
cedenten op het gebied van inter
nationale fiscale politiek’.

Belastingparadijzen

Voorts benadrukt Lew dat ook de
VS er alles aan willen doen om te
vermijden  dat  de  multinationals
naar  belastingparadijzen  verhui
zen.  Hij  eindigt  met  een  waar
schuwing: ‘Als de EU niet van ge
dacht verandert, zullen de VS hun
conclusies  trekken en hun pijlen
richten op de Europese bedrijven.’
De  Europese  Commissie  ontkent

BRUSSEL  |  De  Amerikaanse
minister van Financiën, Jack Lew,
heeft in een brief aan de Europese
Commissievoorzitter JeanClaude
Juncker felle kritiek geleverd over
de  Europese  belastingonderzoe
ken naar Amerikaanse bedrijven.
Lew verwijst naar het onderzoek
dat  Brussel  voert  naar  fiscale
praktijken bij bedrijven als Apple,
Google, Amazon en McDonald’s. 
Hij zegt ‘teleurgesteld’ te zijn over
de  EUaanpak  en  hoopt  dat  die
‘niet leidt tot verontrustende pre

Washington boos op fiscale aanpak Brussel

VS/EUROPA GRIEKSE BANKEN

14,4 mld
De kapitaalpositie van de 

Griekse banken is voorlopig 
sterk genoeg. Zegt Danièle Nouy, 
het hoofd van de raad die na
mens de Europese Centrale 
Bank (ECB) toezicht houdt op 
Griekenland. Ze verwacht niet 
dat een verdere herkapitalisatie 
nodig is.
De Griekse banken hebben hun 
eigen vermogen de afgelopen 
maanden met 14,4 miljard euro 
versterkt. Ze zijn in dat opzicht 
‘in een goede vorm’. (afp)

dat  de  fiscale  onderzoeken  poli
tiek gemotiveerd zijn.  ‘Het Euro
pese recht geldt voor alle bedrij
ven die actief zijn in Europa. Er is
geen enkel vooroordeel over Ame
rikaanse  bedrijven’,  verzekert  de
Commissie.
Het  bewijs?  Van  de  700  miljoen
euro  die  35  multinationals  moe
ten terugbetalen wegens onrecht
matige  belastingvoordelen  in
België, moet  500 miljoen komen
van  Europese  bedrijven,  zoals
AB InBev.  (belga)

‘De Duitsers 
zullen hun 
macht niet 
doordrukken’
De voorzitter van Brussels 
Airlines, ETIENNE DAVIGNON, 
gelooft niet dat Lufthansa de 
Belgische luchtvaartmaatschappij 
zal  laten opslokken door hun 
lagekostendochter Eurowings. 
(in ‘La Libre Belgique’)

  ©  pn

kon niet mee naar Necker Island,
omdat  zijn  vrouw  op  het  punt
stond te bevallen.
Bloom  werkt  aan  een  slimme
pleister die de gezondheid van ba
by’s monitort tijdens de zwanger
schap.  ‘Het  idee ontstond enkele
jaren geleden, toen Juliens vrouw
zwanger was’, zegt Dy.  ‘We dach
ten dat we de geweldige technolo
gie waar Imec al jaren aan werkt,
sensoren  die  data  met  klinische
nauwkeurigheid  voortbrengen,
daar perfect voor konden gebrui
ken.’
Door een slimme pleister met sen
soren  op  de  zwangere  buik  te
plakken, kunnen onder meer con
tracties worden gemonitord. Belli
heet het product. De aanstaande
moeder kan die data  raadplegen
via een smartphoneapp en ook de
gynaecoloog  kan  zo  de  zwanger
schap opvolgen. Dat moet het aan
tal  premature  geboortes  terug
dringen. Belli wordt  onder meer
getest  in  het  Genkse  Ziekenhuis
OostLimburg.
Maar daar  stopt het niet. Bloom
wil  stelselmatig  parameters  toe
voegen aan het product.  ‘De vol
gende  op  het  lijstje  is  opvolgen
hoe  de  baby  beweegt’,  zegt  Dy.

andere startups won zijn bedrijf
je Bloom eind vorig jaar de Extre
me  Tech  Challenge,  op  de  CES
technologiebeurs  in  Las  Vegas.
Daarom  mocht  hij  naar  Necker
Island  om  zijn  bedrijf  bij  Sir
Richard  Branson  himself  aan  te
prijzen.

