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Het Izegemse familiebedrijf Polca,
dat paté maakt, komt in handen
van zijn Waalse concurrent Detry.
Detry produceert verschillende
soorten charcuterie, terwijl Polca
alleen paté maakt. ‘De twee bedrijven zijn erg complementair’, zegt
CEO Murielle Detry. ‘We maken
beide paté, maar Polca doet dat
met zeer geavanceerde technieken.
Het is ook erg goed in het verpakken van zijn paté.’
Detry is van plan om te investeren in de fabriek. ‘We weten nog
niet exact hoe, maar het is de bedoeling de productie op te drijven.’
Niemand van de 49 Polca-medewerkers moet vertrekken, belooft
Detry. ‘Het personeel blijft aan de
slag, hoewel er synergiemogelijkheden zijn bij de productie, de aankoop en de verkoop.’
Ook Geert Callewaert, de CEO
van Polca, blijft aan boord en zal
nog zeker vijf jaar de dagelijkse
werking van de Polca-fabriek in
goede banen leiden.
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Vlaamse patémaker
komt in Waalse
handen

in mei onder voorwaarden groen
licht van de Europese Commissie.
Om te vermijden dat het fusiebedrijf te dominant zou worden in
de markt en de concurrentie zou
belemmeren, moest Carte Noire
worden afgestoten.
Het bod van Lavazza betreft de
gehele Europese handel van Carte
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Hervekaas is de enige kaas in
België die van Europa een beschermde oorsprongsbenaming
heeft gekregen, net zoals de
Noord-Hollandse Gouda in Nederland. Toch zijn er nog maar twee
producenten van de Waalse ‘stinkkaas’: Herve Société en het veel
kleinere Fromagerie du Vieux
Moulin.

■
■
■

■

Een groep tabaksverkopers heeft gisteren in Parijs actie gevoerd tegen
de invoering van neutrale verpakkingen voor sigaretten. De Franse
overheid wil roken zo ontmoedigen, maar verkopers vrezen dat door
de maatregel meer namaaksigaretten op de markt komen.

■

Herve Société
Werknemers: 50
Productie: 350 ton/jaar
Omzet: 3 miljoen euro
Fromagerie du Vieux Moulin
Werknemers: 2,5
Productie: 20 ton/jaar

DE TIJD DONDERDAG 23 JULI 2015

DE TIJD DONDERDAG 23 JULI 2015

14

15

Ondernemen

Ondernemen

financiële & beleggerscommunicatie

Verkoop actiecamera’s explodeert

bijeenroepingen

GoPro, de Amerikaanse fabrikant van actiecamera’s, heeft in
het afgelopen kwartaal 72 procent meer omzet geboekt. Ook
in België bereiken de camera’s
een almaar breder publiek.

Tijd van excuses
is voorbij
voor Microsoft

‘Flop’ van 1 miljard
waar concurrenten
voor zouden moorden
Analisten leken er de voorbije
weken van overtuigd. Apple had
met zijn Apple Watch een losse
flodder geschoten. Het slimme
horloge blijkt nu echter een
‘flop’ waar concurrenten voor
zouden moorden.

LUKAS VANACKER

STIJN DEMEESTER

ADVERTENTIE

Met een actiecamera op het hoofd kunnen durvers hun avontuurlijke exploten vastleggen. © REUTERS

GOPRO
Omdat hij geen goede foto’s
kon maken van zijn surfavonturen in Australië, richtte de
Amerikaan Nick Woodman in
2002 het actiecamerabedrijf
GoPro op. De toestellen raakten in geen tijd populair bij
extreme sporters. Het bedrijf
zag zijn omzet in 2014 stijgen
naar 1,4 miljard dollar (1,28
miljard euro), bijna drie keer
zoveel als twee jaar eerder.

LUCHTHAVEN CHARLEROI

9miljoen
De luchthaven van Charleroi
dient bij het Waals gewest een
bouwaanvraag in om zijn terminal uit te breiden. Het project
zou tussen 15 en 20 miljoen
euro kosten en moet de luchthaven in staat stellen te groeien van 6,5 miljoen passagiers
vorig jaar tot 9 miljoen in 2020.

