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Hoewel LMS bij het brede
publiek nauwelijks een belletje
doet rinkelen, is dit Leuvens be-
drijf een wereldspeler. Het ont-
wikkelt simulatiesoftware en
testsystemen. Haast alle auto-,
bus-, trein-envliegtuigbouwers
gebruiken de technologie bij de
bouwvaneennieuwmodel. Dat
auto’s en trucks steeds veiliger
zijn envliegtuigenveilig landen,
ismede tedankenaanLMS.
De kiem van dit bedrijf, met
1.200werknemers(waarvan350
in België), ligt aan de Leuvense
universiteit, zo’n dertig jaar
geleden.
Een kleine groep ingenieurs be-
studeerteropdatmomentgelui-
denentrillingen. Onderhenook
UrbainVandeurzen,dezoonvan
een onderwijzer en een huis-
vrouwuit Opglabbeek. Hij heeft
het tot burgerlijk ingenieur en
doctor in dewetenschappen ge-
schopt. «Ikhebheelhardmoeten
werken, want ik kreegmaar één
kans. Het was erop of eronder»,
vertelthij.

Spaargeld
OmLMSoptestarten,moetende
ingenieurs2,3 miljoenBelgische
frank (57.000 euro) vinden. «Ik
wasnet getrouwdenheb samen
met mijn vrouw een kleine par-
ticipatie genomen voor 400.000
frank(10.000 euro).»Omaandat
geld tegeraken, spreekthijvoor-
al het spaargeld van zijn vrouw
aan. «Zij was verpleegster in

Genk en had al meer gespaard
dan ik.»Maar die investering
loontalsnel. WantLMSgroeitals
kool, vooral dankzij de interna-
tionalisering. Degrootstebedrij-
ven van de wereld zijn kind aan
huis bij LMS. Ook Siemens. Net
dat technologieconcern legt nu

680 miljoen euro op tafel voor
het Leuvensehightechbedrijf.
DoordeovernamewordtUrbain
Vandeurzen, die 60% van LMS
bezit, op slag multimiljonair.
Toch treffen we geen euforische
CEO aan. «Ik zit met een dubbel
gevoel. Emotioneel is dit een
moeilijke keuze. Want LMS is
waar ikalmijnpassieenmijnLa-
tijn heb ingestoken. Het is de
droomvanelkeondernemerom
te beginnen als kleine spin-off
met enkel je technische bagage
endertig jaar lateruitgegroeidte
zijn tot een wereldspeler. Daar
zijnwe trots op. We hebben een
baby tot een fantastische bruid
ontwikkeld»,verteltUrbain Van-
deurzen. «Maarjemoetookdur-
ven afscheid te nemen. Deze
overname is niet ‘van moeten’.

Het isweleenbewustekeuzeom
eenvervolgtebreienaanditsuc-
cesverhaal. Met de financiële
kracht van Siemens zal LMS nog
sneller kunnen doorgroeien in
de toekomst.»
De kritiek dat op die manier
Vlaanderen weer een kroonju-
weel inbuitenlandsehandenziet
verdwijnen, pareert hij. «We
moetenernettrotsopzijndatwe
dit soort bedrijven in Vlaande-
renkunnencreëren,datSiemens
deze overname beschouwt als
eentopdeal. Zijbeschouwenons
als de toekomst en willen ons
versneld laten doorgroeien.
Daardoor kunnen Vlaamse
bedrijvenwereldspelers blijven.
Ik verwijs graag naar Janssen
Pharmaceutica. Dat ispastotzijn
volle groei gekomen nadat het
onderdeel is geworden van het
Johnson& Johnson.»

Innovatie
Na de overname, die begin 2013
wordtafgerond,gaatdegewezen
Voka-voorzitter niet rentenie-
ren.
«Ik blijf een ondernemer in hart
en nieren. Het operationeel lei-
den van een bedrijf, die periode
sluit ik af. Maar ik blijf welmeer
dan ooit bestuursvoorzitter van
de Gimv (Vlaamse investerings-
groep, red.). Ik ga ook nadenken
hoe ik een stukje van mijn geld
zal investeren inonzeeconomie.
Want ik blijf geloven dat indu-
strie een toekomst heeft in
Vlaanderen. Op voorwaarde dat
het gaat om competitieve en
innovatieve producten die in
staat zijn te concurreren op
wereldvlak.»
Wie dacht dat Vandeurzen de
overname zou vieren met zijn
vrouw, komt bedrogen uit. «Zij
zal moeten wachten tot dit
weekend. Wantnuga ikdineren
metdemensenvan Siemens.»

