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Johan Conijn en Jan van Rutte
zijn benoemd in de raad van
commissarissen van BNG
Bank, de bank van en voor over-
heden en instellingen. Conijn
is sinds 2006 bijzonder hoogle-
raar Woningmarkt aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en
sinds 2010 directeur Real Estate
Management bij Ortec Finance.
De gepensioneerde Van Rutte
was van 2001 tot in 2010 be-
stuurder bij Fortis Bank Neder-
land en van 2010 tot en met
juni 2013 bestuurder bij ABN
Amro.
Conijn en Van Rutte vervullen
de vacatures die zijn ontstaan
na het aftreden van Sybilla Dek-
ker en Onno Ruding. Marianne
Sint wordt voorzitter van de
raad.

Volgens Deutsche Bank lukt
het ASML niet om in 2020 een
omzet van 10 miljard te halen.
De financiële instelling denkt
dat deze blijft steken bij 7 mil-
jard euro. Om die reden gaf
Deutsche Bank beleggers
vrijdagavond het advies aande-
len tot verkopen. gisteren daal-
de de koers van ASML licht.
Beleggers schrokken in oktober
nog van de vooruitzichten die
ASML bij de kwartaalcijfers gaf.
Maar de aandelenkoers was
sindsdien toch aan een klim be-
gonnen van minder dan 75 eu-
ro naar bijna 90.
Naast Deutsche Bank geven
vijf andere banken en effecten-
huizen een verkoopadvies voor
ASML. Daar staan twintig koop-
adviezen tegenover.

Twaalf van de 85 bedrijven die
deel uitmaken van de coöpera-
tie Brainport Industries hebben
een intentieverklaring gete-
kend met Bioregio Stern, een
netwerkorganisatie in Baden
Württemberg, de regio rond-
om de Duitse stad Stuttgart. Sa-
men hebben ze het actiepro-
gramma Intomedbizz gestart.
De bedoeling is dat aangesloten
bedrijven in de regio Stuttgart
en de Brainportregio meer sa-
men gaan werken. Het moet lei-
den tot nieuwe initiatieven op
het gebied van kansrijke medi-
sche technologie. „Concreet
gaan we meet and match (ont-
moet en koppel, red.) bijeen-
komsten organiseren”, zegt di-

recteur John Blankendaal van
Brainport Industries. „Bedrij-
ven, vooral de twaalf die nu
hun nek uitsteken, gaan in over-
leg met de leden van de Biore-
gio Stern. We proberen daarbij
uiteraard de juiste bedrijven bij
elkaar te brengen. Het oogmerk
is natuurlijk dat we elkaars toe-
leveranciers worden en zo el-
kaar kunnen versterken.”
Brainport Industries streeft al
langer naar contacten met bui-
tenlandse bedrijven, vooral in
Duitsland. Met twaalf hightech
bedrijven toeleverbedrijven is
aangesloten op het overheids-
programma Partners in Busi-
ness, dat deze samenwerking
stimuleert.

Commissarissen
bij BNG benoemd

‘ASML haalt 10
miljard in 2020 niet’

Brainport Industries haalt band
met Duitse regio Stuttgart aan

door Peter Scholtes
e-mail: p.scholtes@ed.nl

EINDHOVEN. Drie voormalige fiet-
senwinkeliers van ‘Profile, de fiets-
specialist’ uit de regio hebben fran-
chiseorganisatie Biretco voor de
rechter gedaagd.

Ze stellen schade te hebben ge-
leden door toedoen van de franchi-
segever. Dat bevestigt hun advo-
caat Nienke Slump van Justion Ad-
vocaten.

De ondernemers hadden win-
kels in Veldhoven, Helmond, Val-
kenswaard, Geldrop en Eindho-
ven. Ze hebben die noodgedwon-
gen moeten beëindigen. De drie
ondernemers met zaken in Zuid-
oost-Brabant trekken samen op
met nog drie lotgenoten.

Ze verwijten Biretco onjuiste
informatie te hebben verstrekt
over de te verwachten winstmar-
ge voor hun winkel. De rendemen-
ten zouden lager zijn uitgevallen,
onder meer doordat van de ver-
wachte inkoopvoordelen niets te-
recht kwam. De ondernemers lie-
pen achterstand in de betalingen
op. Die verergerde door de rente-
opslag die Biretco berekende, die
met 0,5 procent per 14 dagen kon
oplopen tot 13 procent per jaar.

Biretco fuseerde in 2014 met Bi-
ke Totaal tot Dynamo Retail
Group, een bedrijf met 800 win-

kels in Nederland, Duitsland en
België.

Directeur Maarten de Vos van
het bedrijf zegt in een reactie dat
hij niet via de media juridische
conflicten wil uitvechten. Wel
laat hij weten dat Biretco het ‘vol-
strekt oneens’ is met de aantijging
dat de winkeliers verkeerde infor-
matie over de te verwachten
winstmarge zou zijn voorgespie-
geld. „We zien de uitkomst van de
rechtszaak met zeer veel vertrou-
wen tegemoet.”

De zes ex-franchisenemers
stappen naar de rechter nadat drie
van hun voormalige collega’s eer-
der met succes hun zaak bevoch-
ten.

Het gerechtshof in Den Bosch
bepaalde in maart 2013 dat Biretco
aansprakelijk is voor verliezen die
de drie betreffende winkeliers heb-
ben geleden. In juli van dit jaar
wees de rechtbank in West-Bra-
bant aan de winkeliers schadever-
goedingen toe tot 384.000 euro.

De regionale winkeliers en Bi-
retco treffen elkaar naar verwach-
ting in maart volgend jaar voor de
rechtbank in Breda.