CHARCUTERIE

Vlaamse patémaker
komt in Waalse
handen
Het Izegemse familiebedrijf Polca,
dat paté maakt, komt in handen
van zijn Waalse concurrent Detry.
Detry produceert verschillende
soorten charcuterie, terwijl Polca
alleen paté maakt. ‘De twee bedrijven zijn erg complementair’, zegt
CEO Murielle Detry. ‘We maken
beide paté, maar Polca doet dat
met zeer geavanceerde technieken.
Het is ook erg goed in het verpakken van zijn paté.’
Detry is van plan om te investeren in de fabriek. ‘We weten nog
niet exact hoe, maar het is de bedoeling de productie op te drijven.’
Niemand van de 49 Polca-medewerkers moet vertrekken, belooft
Detry. ‘Het personeel blijft aan de
slag, hoewel er synergiemogelijkheden zijn bij de productie, de aankoop en de verkoop.’
Ook Geert Callewaert, de CEO
van Polca, blijft aan boord en zal
nog zeker vijf jaar de dagelijkse
werking van de Polca-fabriek in
goede banen leiden.

‘Vroeger richtte GoPro zich vooral
op bergbeklimmers en andere extreme sporters. Maar vandaag kopen ook vakantiegangers, festivalbezoekers en natuurliefhebbers zo’n
camera om hun bezigheden te filmen. Actiecamera’s zijn mainstream
geworden.’
Met de lancering van het goedkopere model Hero, dat in België 140
euro kost, wist het Californische bedrijf bovendien een nieuw en jong
publiek aan te boren. A.S. Adventure, een van de pioniers in de verkoop
van actiecamera’s, verkoopt elk jaar
duizenden exemplaren. Intussen

KOFFIE

Italiaans bod op
Carte Noire van
Douwe Egberts
Het Italiaanse koffiebedrijf Lavazza
wil Carte Noire overnemen van zijn
branchegenoot Jacobs Douwe Egberts. Gisteren raakte bekend dat
de Italianen een bod hebben uitgebracht. Volgens de Franse krant Les
Echos heeft Lavazza een kleine 800
miljoen euro over voor het merk.
Carte Noire was oorspronkelijk
in handen van het Amerikaanse
voedingsconcern Mondelez, dat
eerder dit jaar zijn krachten bundelde met de Nederlandse koffiemaker DE Master Blenders. Die fusie tot Jacobs Douwe Egberts kreeg
in mei onder voorwaarden groen
licht van de Europese Commissie.
Om te vermijden dat het fusiebedrijf te dominant zou worden in
de markt en de concurrentie zou
belemmeren, moest Carte Noire
worden afgestoten.
Het bod van Lavazza betreft de
gehele Europese handel van Carte

liggen de camera’s van GoPro ook
bij elektronicaketens zoals Media
Markt en Vanden Borre in de rekken.
Maar het Amerikaanse bedrijf krijgt
almaar meer concurrentie, onder
meer van de elektronicareus Sony.
Ook de Nederlandse navigatiespecialist TomTom stapte onlangs in de
markt van actiecamera’s.
Actiecamera’s kennen heel wat
mogelijke toepassingen. Ze doen
bijvoorbeeld ook dienst als ‘dashcam’ in auto’s. GoPro brengt nog dit
jaar een camerastatief uit waarin zes
minicamera’s passen. Het bedrijf
werkt ook aan eigen drones.

Noire, behalve de oploskoffie en de
T-Discs. Ook de Carte Noire-fabriek
in de Franse gemeente Laverune
maakt deel uit van het bod. De Italiaanse koffiemaker wist verschillende investeerders af te slaan. De
Europese Commissie en de Franse
autoriteiten moeten de deal nog
goedkeuren.

nair worden genoemd voor Redmond. Want voor het eerst geeft
Microsoft de boel gratis weg - of
toch aan die klanten die in het verleden al betaalden voor eerdere versies van Windows.
Waarom geeft een bedrijf dat jaar
na jaar op licenties voor zijn software rekende om geld te verdienen,
die plots gratis weg? Het antwoord
ligt verscholen in de kwartaalcijfers.
De bulk van de licentie-inkomsten
voor software komt van de hardwarepartners - lees: de makers van
pc’s. En die markt is al langer op de
terugweg. Volgens het onderzoeksbureau Gartner werden tussen begin april en eind juni 9,5 procent