Urbain Vandeurzen, één van de Vlaamse
‘captains of industry’, heeft zijn American
dream beet. Gestartmet een beetje spaar-
geld (10.000 euro) heeft hij van LMS een
wereldspeler gemaakt. Nu verkoopt hij zijn Leuvense technologieparel
voor 680miljoen euro aan het Duitse Siemens. «Een overname is de
beste oplossing om een vervolg te breien aan dit succesverhaal»,
verdedigt Vandeurzen de deal. Al heeft hij het daar behoorlijkmoeilijk
mee. «Het is zoals je kinderen uithuwelijken. Er blijft een leegte achter.»
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Nu al kwart van Grieken werkloos

Huizen verkopenmag voortaan ook online
Vastgoedmagvoortaanookophet internet
verkochtworden.HetHof vanCassatie
heeftdaarvoorhet lichtopgroengezet.
MakelaarsfederatieBIVreageertalvast
verheugd.

Tot voor kortwerden veilingen of openbare
verkopen van woningen uitsluitend door
notarissen georganiseerd. In februari 2010
zag evenwel de veilingsite eenmaal-ander-
maal.be het levenslicht — een soort eBay
voor vastgoed zegmaar. Erkende vastgoed-
makelaars kunnen er hun panden op aan-
bieden.Wie interesseheeft ineenpand,kan

dewoningof het appartementbezoekenen
ernadienvanuit zijn luie zetelopbiedenvia
een muisklik. «Makelaars betalen 50 euro
per maand om ons platform te gebruiken»,
legt Paul Vroeman van eenmaal-
andermaal.beuit.
«InNederlandenEngeland ishet systeemal
jaren ingeburgerd»,weetDajoHermansvan
het Beroepsinstituut van Vastgoedmake-
laars (BIV). Bij ons stoottendeonline verko-
penevenwelopverzetvandenotarissen.Die
stapten dan ook naar de rechtbank, maar
zowel ineersteaanlegals inberoep, trokken
zeaanhetkortsteeind.NuheeftookhetHof

vanCassatie latenwetengeengratentezien
inhet systeem.

Luxehotel
Demakelaarszijnblijmetdeuitspraak.Niet
alleenkomtereeneindeaanperiodevan2,5
jaar juridische onzekerheid. De online ver-
kopen zijn voor hen ook een extra manier
ompandenaandeman tebrengen. Veiling-
site Troostwijk start volgende weekmet de
onlineverkoopvanhetAntwerpseluxehotel
Radisson Park Lane. Dat werd in juni ver-
beurdverklaardomdathetvolgensde rech-
termet zwart geld is gebouwd. (VES/SSW)

WE HEBBEN EEN
BABY TOT EEN
FANTASTISCHE
BRUID
ONTWIKKELD.
MAAR JE MOET
OOK AFSCHEID
DURVEN NEMEN
Urbain Vandeurzen

GESTART MET

10.000 euro

680 miljoen

Wereldspeler LMS, eenLeuvens bedrijf dat testsystemen
ontwikkelt, wordt verkocht aanSiemens.

De Griekse bevolking wordt steeds
zwaarder getroffen door de werkloos-
heid. In augustus was meer dan een
kwart (25,4 procent) van de actieve be-
volking werkloos, waar dat tijdens de-
zelfde maand een jaar eerder nog
18,4 procent bedroeg. De jongeren zijn
hetzwaarstgetroffen.58procentvande
-24-jarigenzit zonderwerk.
Ondertussen keurde het Griekse parle-
ment indenacht vanwoensdagopdon-

derdag een omstreden besparingspak-
ket van ruim 13 miljard euro goed. De
GrieksepremierAntonisSamarasnoem-
de het plan ‘de belangrijkste beslissing
in decennia’ of ‘de keuze tussen euro en
drachme’. Als demaatregelen niet door
het 300 zetels tellende parlement zou-
den zijn geraakt, dreigde immers een
snelbankroetvoordeGrieken. Indeaan-
loop naar de stemming kwam het
woensdagavond tot rellen inAthene.

