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Ondernemen

Kantoor van 
Koen Blijweert 
krijgt nieuwe 
eigenaar
De verzekeringsmakelaar Assumax 
uit Waasmunster, waar de bekende 
lobbyist Koen Blijweert voorzi� er 
van is, wordt overgenomen door 
de sectorgenoot AlliA. Over het 
overnamebedrag werden geen fi -
nanciële details vrijgegeven. 

AlliA is een van de grootste on-
afhankelijke makelaars in België 
en verstevigt met de overname zijn 
positie op de bedrijvenmarkt. As-
sumax legde zich de voorbije jaren 
vooral toe op het bedrijvensegment 
en de bouwsector in het bijzonder.

Het fusiebedrijf is goed voor een 
premie-omzet van ruim 410 mil-
joen euro (waarvan 50 miljoen van 
Assumax) en een brutowinst van 
11 miljoen euro. De groep telt 245 
medewerkers en heeft kantoren in 
Roeselare, Antwerpen, Brussel, 
Gent, Luik, Pelt, Waasmunster, Zon-
hoven, Luxemburg en Kinshasa.

De zakenman Koen Blijweert is 
een van de bekendste lobbyisten in 
ons land. Hij werd genoemd in 
verschillende corruptiedossiers, 
maar is nooit veroordeeld. Als voor-
zi� er van Assumax maakte hij een 
strategische oefening voor het ver-
zekeringsbedrijf, waarbij volgens 
hem de beste oplossing erin be-
stond een grote groep te vormen. 

Blijweert zal actief betrokken 
worden bij het management van 
het fusiebedrijf. Joseph M. Lebon 
wordt CEO van de groep.

Jumbo landde in 2019 in ons land. 
Het bedrijf achter de wielerploeg 
Jumbo-Visma, met speerpunten als 
Primoz Roglic en Wout Van Aert, 
had erop gerekend vorig jaar 12 tot 
15 winkels te openen in ons land. 
Maar de coronapandemie gooide 
roet in het eten, waardoor slechts 
acht winkels de deuren openden.

Omdat de keten op termijn blijft 
mikken op 100 vestigingen in ons 
land, wordt het tempo van winkel-
openingen dit jaar licht opgevoerd. 
Nu al staat vast dat Jumbo zijn eer-
ste stappen zal zetten in West-
Vlaanderen (Kuurne en Zedelgem). 
In Limburg (Bree en Heusden) en 
Oost-Vlaanderen (Ronse) komen er 
extra winkels. De andere locaties 
worden later bekendgemaakt. De 
aanwezigheid van Jumbo in België 
blijft vooralsnog beperkt tot Vlaan-
deren. Er zijn nog geen plannen om 
winkels te openen in Brussel of Wal-
lonië, zegt een woordvoerster.

De Nederlandse groep heeft een 
goed jaar achter de rug. Althans qua 
omzet. De massaal thuiswerkende 
klanten hebben de verkoopcijfers 
met 15 procent doen toenemen tot 

9,7 miljard euro. Dat is een pak 
meer dan de 9,2 miljard euro waar-
op gemikt werd. ‘Dat betekent dat 
je 500 miljoen euro aan corona kan 
toeschrijven’, zegt fi nancieel direc-
teur Ton van Veen in een toelichting 
aan Het Financieele Dagblad.

De groei is deels te danken aan 
de opmars van het online bood-
schappen. Jumbo.com zag de ver-
koop met de helft stijgen en bereik-
te de kaap van 500 miljoen euro. Om 
die groei te kunnen volgen opent 
Jumbo dit jaar tien bezorghubs en 
een derde logistiek centrum.

Het enige minpunt in de omzet-
cijfers was de restaurantketen La 
Place. Door de sluiting van de res-
taurants bleef de omzet steken op 
50 miljoen euro. Een jaar eerder was 
dat nog 165 miljoen euro. Volgens 
Van Veen zal die forse omzetdaling 
‘een extreme impact’ hebben op het 
resultaat, maar details geeft hij 
voorlopig niet vrij.