BEN SERRURE

-22%
De licentie-inkomsten van
Microsoft daalden 22 procent.

minder pc’s verscheept. Dat weerspiegelt zich in de kwartaalcijfers
van Microsoft. Het bedrijf boekte 22
procent minder omzet uit licenties.
Microsoft is nog steeds de koning
van de pc-business, met 90 procent
van de computers die draaien op
Windows. Maar die markt wordt
minder relevant ten opzichte van tablets en smartphones, die dan weer
gedomineerd worden door Apple
(iOS) en Google (Android). Door
gratis software weg te geven wil
Microsoft zich ook van relevantie
verzekeren in die andere markten.
Hoe dan precies? Windows 10
werd ontwikkeld als universeel sys-

De lei van Microsoft-CEO Satya Nadella is nu schoon genoeg om
vooruit te kunnen kijken. © BELGAIMAGE

teem. Het draait dus op zowel pc,
smartphone als tablet. Dat heeft het
voordeel dat je apps kan ontwikkelen die naadloos met elkaar interageren over alle platformen heen.
Maar het geeft ontwikkelaars vooral
eindelijk uitzicht op een publiek bij
Windows. Nu lieten ze dat ecosysteem vaak links liggen vanwege het
minieme bereik in de smartphonemarkt. Als straks honderden miljoenen pc’s op Windows 10 draaien,

wordt het sowieso de moeite om
ook voor het Microsoft-ecosysteem
apps te ontwikkelen.
En aan apps valt ook geld te verdienen. Als genoeg mensen in een
appwinkel betalen voor spelletjes,
apps of content, passeert de winkeluitbater mee langs de kassa. Microsoft hoopt zo de verloren omzet
meer dan goed te maken. Het neemt
min of meer het Apple-model over,
zeg maar.

Als grootste winstmotor gaat de
aandacht van beleggers steevast
naar de iPhone, wanneer Apple inkijk geeft in zijn resultaten. Dat die
verkoop wat onder de verwachtingen uitkwam, werd gisteren op boegeroep onthaald op Wall Street.
Maar zo werden meevallers schromelijk genegeerd.
Dan hebben we het specifiek over
de Apple Watch. Het slimme horloge kreeg na zijn lancering gemengde reacties, en de voorbije weken
doken aardig wat sceptici op over
Apples nieuwe speeltje. In verschillende analistenrapporten werd aangehaald dat
de vraag naar de Apple
Watch na een initieel
enthousiaste verkoop compleet was
ingezakt.
Dat lijkt nu een
behoorlijk foute inschatting. Lijkt, want
Apple maakt het niet
te makkelijk om de
prestatie van de Apple Watch objectief af
te toetsen. Het technologiebedrijf brengt de verkoop van het horloge onder in
de categorie ‘other products’, samen
met de iPod, Apple TV en de accessoires van het overgenomen Beats
Electronics.
Wat weten we wel? Apple drukte
analisten gisteren op het hart dat de
lancering veel beter was verlopen
dan de eigen verwachtingen. Maar
wat is zo’n uitspraak waard, als niet
publiek wordt gemaakt wat die verwachtingen waren?

De Apple Watch kende
een sterkere start
dan de iPhone of iPad.
CEO APPLE
TIM COOK

Over
de omzet
valt ook
een en ander af te leiden. De divisie ‘other products’ boekte
een jaar geleden nog een
omzet van 1,767
miljard dollar, het
afgelopen kwartaal was
dat al 2,64 miljard dollar. Een
verschil van 874 miljoen dollar. Is
dat dan het bedrag dat de Apple
Watch binnenrijfde? Niet helemaal.
Want de verkoop van het vroegere
vlaggenschip iPod zit al langer in
vrije val. Het cijfer ligt dus ‘ruim hoger’ dan het verschil, zei ook financieel directeur Luca Maestri in enkele interviews.
Laten we het cijfer afronden op
ongeveer 1 miljard dollar. Toch niet
slecht voor een flop.
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Wij gaan
zoekresultaten
voor wraakporno
verwijderen.