VERKOCHT VOOR

Rik Van Cauwelaert en
Knack definitief uiteen

Voormalig hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert
heeft met Roularta een regeling bereikt over zijn
ontslag bij Knack. Het ontslag komt er na aanhou-
dende onenigheid over de vernieuwing van het
blad,metdebenoemingvanJörgenOosterwaal tot
hoofdredacteur als spreekwoordelijke druppel.
Eerder stapte ook columnist Koen Meulenaere al
op.EinddezeweekneemtVanCauwelaertafscheid
vanKnack, zobevestigdehij.
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UrbainVandeurzen: op slagmulitmiljonair.
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KEMPEN
ACTEUR HERWIG ILEGEMS DENKTAAN SCHOOLTIJD INTURNHOUT

«Film roept herinneringen op»
TURNHOUT
De hele cast en crew van ’Los Flamencos’, een
nieuweVlaamse actiekomedie, is nog tot 23 no-
vember te zien in de straten van Turnhout. Ac-
teur Herwig Illegems, die is opgegroeid in Aren-
donk, ging bijna twintig jaar in de Binkenstad
naar school. «Ik ben hier hard aan het werken,
maar tegelijk komenmooie herinneringen naar
boven», vertelt hij. Ilegems gaf de regisseur de
hint de opnames in Turnhout temaken.

JOLIEN BOECKX

LosFlamencosvertelthetverhaal
van de drie bejaarde broers Fle-
minckx, ook gekend als «Los Fla-
mencos». Herwig Illegems, Peter
VandenEedeenMarkVerstraete
vertolkenhettrio.«Wezijneigen-
lijk kermiskinderen. Toen we
klein waren, staken we geregeld
al eens kattenkwaad uit en voor
we het wisten, pleegden we in-
braken. Tot de leider van ons
drieën,Raoul,diegespeeldwordt
doorPeterVandenEede, indege-
vangenis belandt», vertelt Her-
wigIllegemsdieCesarspeelt inde
film.Omertachtig jaaruit tezien,
magIlegemsdagelijksdrieuurbij
de make-up doorbrengen. «Als
Raoul vrijkomt, zijnweverschei-
dene jaren verder, maar hij wil
weereenbankovervallen.Uitein-
delijk besluiten de broers er een
laatstekeer tegenaan tegaan.»
Naast de drie hoofdrolspelers
spelen onder meer Sien Eggers,
KoenDe Bouw, Steve Geerts, Ben
SegersenJonasVanGeelmee.Los
Flamencos is een komedie over
het leven endedood en alleswat
daar tussenzit.

Vertrouwdmet stad
Het hele verhaal speelt zich af in
cultuurstad2012,Turnhout.«Het
ismededoorHerwigIllegemsdat
we voluit voor Turnhout zijn ge-

gaan», zegtregisseurDanielLam-
bo. «In het begin was er sprake
van Sint-Niklaas enMechelen en
toenhebikeigenlijkopTurnhout
gewezen», zegt Herwig. «In ste-
den als Mechelen heb je te veel
historiek. En kermisvolk past nu
eenmaal beter in de Kempen,
want hier heeft elk dorp wel zo
zijneigenkermisgebeuren», zegt
de acteur. «Ik ben hier opge-
groeid. Tot mijn negentien jaar
heb ik in Arendonk gewoond en
ik ben altijd in Turnhout naar
school geweest», vertelt Herwig.
«Ik ben goed vertrouwd met de
stad.Turnhoutheeftveelverbor-
gen schoonheden, zoals het Kas-
teeltje. Eigenlijk heb je alles hier.
En uiteraard de taal, het Kempi-
schedialect», lachtHerwig.«Mijn
ouders en schoonouders wonen
nog in de Kempen. Ik geef soms
wattaaladviesaanmijncollega’s,
zoals aanMarcVerstraete.»