Jumbo, dat dit jaar 100 jaar be-
staat, hoopt dat feestjaar af te slui-
ten door de kaap van 10 miljard 
euro omzet te ronden. Geen forma-
liteit, zegt Ton van Veen. ‘We ver-
wachten dat het corona-eff ect dit 
jaar wegebt. Het zou best kunnen 
dat de omzet in onze winkels niet 
autonoom groeit of zelfs een kleine 
min laat zien. Daarnaast telt 2021 
52 weken, en vorig jaar 53 weken. 
Dan mis je weer 200 miljoen euro 
omzet. Dus die 10 miljard euro om-
zet wordt geen walk in the park.’

Jumbo hoopt zijn aanwezigheid 
in ons land dit jaar meer dan te 
verdubbelen. De Nederlandse 
supermarktketen mikt op ‘circa 
tien’ bijkomende winkels. De 
teller staat nu op acht.

Jumbo mikt op verdubbeling 
aantal winkels in Vlaanderen

FRANK DEREYMAEKER

Volgens Entain, de Britse groep ach-
ter goksites als Ladbrokes, Party-
Poker, Bwin en Sportingbet, schat 
het bod van 11 miljard dollar het 
bedrijf niet naar waarde. Entain zou 
MGM Resorts wel al gecontacteerd 
hebben ‘voor meer informatie over 
de strategische reden voor een fusie 
van de twee bedrijven’. 

MGM aast al een tijdje op Entain. 
Volgens de Britse zakenkrant Finan-
cial Times sloeg Entain eerder al een 
bod van 10 miljard dollar af. Behal-
ve de fysieke gokkantoren staat het 
Britse bedrijf zeer sterk in de online-
markt. Dat drijft bedrijven tot een 
koortsachtige zoektocht naar alter-
natieve inkomsten. In september 
nam de Amerikaanse casino-uitba-
ter Caesars Entertainment, een ge-
duchte concurrent van MGM, al het 
Britse William Hill over, de grootste 
bookmaker van de wereld.

Ook MGM ziet het internet als 
een houvast nu het stil is in Las Ve-
gas en alle casino’s al maanden ge-
sloten zijn. De werkloosheid in de 

wereldberoemde gokstad liep vorig 
jaar op tot 30 procent, en blijft nu 
nog altijd fors boven het Ameri-
kaanse gemiddelde. MGM, dat het 
legendarische hotel-casino Bellagio 
uitbaat in Las Vegas, moest deze 
zomer 18.000 werknemers op tijde-
lijke werkloosheid ze� en.

De bedrijven gespecialiseerd in 
online gokken of gamen zagen hun 
activiteiten daarentegen fors toene-
men door de pandemie en de lock-
downs. Daarbij komt dat het Ame-
rikaanse hooggerechtshof in 2018 
de regelgeving versoepelde, wat de 
sector opnieuw de wind in de zeilen 
gaf. Bovendien ui� e Entain al stevi-
ge ambities in de VS. Het bedrijf zegt 
dat het er tegen 2025 een omzet van 
20 miljard dollar kan realiseren, 
15 keer zoveel als de 1,4 miljard dol-
lar vandaag. 

Ladbrokes-eigenaar 
wijst overnamebod af

MGM Resorts, een grote Ameri-
kaanse uitbater van casino’s en 
hotels, heeft een bod van 11 mil-
jard dollar gelanceerd op En-
tain, de Britse eigenaar van Lad-
brokes en gelijkaardige gok-
merken. Het bedrijf gaat niet in 
op het voorstel, het aandeel 
veert op met 30 procent.

sommige projecten in een paar mi-
nuten volledig zijn volgestort. ‘Het 
gemiddelde investeringsbedrag per 
investeerder is ongeveer 2.200 euro. 
Vooral bij campagnes die een be-
perkter bedrag willen ophalen, bij-
voorbeeld 200.000 tot 300.000 euro, 
heeft dan ook maar een beperkt 
aantal investeerders de kans om te 
investeren’, zegt woordvoerster Ilse 
De Muyer.

Maar ook een grotere operatie, 
een lening van 1,25 miljoen euro door 
het staalbedrijf Ferrokonstrukt die 
twee maanden zou lopen, was in 
enkele minuten afgerond. Zelfs CEO 
Daphne Deckers greep ernaast om-
dat ze te laat was met haar registratie.

