket van Ton-
geren stelde Berghmans gisteren
in verdenking voor medeplichtig-
heid aan een plofkraak op een
bankautomaat in Lommel. Er loopt
ook een onderzoek wegens bende-
vorming.
De politie ontdekte achter het

huis van de 38-jarige Berghmans
een Audi met Nederlandse num-
merplaat waarvan wordt vermoed
dat hij als vluchtwagen diende
voor een bende die in mei zes geld-
automaten opblies. De wagen was
verborgen onder een zeil. Een
 reporter van Het Belang van Lim-
burg vond gisteren twee kogels op
de stoep voor het huis van Bergh-
mans.
Het parket verhoorde de sp.a-

politica en haar partner gisteren,
maar liet beiden nadien weer vrij.
Ze moeten ter beschikking blijven
van het gerecht.
Berghmans is sinds 2015 sche-

pen voor Kinderwelzijn in Lom-
mel, na een mediacarrière bij
 onder meer De KetnetBand en het
realityprogramma ‘Big Brother’. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 haalde ze 859 voorkeur-
stemmen, wat de op 14 na beste
score was in Lommel. De gemeen-
teraad telt er 31 leden.
Lommel is al decennia een Lim-

burgs sp.a-bastion. Louis Vanvel t-
hoven was er burgemeester van

1989 tot 2007, toen zijn zoon,
 Kamerlid Peter Vanvelthoven, hem
opvolgde. Die liet gisteren weten
‘geschokt’ te zijn. 
De oppositiepartij N-VA aan-

vaardt die reactie niet, omdat de
burgemeester en het schepen -
college de voorgeschiedenis zou-
den kennen. Karel Wieërs, de frac-

tieleider in de gemeenteraad voor
de N-VA, zegt dat het om ‘een ver-
volgverhaal’ gaat. ‘Dit is niet het
eerste feit van haar en haar vriend.
We hebben hiervoor gewaar-
schuwd, maar dat werd altijd weg-
gelachen door het bestuur en dit is
het resultaat.’ De Lommelse oppo-
sitiepartij CD&V steunt de beslis-
sing om Berghmans op non-actief
te zetten en stelt voor dat zo te
houden zolang het gerechtelijk
onderzoek loopt. 
Voor de Limburgse sp.a is de

strafzaak een nieuwe tegenslag in
wat geen makkelijke campagne
wordt. In Hasselt stapte in 2016
sp.a-burgemeester Hilde Claes,
dochter van Willy Claes, op na ver-
meende belangenvermenging.
CD&V levert er nu de burgemees-
ter, net als in de tweede stad van
Limburg, Genk. De derde stad,
 Beringen, is wel in handen van de
sp.a. Ook Sint-Truiden en Maas -
mechelen worden door een CD&V-
burgemeester bestuurd.
De verdenking van Berghmans

werd gisteren gezien als een door-
braak in het onderzoek naar de
golf van plofkraken. Toch blijven er
grote vragen. De politie pakte
Berghmans en haar vriend name-
lijk dinsdagochtend al op. Toch ge-
beurde in de nacht van dinsdag op
woensdag opnieuw een plofkraak,
in de Bergense deelgemeente
Hyon. 
De afgelopen anderhalve

maand waren er plofkraken in
Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout,
Boechout, Lummen, Seneffe en
Lommel.

M/V van de dag
Anick Berghmans

Oude schenkingen
toch niet belast 
bij familiepact

Wie vanaf september zijn erfenis in
een familiepact regelt, kan op beide
oren slapen. Oude schenkingen
worden daarin niet plots belast. Dat
voorziet de Vlaamse regering expli-
ciet in haar hervormde erfbelasting.
Het familiepact moet het parade-
paardje worden van de hervorming
van het erfrecht van de federale re-
gering. Die gaat van start op 1 sep-
tember 2018. 

Politiek & Economie, pagina 8

Bozar over 
50 jaar mei ’68: 
‘Blijven protesteren’ 

Cultuur, pagina 11

‘België riskeert 
weer digitale trein 
te missen’

Met ‘open banking’ - platformen met
ook niet-bancaire diensten - staat een
technologische revolutie voor de
deur. ‘Maar de grote Belgische bedrij-
ven zijn er niet klaar voor. We mogen
na e-commerce deze trein echt niet
missen’, waarschuwt Geert Van Mol,
digitaal directeur van Belfius. In het
ergste scenario trekken grote inter-
nationale spelers als Amazon het la-
ken naar zich toe, waarschuwt hij.

Ondernemen, pagina 15

Topman weg bij 
dolende Doremi-
moeder Averbode

Averbode, de uitgever van de tijd-
schriften Doremi, Zonnekind, Zon-
nestraal en Zonneland, lijdt onder de
digitalisering. Het grijpt daarom in:
het zet het mes in zijn papieren lay-
outafdeling, werft digitale profielen
aan en zet zijn topman Benoit Du-
bois eind dit jaar op straat. Een op-
volger is er nog niet. Vorig jaar boek-
te de uitgeverij 19,5 miljoen euro om-
zet en een klein nettoverlies.