Ranonkel
«Voormij ishet echtwel gevoels-
matig om hier te spelen», verze-
kert Ilegems.«Opdesetdenkiker
niet over na, want dan concen-
treer ikmijgewoonvoluitopmijn
rolenwerk.Maartussenhetwerk
door, als we even moeten wach-
ten, komen de herinneringen
naarboven. Zozatenwevandaag
tussen de opnames door in café
Ranonkel aan het Kasteelplein.

Een plaats waar ik vroeger veel
kwam. Toen ik op school zat in
Sint-Victor ging ik ‘smiddags ge-
regeld met kameraden boter-
hammeneten indeRanonkel.»
Bij regisseurDanielLamboklinkt
ookniets dan lof over de Binken-
stad. «Het filmen verloopt zoals
gepland. De locaties zijn perfect
gelegen. Het Kasteeltje is een
plaatswaarweinigverkeerkomt.

Ideaal vooreenhele filmploeg.»
«Momenteelzittenwemetdeop-
names net over de helft. We
draaien onder meer nog in het
crematorium en in school het
Heilig Graf waar we een lijkka-
mer ingericht hebben», vervolgt
de regisseur. «Tot nu toe ben ik al
heel tevreden.15oktoberzijnwe
beginnen filmen en we draaien
nog tot 23november. Dan is alles

ingeblikt», gaat Daniel verder.
Toch zullen filmliefhebbers nog
geduldmoetenhebben.«Volgend
jaar met Allerheiligen komt de
filmindecinema.Dat isdeperio-
dewaarinde filmzichafspeelt.»
Voor Los Flamencos zoekt de re-
gisseur figuranten van alle leef-
tijden. Geïnteresseerden mailen
naar losflamencos@minds-
meet.be.

Herwig Ilegems in de stoel van de grime. Die tovert hemdagelijks om in een tachtigjarige. Wiggenraad

MarcVerstraete (Jef inDeKotmadam) vertolkt
de chauffeur van de lijkwagen. Foto Wiggenraad

Eenpolitieauto en een lijkwagen botsen voor
de brug naar hetKasteeltje. Foto Wiggenraad

Staking in gevangenis voormeer personeel
Degriffie vandegevangenis in
Wortel staakt sindsgisteroch-
tend. In totaalwerkende tien
werknemers tweedagen lang
niet. Zezijnboosomdatzeveel
meerdossiersvangedetineerden
moetenbehandelenmetzesper-
soneelsledenminder.

De werklast voor het personeel
van de griffie inWortel ging om-
hoogin2010toenonslandenkele
honderden gedetineerden on-
derbracht in de gehuurde gevan-
genis inhetNederlandseTilburg.
«De griffie in Wortel behandelt
eveneensdedossiersvanTilburg.
In totaal gaat het om 270 extra
dossiers.Daaromzoudenweper-
soneelmoetenbijkrijgen», vertelt

WORTEL

Deactievoerders zetten zich buitenmet twee grote potten koffie. Foto Ton Wiggenraad

Marc Van Hemeldonck van de
christelijkevakbond. «Hetomge-
keerde is gebeurd. In geen twee
jaar zijn zes werknemers van de
griffie in Wortel overgeplaatst
naar Antwerpen. De zesde is half
oktober vertrokken. Reden is de
crisismetextrabesparingsmaat-
regelenals gevolg.

Terugkeer
Wat de werknemers en de vak-
bondenvragen, isextrapersoneel
voordegriffie inWortel.Meerbe-
paald,deoverblijverseisendete-
rugkeer van de zes werknemers
die overgeheveld zijn. «Anders
kunnenwehetwerknietaan.Dat
geldt ook voor de andere gevan-
genissen in de Kempen. We zijn

onderbemand»,weetMarc.
«Vorige week hebbenwe al gaan
samengezetenmet het hoofdbe-
stuur in Brussel,want de directie
in Wortel zelf kan niets alleen
doenofbeslissen.Dat leverdehe-
lemaal niets op», klinkt het bij de
christelijke vakbond. «Nu heeft
het hoofdbestuur gezegd dat het
volgende week wil praten. Af-
wachtenwatergezegdwordt.»
Vandaagstaakthetpersoneelvan
de griffie normaal gezien een
tweede dag op rij. Een lid van de
gevangenisdirectie neemt de
dringende zaken over. Op de be-
waking vande gevangenenheeft
de staking geen invloed. Volgen-
de week maandag houden de
vakbondenprikacties. (JOBG)

TURNHOUT

«We laten directie
van Philips ons
niet opjagen»
BijPhilips inTurnhoutvond
gisterendeeersteonderne-
mingsraadplaatsmetdirectie
envakbondensindshet
nieuwsvandeschrappingvan
354banenbekendraakte.Vol-
gensdevakbondenwildedi-
rectie snel tewerkgaan.Vol-
gensdevakbondenkandat
echternietniet zonderduide-
lijkheidoverdegenomenbe-
slissingenende toekomstvan
dewerknemers.