In deze procedure is ook Jan
Zeeman gedagvaard. De in Lage
Mierde woonachtige textielonder-
nemer wordt als commissaris van
Biretco medeverantwoordelijk ge-
acht voor de gang van zaken.

door Kirsten Rietbergen

VEGHEL. Agrifirm, Mars, Friesland
Campina DMV, Hutten, Jumbo, Sli-
gro en Vanderlande: zij investeren
momenteel tot wel een half miljard
euro in hun toekomst in Veghel.
De impuls in de regionale econo-
mie was in jaren niet zo groot.

Al van veraf op de A50 is de bouw-
kraan bij Vanderlande in Veghel
te zien. De vierde etage van het
hoofdkantoor is in aanbouw, er
zijn nog vijf etages te gaan. Over
een paar maanden kunnen er 400
mensen meer werken bij de auto-
matiseerder, 1.700 in totaal, want
er is weer ruimte.

Een paar straten verderop, aan
de Huygensweg, bouwt Hutten
een voormalig distributiecentrum
om tot een enorme keuken waar
voedsel dat we anders weggooien
wordt verwerkt tot hoogwaardige
producten. Weer wat verder mo-
derniseert Mars voor 100 miljoen
euro de chocoladefabriek en
bouwt Sligro zijn nieuwe zelfbe-
dieningsgroothandel. De naastge-
legen betonbedrijven verwerken
grotere ladingen omdat er grotere
schepen in de uitgediepte haven
passen. Net als bij Inland Termi-
nal waar schepen komen die vier
maal zoveel containers vervoeren.
De Heus en Agrifirm modernise-
ren, DMV bouwde een nieuwe fa-
briek en buurman Jumbo breidde
het hoofdkantoor uit. Volgende
week opent Jumbo op de Noordka-
de de Foodmarkt.

De crisis is duidelijk voorbij in
Veghel. Bedrijven investeren opge-

teld voor ruim 500 miljoen euro.
In jaren is er niet zo’n impuls ge-
weest in de lokale economie.

Dat heeft alles te maken met
verbeteringen aan weg en water.
De bedrijven hebben er lang op
moeten wachten, maar met de
A50, de verdieping en omlegging
van de Zuid-Willemsvaart, Eind-
hoven Airport naast de deur en de
verbreding van de N279 naar Den
Bosch kunnen ze de toekomst aan
in Veghel.

Voorzitter Maddy Goossens
van de Veghelse ondernemersvere-
niging CVO denkt dat het Veghel-
se bedrijfsleven zich opmaakt
voor groei. Hoewel een deel van
de investeringen is gericht op effi-
ciënter werken: meer productie
met hetzelfde aantal of zelfs min-
der handjes. Maar indirect leveren
de investeringen toch meer banen
op, meent Goossens. „Bij de bou-
wers die de uitbreidingen uitvoe-
ren, maar vooral ook bij toeleve-
ranciers en kleine en middelgrote
bedrijven die werken aan innova-
tieve technieken.”

Veghel was altijd al een plek
waar meer mensen werken dan
wonen. Die verhouding zal groter
worden als er met de bredere
N279 een snellere verbinding is.
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KEUZEGRATIS RELAXFAUTEUIL

Bij aankoop van elk bankstel, hoekbank of compleet interieur

Blizzard Panther Valdez

OF

UITSLUITEND GELDIG VAN:
Dinsdag 24 november t/m Zaterdag 28 november

Da’s thuiskomen!
BERGEN OP ZOOM Wassenaarstraat 45 (centrum)   EINDHOVEN Willem van Konijnen burg laan 1d   HEERLEN In de Cramer 76 (Woon boulevard Heerlen) 

MIDDELBURG Mortiereboulevard 12 (Woon boulevard De Mortiere)   NIEUWEGEIN De Liesbosch 70 (Industrieterrein Liesbosch) 
OOSTERHOUT (N-BR) Beneluxweg 3 (A27 afslag 17 - naast McDonalds en Tulip Inn)   OSS Frankenweg 31 (Woon boulevard Oss-Oost)

OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Vrijdag 09.30-21.00 uur  5 KOOPAVONDEN  Zaterdag 09.30-17.00 uur. Zondag gesloten.

 IN ALLE BOVENSTAANDE FILIALEN IS EEN AANWEZIG

OF

normaal 1499,-

NU 799,-

In meerdere 
bekledingen 

en kleuren leverbaar

Lounge woonlandschap Corsica  
Speelse hoekcombinatie in stofcategorie 1 inclusief alle 
getoonde kussens voor optimaal genieten.

GRATIS 
RELAX
FAUTEUIL

OF OF66,58OF
12x TEGEN 0% RENTE

Disclaimer
*Dit betreft een 0% Lease en is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden en het standaard Informatieblad in de winkel.  Toetsing en registratie BKR. 
Woonsquare treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V.. Santander en Woonsquare geven geen advies.  U dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste fi nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

   Contante  Contante Totale Jaarlijks Debet Termijn- Duur krediet- Totaal door de
 waarde  betaling Krediet- kosten- rentevoet bedrag overeenkomst consument te
 product  bedrag percentage (vast) per maand in maand betalen bedrag
        van het krediet
 € 799,- € 0,- € 799,- 0% 0% € 66,58 12 € 799,-

Rekenvoorbeeld 0% Lease t.b.v. fi nancieringen voor de meubels

De crisis is duidelijk voorbij
in Veghel. In jaren is er niet
zo’n impuls geweest in de
lokale economie

Fietswinkeliers
dagen Biretco
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VELDHOVEN Bedrijven in Veghel
investeren half miljard

� Bouwwerkzaamheden bij Vanderlande in Veghel. Bedrijven in de regio pro-
fiteren volgens het CVO van de investeringsdrift. foto Van Assendelft