Silicon  Valley

Bloom is een spinoff van het Leu
vense  kenniscentrum  Imec.  Eric
Dy, een Amerikaan, richtte het sa
men met de Belg Julien Penders in
Leuven  op,  terwijl  ze  allebei  bij
Imec  werkten.  Ondertussen  zit
hun  hoofdkwartier  in  Silicon
Valley,  maar  de  twee  teams  zijn
nog steeds verdeeld over de VS en
België.  Vier  van  de  tien  werkne
mers  zijn  Imec’ers.  Penders  zelf

V A N   O N Z E  

C O R R E S P O N D E N T

D I S R U P T I E V E  

E C O N O M I E  

KARSTEN LEMMENS
BRUSSEL  |  Drie

vluchten en een boottocht waren
nodig om er te geraken, maar vol
gens Eric Dy was het ‘totally worth
the  effort’.  De  jonge  ondernemer
zakte vorige week af naar Necker
Island,  het  privéeiland  van  Vir
ginmiljardair  Richard  Branson,
bij  de  Britse  Maagdeneilanden.
‘Het  is  er  prachtig’,  zegt  Dy.
‘Schildpadden, wilde dieren, exo
tische vogels. En alles zegt er: re
lax. Chill out of bouw een feestje.’
Maar  Eric  Dy  was  niet  naar
Necker Island afgezakt om alleen
maar te feesten. Samen met twee

Op zijn tropisch privéeiland heeft de 
flamboyante ondernemer Richard Branson
de startup Bloom, een spinoff van het 
Leuvense kenniscentrum Imec, met super
latieven overladen. ‘Volgens Branson 
hebben we het potentieel om het leven 
van miljoenen mensen te impacteren.’

©  bloom

‘BELGISCHE’ STARTUP BLOOM MONITORT ZWANGERSCHAP MET APP

Richard Branson bekroont    Imecinnovatie

Door  een  pleister  met  sensoren  op  de  zwangere  buik  te  plakken,  kunnen  contracties  worden  gemonitord.  ©  imec Bloomoprichter  Eric  Dy              kreeg  de  onderscheiding  van  Virgintopman  Richard  Branson  op  diens  privéeiland.  ©  rr
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diensten zullen waarschijnlijk op
zoek gaan naar een stuk software
dat een testomgeving kan herken
nen’, zo luidt de waarschuwing.
Volkswagen gaf pas in september
2015 toe dat het wereldwijd 11 mil
joen  dieselwagens  had  uitgerust
met  sjoemelsoftware,  waardoor
de  wagens  alleen  in  een  test
omgeving  minder  stikstofoxiden
uitstoten. 
Als  gevolg  van  het  schandaal
moest  Winterkorn  later  die
maand ontslag nemen. (dpa)

BRUSSEL | Martin Winterkorn,
de vroegere ceo van Volkswagen,
wist al in mei 2014 dat de Ameri
kaanse inspectiediensten een on
derzoek  voerden  naar  sjoemel
software  bij  dieselwagens  van
VW. Dat  schrijft het Duitse blad
Bild am Sonntag. 
Een medewerker van Volkswagen
zou  Winterkorn  in  mei  2014  al
hebben gewaarschuwd dat het be
drijf geen uitleg kon geven voor de
hoger  dan  aangegeven  uitstoot
van  stikstofoxiden.  ‘De  milieu

‘Winterkorn wist in 2014 al van sjoemelsoftware’

VOLKSWAGEN

Martin  Winterkorn.  ©  blg

dan in 2014. ‘Maar die daling mag
ons  niet  tevredenstellen’,  aldus
Mattheeuws.  ‘We moeten de am
bitie hebben om tot de ratio te ko
men  van  Nederland.  Voor  2016
voorspelt  kredietverzekeraar
Atradius  een  verdere  daling  van
het  Nederlandse  aantal  met
15 procent, tegen een daling met
7 procent in ons land.’

Taxshift

Hoe  komt  dat?  ‘Nederland  heeft
jaren  geleden  al  ingrijpende,
structurele  maatregelen  doorge
voerd die nu sterk  lonen,’ meent
het NSZ, ‘zowel in de fiscaliteit als
op gebied van arbeidsmarktregle
mentering.’

De regeringMichel heeft met de
taxshift voor de loonkosten al be
langrijke  stappen  gezet,  erkent
Mattheeuws, maar er zijn nog in
grepen nodig ‘om ondernemingen
meer kansen te geven: een verdere
verlaging  van  het  btwtarief  op
voeding in de horeca, van 12 naar
6 procent bijvoorbeeld.’
Toch  kunnen  ook  de  (startende)
ondernemers  zelf  meer  inspan
ningen doen, erkent het NSZ. ‘Ze
werken  hard,  maar  hun  kennis
van het bedrijfsbeheer is een stuk
minder goed dan bij hun Neder
landse collega’s.’ (jir)

BRUSSEL  |  De  faillissements
ratio in België ligt een stuk boven
die  van  onze  ‘noordelijke’  buur
landen  Nederland  en  Duitsland.
Dat blijkt uit een analyse door de
ondernemersfederatie  NSZ,  op
basis  van  data  van  Roularta
Business Information. 
Vorig  jaar  waren  er  in  ons  land
(afgerond)  10.500  faillissemen
ten, op een totaal van 1,2 miljoen
ondernemingen.  Dat  geeft  0,87
faillissementen per 100 bedrijven
of 8,7 per 1.000.
Nederland  haalt  veel  betere  cij
fers, met bijna 7.900 bedrijven in
faling genomen op een totaal van
1,5  miljoen.  Voor  Duitsland  gaat
het  om  ruim  23.200  op  3,6  mil
joen.
In Frankrijk zijn er wel meer fail
lissementen dan in België (17,7 per
1.000), maar dat komt volgens het
NSZ door de combinatie van lage
economische groei, hogere staats
schuld  en  minder  stipte  betalin
gen  door  bedrijven,  klanten  en
overheid.
‘België kent die nadelen van onze
zuiderbuur ook, maar in mindere
mate, en sluit meer aan bij de be
tere  economische  prestaties  en
het  beleid  van  Nederland  en
Duitsland’,  zegt  NSZvoorzitster
Christine Mattheeuws.
Er  gingen  vorig  jaar  6  procent
minder bedrijven failliet in België