Hervekaas wil af van oubollig stinkkaasimago

INTERNETBEDRIJF
MICROSOFT
treedt in de voetsporen van
Google en Twitter en gaat links
naar pornografisch materiaal
verwijderen waarvoor de
gefilmde persoon geen
toestemming gaf om het
online te delen.

La Fromagerie du Vieux Moulin (Battice),
Madeleine Hanssen en Philippe Polinard
Herve Société (Herve), Jean-Marc Cabay

‘Ik werk met Hervekaas uit solidariteit’
Michel Norga, restaurant Le Coin des
Saveurs (Verviers)

Het kleine, zachte vierkantig kaasje van Herve is vooral bekend door zijn indringende
geur. Het heeft zijn bijnaam van ‘stinkkaas’
dan ook niet gestolen. In de Middeleeuwen
maakten de paters de kaas door met hun
voeten in de melk te stampen. Door de bacteriën die aan hun voetzolen kleefden, kreeg
Hervekaas zijn specifieke reuk én smaak.
Vandaag doet een scheutje maagsap van een
nuchter kalfje de verse melk stremmen,
maar de producenten gaan er prat op dat de
kaas vandaag nog altijd alleen in de Hervestreek kan rijpen, omdat alleen daar de juiste bacteriën zich ontwikkelen.
De grootste producent van Hervekaas is
Herve Société, dat sinds de jaren 80 kleine
kaasboerderijen in de streek opkocht en zo
een machtspositie innam die ruim 90 procent van de markt beslaat. Herve Société levert aan alle supermarkten en voert de Hervekaas ook uit naar het buitenland. In Nederland wordt hij verkocht als ‘Limburgse
kaas’. Alleen de verpakking is dan anders.
Naast het traditionele zachte kaasje, dat
drie à vier weken moet rijpen, zijn er nog andere varianten op de markt, het ene al wat
pikanter, romiger of pittiger dan het andere.
‘Vooral 50-plussers eten vandaag nog de bekende Hervekaas. Maar als we kinderen of
jonge mensen de zachte versie laten proeven, zijn die ook verkocht. Alleen het oubollige imago werkt nog wat tegen’, zegt JeanMarc Cabay, de CEO van Herve Société.

De Waalse chef Michel Norga heeft een
no-nonsenseaanpak, met gewaardeerde
gerechten zonder grote verrassingen.
Denk aan tartaar van Iers rundvlees, terrine van ganzelever of een hoentje in
korst.
Norga is geen fervente liefhebber van
Hervekaas. ‘Omdat de sterke geur niet
echt overeenstemt met de smaak.’ Hij
vindt dat de aroma’s wat flauw uitvallen
en verkiest daarom
de Remoudou, een
variant van de Hervekaas die maanden
moet rijpen in de
plaats van weken en
daardoor iets ‘complexer’ is van smaak.
‘De bacterium linens
geeft Hervekaas iets
speciaals, waardoor ik het streekproduct
soms verwerk in mijn gerechten. Ik doe
dat eigenlijk vooral uit solidariteit en respect, omdat kleine producenten niet
zouden opgeven. Hervekaas is een product waarop we trots mogen zijn.’
De topchef verwerkt het kaasje onder
meer in een voorgerecht. ‘Ik rol de kaas
samen met wat gekonfijte peer in een
brickvel. Ik serveer daar een salade van
rucola bij, met een karamel van rode
wijn. De lichtjes zure smaak van de kaas
komt goed tot zijn recht bij de peer.’ SAS

DE PRODUCENTEN
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Hervekaas is de enige kaas in
België die van Europa een beschermde oorsprongsbenaming
heeft gekregen, net zoals de
Noord-Hollandse Gouda in Nederland. Toch zijn er nog maar twee
producenten van de Waalse ‘stinkkaas’: Herve Société en het veel
kleinere Fromagerie du Vieux
Moulin.