Ondernemen, pagina 14

Deutsche Bank 
zakt naar nieuw 
dieptepunt

Het aandeel van Deutsche Bank
ging gisteren voor het eerst in de
geschiedenis onder 9 euro. De
beurswaarde van KBC is nu de helft
groter dan die van Deutsche Bank.
De grootste bankgroep van Duits-
land verkeert al langer in zwaar
weer. Ze zit in een vicieuze cirkel
van een slinkende omzet, lagere
kredietratings en hogere financie-
ringskosten. 

Beleggen, pagina 24

Antwerpse kantoren-
markt in betere doen
dan Brusselse

Ondernemen, pagina 15

KORT

D
rie jaar geleden, in mei 2015, meldde minister van De-

fensie Steven Vandeput (N-VA) dat hij de Godetia, een

logistiek steunschip van de Belgische marine, naar de

Middellandse Zee had gestuurd om de vluchtelingen-

crisis te bedwingen. Hij wees op het humanitaire ka-

rakter van de opdracht. De Godetia pikte migranten op zodra ze zich

buiten de Libische territoriale wateren bevonden, en zette hen af in Si-

cilië. Volgens Vandeput werkte dat de mensensmokkelaars tegen. 

In drie jaar is de wereld veranderd. De afgelopen zes dagen dob-

berde een schip van de Duitse ngo Mission Lifeline op de Middelland-

se Zee rond met 230 asielzoekers aan boord, zonder dat het toestem-

ming kreeg een haven in Malta of Italië binnen te varen. Zo’n fiat ge-

ven, is nu de logica, komt neer op medeplichtigheid met de

mensenhandelaars. Gisteren kreeg het schip dan toch de toelating

aan te meren in Malta, nadat acht EU-landen hadden gezegd de op-

vang van de asielzoekers onder elkaar te spreiden.

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 

(N-VA) zegt dat ons land maximaal vijftien mensen zal opvangen.Hij

voegde eraan toe dat het om een

eenmalige operatie gaat. Ook de

premier van Malta, Joseph Muscat,

zei dat de oplossing voor de Lifeline

geen blauwdruk is voor volgende

gevallen.

Het zet nog eens in de verf hoe

belangrijk de Europese top wordt

die vandaag in Brussel start. De voor-

zitter van de Europese Raad, Donald

Tusk, stuurde gisteren zijn traditionele uitnodigingsbrief voor de top

uit. ‘De inzet is erg groot. En de tijd kort’, stelt hij. 

Tusk legt uit hoe de urgentie niet langer zit in het aantal vluchte-

lingen dat de EU binnenkomt. Sinds de piek van oktober 2015 worden

de buitengrenzen van de EU 96 procent minder vaak illegaal overge-

stoken, schrijft hij. Het cijfer spoort met een grafiek die het Wereld

Economisch Forum gisteren verspreidde over de belangrijkste trajec-

ten die asielzoekers aflegden in 2017, en waar de EU niet eens op de

kaart staat.

Het probleem is nu politiek. Het probleem, zegt Tusk, is dat ‘meer

en meer mensen beginnen te geloven dat alleen sterke autoriteit,

anti-Europees en antiliberaal van overtuiging, de golf van illegale mi-

gratie kan stoppen’. Als je mensen dat kan doen geloven, vervolgt hij,

kan je ze alles laten geloven.

Het probleem werd gisteren nog eens duidelijk in Duitsland, waar

de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer blijft drei-

gen zondagavond weer paspoortcontroles aan de Duitse grens in te

voeren als er vandaag en morgen geen migratiebeleid wordt uitgete-

kend dat hij in Beieren kan verdedigen bij zijn kiezers. 

In die zin doet het er zelfs niet toe dat relatief weinig vluchtelingen

naar de EU komen. We zijn politiek gezien nog altijd de crisis van 2015

aan het verwerken. De grenscontroles werken almaar beter, maar de

afspraken over wie in de EU asielzoekers opvangt, raken niet van de

grond.  En de politieke realiteit is, of je dat nu wil of niet, dat bij veel

kiezers het geduld op raakt. 

Er moet een migratiebeleid komen waarvoor we ons niet moeten

schamen en dat tegelijk weer een draagvlak krijgt bij een significant

deel van de Europese bevolking. Of dat minstens het midden houdt

tussen die twee. Dat is de megaopdracht waar de regeringsleiders en

staatshoofden van de EU28 vandaag voor staan. De inzet is inderdaad

groot. En de tijd kort.
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De Europese top over migratie vandaag en morgen
wordt cruciaal omdat het geduld bij de Europese
kiezer op is.

De urgentie zit niet
langer in het aantal
vluchtelingen dat
de EU binnenkomt. 

In het nieuws omdat het
 parket van Tongeren haar
verdenkt van medeplichtig-
heid aan de golf van overval-
len op geldautomaten.

Lommelse sp.a-schepen op non-actief gezet wegens mogelijke betrokkenheid bij plofkraken
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Ondanks de strengere
regelgeving is er 
nog altijd plek 
voor kleine spelers. 

OPRICHTER FINFACTOR

BERNARD BLANPAIN
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