Afgelopen maandag kondigde
de regionale directie van elek-
tronicagigantPhilipsaandat in
Turnhoutin2013-2014intotaal
354banenmoetenverdwijnen,
ondermeerdoordeverhuisvan
activiteit naar China. Gisteren
heeft er een nieuwe onderne-
mingsraad plaatsgevonden,
waardevakbondenhunstand-
punten kenbaar hebben ge-
maakt.

Bedrijfsplan
«We hebben onze onvrede ge-
uit over de gang van zaken»,
zegtSergeSeret, secretarisvoor
de socialistische vakbond
BBTK.«Ondermeeroverhetfeit
dat de afspraak was dat er een
studie opgemaakt zou worden
wanneer productielijnen naar
het buitenland zoudenverhui-
zen. Nu heeft Philips gewoon
eenzijdig het aantal ontslagen
gemeld, zonder ook maar te
zeggenwaardieprecieszouden
vallen. Wij zouden toch graag
eenbedrijfsplanzien.»
Volgens Seret liet de directie
gisteren vallen dat ze vaart wil
zettenachterdeinformatie-en
consultatiefase. «Die fases zijn
opgenomenindewet-Renault.
In het belang van de werkne-
mersgaanweonsniet latenop-
jagen, maar de tijd gebruiken
dienodig is.»

Vergaderingen
Vandaag belegt de vakbond
twee vergaderingen met het
personeel, onder meer om te
luisteren naar de wensen van
dewerknemers. (JOBG)
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Het traject vertrekt inHeist-op-den-Berg en loopt via
Haacht en de luchthavennaarBrussel-Noord. Infografiek HLN

Tram verbindt Zuiderkempenmet Brussel
DeZuiderkempenkrijgenvol-
genddecenniumeensnellere
verbindingmetdehoofdstad
vanons land.Vanaf 2020moet
de tramlijn tussenHeist-op-
den-BergenBrussel-Noordge-
realiseerdworden.

De tramlijn maakt deel uit van
Brabantnet, een antwoord van
de Vlaamse vervoersmaat-
schappij De Lijn op de structu-
rele files op de snel- en secun-
dairewegennaar dehoofdstad.
Vier nieuwe tramlijnen van,
naar en rond Brussel en nog
meer aansluitende busverbin-
dingen moeten de verkeers-
knoopontwarren.Daarbijhoort
dus een verbinding vanhet sta-
tion van Heist-op-den-Berg
over Keerbergen of Tremelo,
over Haacht en de luchthaven
van Zaventem met de hoofd-
stad.

Onderzoek
Waar de trams precies zullen
rijden, isnognietduidelijk.«Pas
als ons eerste onderzoek afge-
rond is, kunnen we concreter
zijn over de tracés», legt Karen
Vandenplas uit, woordvoerder
van De Lijn. Volgens de Heistse
schepenvanMobiliteitCarlVer-
elst (CD&V) heeft de tramlijn
veelpotentieel.«Dehuidigever-
binding met de hoofdstad kan
eenstukbeter»,weethij.
Komt de tramer, dan zal dit be-
langrijkegevolgenhebbenvoor
de stationsomgeving in Heist-

HEIST-OP-DEN-BERG

op-den-Berg,wantnuiseronvol-
doende ruimte voor een termi-
nus. Bovendien moeten er extra
parkeerplaatsen komen. «Bij-
voorbeeld door op de huidige
parkings langs het spoor een of
twee verdiepingen te bouwen»,

geeftVerelstnogaan.

Ten vroegste 2020
De realisering van de nieuwe
tramverbindingnaar Brussel is
tenvroegstegeplandvoor2020.

(WVK)