Ook het Luikse Ecco Nova, een 
crowdlendingplatform dat zich spe-
cialiseert in de financiering van 
duurzame projecten, kende enkele 
hyperpopulaire aanbiedingen. ‘Dit 
jaar zijn enkele transacties in minder 
dan tien minuten afgesloten. Dat 
leidt soms tot frustratie bij de leden’, 
geeft medeoprichter Pierry-Yves Pir-
lot toe. ‘Je kunt de tickets per inves-
teerder verkleinen, maar de echte 
oplossing is erop toezien dat er vol-
doende grote aanbiedingen komen.’

Bolero Crowdfunding zegt ieder-
een een kans te willen geven via het 
principe fi rst come, fi rst served. ‘We 
bieden verschillende crowdlending-
projecten per maand aan zodat ie-
dereen de kans krijgt te investeren 
in een waaier van diverse kmo’s’.

Door de coronacrisis zakte het 
aantal crowdlendingdossiers vorig 
jaar met een tiende. Het opgehaalde 
bedrag (46,1 miljoen euro) ligt 3 pro-
cent hoger dan in 2019, maar de 
groei van de crowdlendingmarkt is 
veel lager dan de vorige jaren. Bij een 
aantal grote spelers was de stijging 
beperkt (Look&Fin en Ecco Nova) of 
was er sprake van een daling (Bee-
Bonds en Bolero Crowdfunding). 

Dat crowdlending dit jaar toch 
nog goed scoort, is opmerkelijk. De 
coronacrisis dreigde de sector, die de 
voorbije jaren razendsnel groeide, 
hard te treff en. ‘De prioriteiten lagen 
voor vele ondernemers even elders, 
vooral tijdens de eerste lockdown-
maanden in de lente’, zegt Bolero 
Crowdfunding. 

‘Ondernemers moeten voor een 
fi nancieringsronde een fi nancieel 
plan voorleggen, maar het was toen 
moeilijk prognoses te maken’, vult 

‘Ik heb van bij de start van crowd-
lending meegedaan en al grote be-
dragen geïnvesteerd, maar de jong-
ste tijd is het blijkbaar zo populair 
geworden dat het vaak niet meer lukt 
om mee te doen’, zucht een belegger. 
‘Het lijkt op Tomorrowland: om tien 
uur klaarzi� en om een ticket te ko-
pen en om twee over tien is alles al 
weg.’ De belegger begon enkele jaren 
geleden met crowdlending, recht-
streeks geld verschaff en aan kmo’s 
en starters. Dat kan via verschillende 
crowdlendingplatformen, waarvan 
een aantal erkend zijn door de fi nan-
cieeltoezichthouder FSMA. 

Vele tienduizenden landgenoten 
hebben zich al geregistreerd bij een 
of meerdere platformen. Vorig jaar 
werd in ons land via zes crowdlen-
dingplatformen 46,1 miljoen euro 
opgehaald door 112 bedrijven, blijkt 
uit een rondvraag van De Tijd.

Volgens de belegger is er vooral 
een probleem om geld te kunnen 
uitlenen aan projecten met de laag-
ste risicolabels. ‘Met verschillende 
vrienden proberen we op dezelfde 
aanbiedingen in te tekenen, maar 
meestal lukt het niet. Het is niet fair 
dat je als trouwe investeerder drie 
keer na elkaar uit de boot valt.’

Bij Bolero Crowdfunding, een 
onderdeel van KBC, geven ze toe dat 

‘Crowdlending lijkt soms Tomorrowland wel’
Omdat spaargeld niets meer 
opbrengt, is crowdlending met 
rentes van 3 tot 9 procent popu-
lair. Investeerders staan in bosjes 
aan te schuiven voor de interes-
santste dossiers, van vastgoed 
tot bedrijfsleningen met 
overheidswaarborg.

DAVID ADRIAEN

De Brusselse artisanalespeculoosbakker Dandoy haalde via crowd lending 0,3 miljoen euro op. 

CROWDLENDING GROEIT IN BELGIË 
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Entain verwacht tegen 2025 

een omzet van 20 miljard dollar 

te halen op de Amerikaanse 

markt, tegenover 1,4 miljard 

vandaag.