■
■
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Een groep tabaksverkopers heeft gisteren in Parijs actie gevoerd tegen
de invoering van neutrale verpakkingen voor sigaretten. De Franse
overheid wil roken zo ontmoedigen, maar verkopers vrezen dat door
de maatregel meer namaaksigaretten op de markt komen.

■
■

Herve Société
Werknemers: 50
Productie: 350 ton/jaar
Omzet: 3 miljoen euro
Fromagerie du Vieux Moulin
Werknemers: 2,5
Productie: 20 ton/jaar
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Kmo’s betalen
te veel voor
mobiel bellen
Kmo’s en zelfstandigen krijgen in
ons land een hogere telecomfactuur
dan in de buurlanden. Dat blijkt uit
de jaarlijkse prijzenstudie van de bedrijfsmarkt door het BIPT. De telecomwaakhond vergeleek de telecomtarieven op de Belgische bedrijfsmarkt met die van vier buurlanden: Frankrijk, Nederland, Duitsland en het VK. Het ging telkens om
het totale budget dat zelfstandigen
en kmo’s besteden aan telecom. Op
basis daarvan werd een gemiddelde
kostprijs berekend voor acht bedrijfstypes.
Het goede nieuws is dat België in
het algemeen gemiddeld scoort in
vergelijking met onze buurlanden.
Maar twee types gebruikers trekken
in ons land aan het kortste eind:
zelfstandigen die veel mobiel bellen
en bedrijven die veel internationaal
bellen. In geen enkel buurland krijgen die types een hogere telecomfactuur in de bus.
De vaststelling is opmerkelijk,
omdat op de consumentenmarkt de
mobiele tarieven de voorbije jaren
fors zijn gedaald. ‘België kampt nog
steeds met een achterstand in mobiele penetratie’, legt BIPT-bestuurder Luc Vanfleteren uit.
‘In de consumentenmarkt scoren
we onder het Europese gemiddelde,
en dat geldt nog meer voor onze bedrijven.’ Vanfleteren herinnert er onder meer aan dat er tot 2009 nog
een verbod was op de koppelverkoop van een smartphone bij een
gsm-abonnement.
Het BIPT adviseert zelfstandigen
en kmo’s de tijd te nemen om verschillende telecomaanbiedingen te
vergelijken en te durven veranderen
van aanbieder. Kmo’s zouden ook
hun voordeel kunnen doen met
nieuwe technologie zoals Skype,
waarmee men voordelig internationaal kan bellen.
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Microsoft slikt met een recordverlies de gefaalde overname
van Nokia door. En heeft dus
geen excuses meer. CEO Satya
Nadella moet gaan presteren, te
beginnen met de lancering van
Windows 10 volgende week.