Veel meer Belgische dan 
Nederlandse faillissementen

Per duizend bedrijven gaan 
er in België 8,7 failliet. In 
Nederland zijn er dat maar 
5,2 en in Duitsland 6,7. Beleid
en ondernemers moeten een
tandje bij zetten, zegt het NSZ.

Belgische starters
hebben minder 
kennis van 
bedrijfsbeheer 
dan Nederlanders

ONDERNEMEN

Vooral  de  horeca  telt  veel  faillissementen.  ©  put

Technologie 
van  het 
Leuvense 
kennis
centrum  Imec
lag  aan  basis
voor  Belliapp

‘Vandaag vragen artsen vaak om
te tellen hoeveel het kindje trapt.
Dat is een goede graadmeter voor
hoe gezond het is.’ Samen met ex
terne  partners  wil  Bloom  in  de
toekomst  zelfs  bloedanalyses
combineren  met  de  sensordata
om  de  zwangerschap  nog  gede
tailleerder in kaart te brengen.
De  grand  goal  van  Bloom,  zoals
Dy het noemt, is een product dat
klinisch  is  gevalideerd  en  dat
wordt terugbetaald door de ziek
teverzekering, ‘zodat het voor alle
vrouwen beschikbaar is’.

Sandalen

Dat verhaal verkocht Eric Dy, op
sandalen  op  het  strand,  aan  Ri
chard Branson en enkele andere
juryleden.  De  miljardair  toonde
zich laaiend enthousiast. ‘Hij ver
telde me dat onze technologie het
potentieel heeft om miljoenen le
vens te  impacteren’, zegt Dy.  ‘Hij
denkt dat we alles gaan verande
ren over hoe problemen in zwan
gerschappen worden aangepakt.’
Volgens  Amerikaanse  media  zou
Bransons  dochter  tijdens  haar
zwangerschap  complicaties  heb
ben  gekregen.  Het  product  van
Bloom  zou  voor  haar  een  grote

hulp zijn geweest, en raakte daar
om  bij  Branson  een  gevoelige
snaar. ‘He loved it’, zegt Dy.
Bloom kaapte de hoofdprijs weg
van de wedstrijd. Meer dan geld
levert  dat  vooral  naamsbekend
heid op bij hooggeplaatste perso
nen. Het event werd mee georga
niseerd  door  Mai  Tai,  een  net
werkorganisatie uit Silicon Valley
die  topondernemers  samen
brengt – oorspronkelijk rond hun
gemeenschappelijke  passie  voor
kitesurfen, wat weleens  ‘het gol
fen van Silicon Valley’ wordt ge
noemd.
‘Het is interessant om toegang tot
die mensen te krijgen’, zegt Dy. ‘En
Richard  Branson  stelde  al  voor
dat we eens moesten praten over
een mogelijke investering.’
Dy bleef twee dagen op het eiland
van Branson. Hij dineerde er met
hem  en  feestte  er  op  het  strand
‘tot in de vroege uurtjes’. Het afge
lopen  weekend  keerde  hij  terug
naar  het  hoofdkwartier  van
Bloom  om  de  overwinning  met
het team te vieren. Bloom wil Belli
midden dit jaar commercieel lan
ceren. Eerst in de VS, om daarna
ook Europa en de rest van de we
reld te veroveren.

‘BELGISCHE’ STARTUP BLOOM MONITORT ZWANGERSCHAP MET APP

ciers  van  de  voedingsproducten.
Als  de  Franse  landbouwers  ge
dwongen  werden  om  aan  lagere
prijzen te verkopen dan bij vorige
leveringscontracten,  kan  Carre
four een boete oplopen tot 5 pro
cent van zijn omzet.
De Franse melkboeren hebben al
aangeklaagd  dat  ze  met  verlies
aan de warenhuizen moeten ver
kopen,  deels  door  overproductie
maar  ook  door  de  ‘agressieve
prijspolitiek van de retailers’. 
(reuters)

BRUSSEL | De Franse economi
sche inspectie heeft een huiszoe
king  gedaan  in  de  kantoren  van
Carrefour  in  Massy,  nabij  Parijs.
Het gaat om een onderzoek naar
de  prijsvorming  van  landbouw
producten  als  vlees  en  melk  die
door  de  warenhuisketen  worden
verkocht.
Volgens  de  ministers  Macron
(Economie)  en  Le  Foll  (Land
bouw) wordt nagegaan of Carre
four  geen  onrechtmatige  druk
heeft  uitgevoerd  op  de  leveran

Onderzoek prijspolitiek Carrefour
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