MARIE VAN OOST

10 miljard
Jumbo hoopt dit jaar de omzet 

te kunnen opdrijven van 

9,7 miljard naar 10 miljard euro.

Aelbrecht Van Damme van het Gent-
se platform WinWinner aan. ‘Ook 
investeerders lieten het wat afweten: 
ze hadden schrik en waren risico-
avers. We vreesden dat 2020 een 
verloren jaar zou worden.’ 

In het tweede kwartaal lagen we 
stil, klinkt het bij Look&Fin. Dat is 
met 14,7 miljoen euro aan crowdlen-

ding de grootste speler in ons land. 
Het gaat onder meer om een lening 
van 300.000 euro van de Brusselse 
artisanale speculoosbakker Dandoy. 
Look&Fin plaatste ook 6,6 miljoen 
euro in Frankrijk.

De groei van Look&Fin (5%) is 
vooral te danken aan de laatste 
maanden van het jaar. Er was toen 

een enorme groei dankzij de steun-
plannen van regionale overheden, 
legt directielid Maxime Housiaux uit. 
De Vlaamse overheid geeft op win-
winleningen een belastingkrediet 
van 2,5 procent van het geleende 
bedrag en een waarborg van 40 pro-
cent. In Brussel gaat het om een be-
lastingkrediet van 2,5 tot 4 procent 
en een waarborg van 30 procent. In 
Wallonië krijgt de nieuwe Prêt Coup 
de pouce ook een belastingvoordeel 
van 2,5 tot 4 procent.

Mede door de herstelleningen ziet 
de sector 2021 positief tegemoet. 
Bolero Crowdfunding ziet veel inves-
teringsappetijt: zeven op de tien le-
den geven aan dat ze willen blijven 
investeren in Belgische kmo’s en lo-
kale ondernemers. ‘Er waren de jong-
ste maanden veel nieuwe projecten’, 
stelt Vincent De Brouwer van Lita.co 
vast. 

‘Bij onze leden gaat de meeste 
interesse naar bedrijven die al ergens 
staan en bezig zijn met concrete pro-
ducten of zaken waar de belegger 
zich iets bij kan voorstellen’, zegt Van 
Damme (WinWinner). Een voor-
beeld is Hof van Ossel, een Merch-
temse boer die wagyurundvlees 
kweekt. Investeerders zijn foodies die 
het product kennen of mensen uit 
de regio.’

Van Damme ziet dit jaar veel so-
lidariteit. ‘Mensen zien dat onderne-
mers die ze kennen het moeilijk 
hebben en willen die wel 1.000 euro 
toestoppen om hen te helpen het 
hoofd boven water te houden. On-
dernemers met een groot netwerk of 
een brede basis op sociale media 
kunnen zo goed mobiliseren.’

Op sommige platformen doen 
vooral vastgoedprojecten met zeer 
tastbare activa het goed. ‘We horen 
van ondernemers dat veel banken de 
kredieten voor vastgoedprojecten 
verminderen. Voor projecten van 
0,5 miljoen tot enkele miljoenen 
euro’s is bijna geen fi nanciering te 
vinden’, zegt Duysan van BeeBonds.

‘Voor sommige projecten neemt 
crowdlending de rol van de bank 
over’, vindt Pirlot van Ecco Nova. ‘We 
hebben voor ons grootste, een lening 
van 2,5 miljoen euro, een aparte 
structuur opgezet tussen de inves-
teerders en het project. Die vennoot-
schap kan waarborgen nemen en zo 
een extra bescherming bieden voor 
investeerders.’

CROWDLENDING

 > Via crowdlending ver-

strekken particulieren 

rechtstreeks geld aan on-

dernemers via een lening.

 > Intresten en kapitaal wor-

den op afgesproken tijd-

stippen terugbetaald. 

 > Crowdlending is een van de 

vormen van crowdfunding, 

naast een aandelenpartici-

patie, een donatie of de be-

taling van een bedrag in ruil 

voor een product of dienst.

Mensen zien dat 
ondernemers die ze 
kennen het moeilijk 
hebben en willen 
die wel 1.000 euro 
toestoppen zodat 
ze het hoofd boven 
water kunnen houden.

AELBRECHT VAN DAMME

CEO WINWINNER
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