3,2 miljard dollar, zo diep ging
Microsoft in het vierde kwartaal van
zijn gebroken boekjaar in het rood.
Het grootste verlies ooit voor de
softwarereus uit Redmond, Washington. Maar niet de grootste verrassing aller tijden. Want Microsoft
had vooraf al laten weten dat het
7,5 miljard dollar zou afschrijven op
de overname van de Finse mobieltjesmaker Nokia.
Microsoft betaalde nog geen
twee jaar geleden 9,5 miljard dollar
voor de overname, inclusief de
1,5 miljard dollar cash waar Nokia
op zat. De afschrijving en het daarbij
behorende verlies zijn dus een erkenning dat de poging om Apple en
Google bij te benen in de mobiele
markt op niets is uitgedraaid.
Microsoft-CEO Satya Nadella
mag ter verklaring voor die dieprode cijfers nog achterom kijken.
Zijn voorganger Steve Ballmer tastte
diep in de buidel voor Nokia, en
Nadella mocht het boeltje opkuisen.
Maar zijn lei is nu wel schoon genoeg om vooruit te kijken. Aan
Nadella om er bij Microsoft de zwier
weer in te krijgen.
Een belangrijke factor daarin
wordt volgende week gelanceerd.
Dan laat Microsoft zijn nieuwe software Windows 10 op de wereld los.
Hoe de software onthaald zal worden, moet dan blijken. Maar de
manier waarop Microsoft met het
nieuwe besturingssysteem naar de
markt trekt, mag alvast revolutio-
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Wie van een berg wil springen, skiën
of racen, en achteraf de tocht naar
beneden wil herbekijken, kan een
beroep doen op een ‘first person camera’. Almaar meer mensen binden
zo’n lichte minicamera op hun
hoofd, helm of stuur om hun avonturen vast te leggen.
GoPro, de Amerikaanse fabrikant
van zulke actiecamera’s, zag zijn
omzet in het afgelopen kwartaal
aandikken tot 420 miljoen dollar
(384 miljoen euro), een stijging van
72 procent in vergelijking met het
tweede kwartaal van 2014. Volgens
de tweedekwartaalcijfers die GoPro
dinsdag bekendmaakte, boekte het
bedrijf daarmee 35 miljoen dollar
winst (32 miljoen euro). Vorig jaar
maakte het in dezelfde periode nog
20 miljoen dollar (18 miljoen euro)
verlies.
GoPro, dat vorig jaar succesvol
werd geïntroduceerd op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq,
profiteert vooral van de verkoop
buiten de Verenigde Staten, die
goed is voor ruim de helft van de
omzet. Ook in België zijn de gadgets
bezig aan een opmars. De verkoop
van actiecamera’s zoals GoPro steeg
hier in het eerste kwartaal van dit
jaar met 20 procent.
Omdat een ‘first person camera’
nagenoeg onbreekbaar, waterbestendig en eenvoudig in gebruik is,
zijn de toestellen erg populair bij actiefreaks en extreme sporters, zoals
skydivers en mountainbikers. Maar
volgens Pieter Van Nieuwenhuyzen,
aankoper bij de outdoorwinkelketen A.S. Adventure, spreken de camera’s een veel breder publiek aan.

Innovating Digital Content

CEO Tim Cook pochte ook dat de
Apple Watch een sterkere start kende dan de iPhone en de iPad indertijd. Aan die uitspraak hoeft op zich
niet te veel waarde worden gehecht,
want het Apple in 2007 en 2010 is
niet het Apple van vandaag. Lanceringen vergelijken is dus niet echt
zinvol. Maar het levert wel een puzzelstukje op. Van de iPad is bekend
dat er in de eerste elf weken na de
originele lancering in 2010 3 miljoen stuks over de toonbank zijn gegaan.

Jean-Marc Cabay van Herve Société redde Hervekaas van de ondergang.

Terwijl Herve Société zijn kaas met gepasteuriseerde melk maakt, verkiezen ze bij de
Fromagerie du Vieux Moulin in Battice rauwe melk, die ze rechtstreeks aankopen bij de
buren. 150.000 à 170.000 liter melk per jaar
hebben ze daar nodig. ‘Afhankelijk van het
seizoen. In de zomer wordt minder Hervekaas gegeten dan in de winter’, zegt Madeleine Hanssen. Ze is de enige overblijvende
kleine producent. De andere kaasboeren
gingen op in Herve Société of gaven er de
brui aan. ‘Mijn grootouders waren hier al
kaasboeren, en ik wilde de traditie voortzetten. Maar het is lastig om het hoofd boven
water te houden. Het is heel moeilijk te concurreren met de industriële kaasproducenten.’ Hanssen heeft geen goed woord over
voor Herve Société: ‘Hoe het komt dat die

wel groot zijn geworden? Omdat ze veel
geld hebben. Maar ik blijf overeind omdat
mijn kaas uniek is. De mensen die naar hier
komen, willen een lekkere kaas en geen
‘crasses’!’ (vrij vertaald: rommel). Hanssen
verkoopt haar kaasjes via enkele groothandelaars en loopt ook zelf de markten af.
Thuis, op de boerderij, heeft ze een klein
museum dat op zaterdagnamiddag open is
voor het publiek. ‘Soms hebben we niemand, soms tien mensen en soms wel veertig. Ça dépend...’
Cabay van Herve Société is milder. ‘Ik ben
ook van de streek. Ook mijn grootouders
maakten al Hervekaas. Ik ben gewoon blij
dat we de kaas hebben kunnen redden,
want de productie was bijna verdwenen.’
SAAR SINNAEVE
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