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Vooraan

In Doha, de hoofdstad van Qatar, hebben journalisten gisteren een rondleiding gekregen in het nieuwe al-Janoub-stadion. In het indrukwekkende stadion
worden enkele wedstrijden gespeeld tijdens het volgende wereldkampioenschap voetbal in 2022. De bouw van de stadions in Qatar is omstreden omdat
onder de arbeiders al menige dode viel. © AFP

Qatar showt zijn stadions voorWK voetbal 2022

De sociale partners zijn het in de
Nationale Arbeidsraad (NAR) eens
geraakt over enkele aanpassingen
aan de Wet-Renault, meldt het Ver-
bond van Belgische Ondernemin-
gen (VBO). De wet is al twintig jaar
oud en regelt de procedure bij een
collectief ontslag.
De NAR adviseert de werk -

gevers- en vakbondsvertegenwoor-
digers in de bedrijven en sectoren
de informatie- en consultatiefase
duidelijk af te bakenen in de tijd. 
‘Men moet een duidelijke plan-

ning opstellen om een in de tijd be-
perkte, maar kwaliteitsvolle infor-
matie-consultatieperiode te kun-
nen garanderen. Daarbij engage- 
ren de vakbonds- en de werk -
geversafgevaardigden zich ertoe de
agenda van de vergaderingen te
respecteren en samen te bepalen

hoe de vragen en antwoorden wor-
den overgemaakt. In die planning
kunnen ze ook de modaliteiten
vastleggen om een beroep te doen
op derden of experts’, aldus het
VBO. De bedoeling daarvan is de
procedure efficiënter te laten verlo-
pen.
Een andere aanbeveling houdt

in dat de medecontractanten waar-
op de herstructurering een zware
impact heeft, worden opgelijst 
en ingelicht. ‘Ze worden ofwel bij
de aankondiging van het voor -
nemen tot ontslag of net daarna in-
gelicht.’
Een update van de procedure 

bij collectief ontslag was nodig om-
dat de wet de bedrijven in een te
strak keurslijf stak, waardoor ze
nauwelijks konden communice-
ren. BELGA

Procedure bij collectief ontslag wijzigt
Vernieuwde pantserwagens 
alleen voor kleine maten

44 pantserwagens van Defensie die
worden vernieuwd, zijn niet meer
veilig. Dat zegt VRT NWS op basis van
interne documenten van het leger.
Soldaten kunnen bijvoorbeeld niet
altijd meer veilig remmen of sturen.
Defensie zegt dat de huidige aanpas-
singen niet definitief zijn.
Het gaat om voertuigen van meer

dan twintig jaar oud die door de
Zwitserse producent grondig worden
vernieuwd. De aanpassingen zijn no-
dig om de wagens veilig te kunnen
blijven gebruiken in het buitenland.
De voertuigen krijgen onder meer
een tweede verhoogde vloerplaat
met dempers, om militairen te be-
schermen tegen de schokgolf van een
bermbom.

Door de extra opties is de binnen-
ruimte van de voertuigen heel klein
geworden, zegt VRT NWS. Een test-
groep stelde vast dat de aanpassin-
gen tot een ‘zeer hoog risico’ en ‘zeer
grote hinder’ leiden. De conclusie van
het rapport is dat de voertuigen niet
operationeel en niet baanvaardig
zijn. Een oplossing zou zijn om mili-
tairen ‘kleiner dan 1,70 meter’ te se-
lecteren als chauffeurs en schutters.
Defensie zoekt met het Zwitserse

bedrijf een oplossing. Het zou dus
maar om een tijdelijke situatie gaan.
Normaal worden de Belgische voer-
tuigen in 2021 in Mali ingezet, maar
de vertraging lijkt dat onhaalbaar te
maken. De Pandurs zouden pas in
2022 weer inzetbaar zijn
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HAECK EN DIETER DUJARDIN

‘Guillaume Boutin, 45 jaar en af-
komstig uit Tours, Frankrijk, heeft
een Master in Corporate Finance
(HEC Paris) en een Executive MBA
(INSEAD).’ Dat viel te lezen in het
persbericht bij de aanstelling van
Guillaume Boutin als Proximus-CEO
op 27 november. Ook bij zijn voor-
stelling bij Proximus in 2017, en in
het jaarverslag van 2018, stond te le-
zen dat Boutin een Executive MBA
volgde aan INSEAD.
Die zin dreigt Boutin of Proximus

zuur op te breken. Boutin heeft
 helemaal geen Executive MBA ge-
volgd aan de prestigieuze zaken-
school INSEAD in Fontainebleau 
nabij Parijs. Dat moest hij gisteren
opbiechten tijdens een hoorzitting
in de Kamercommissie-Mobiliteit,
waar hij voor het eerst in zijn nieuwe
functie op de rooster werd gelegd.
N-VA-Kamerlid Michael Freilich
vroeg er om meer duidelijkheid.
‘Het is iets grappigs, enfin, eerder

futiels’, zei Boutin. ‘Het was geen
Executive MBA, maar meer een soort
van MBA voor kaderleden van Vi-
vendi. Het was een opleidingspro-
gramma voor mensen met een hoog
potentieel.’ Boutin zei expliciet geen
gediplomeerde van INSEAD te zijn,
en daar ook geen ambitie toe te heb-
ben.
Proximus paste de bewuste oplei-

ding op de profielpagina van Boutin

op zijn site al aan. Er staat nu dat
Boutin een corporate programma
voor ‘executives csp (customer spe-
cific program)’ aan INSEAD volgde.
‘De webpagina bevatte inderdaad
een fout en dat is aangepast’, rea-
geerde Proximus officieel.
Toch is de kous daarmee aller-

minst af. Proximus communiceerde
sinds juni 2017 verscheidene malen
dat Boutin een Executive MBA volg-
de. In die periode legde Boutin het
parcours af om CEO te worden, in
opvolging van Dominique Leroy.
Die benoemingsprocedure was in
handen van de gereputeerde head-
hunter Russell Reynolds. Zelfs na die
intensieve procedure stond Boutin
nog vermeld als houder van een Exe-
cutive MBA.
Communiceerde Proximus ge-

durende die hele periode fout over
een specifieke opleiding van een di-

rectielid, en later zelfs CEO? Dat zou
getuigen van een grove nalatigheid.
Een tweede optie is dat Boutin loog
op het cv dat hij in 2017 indiende.
Dat zou meer dan waarschijnlijk het
einde van zijn carrière bij Proximus
betekenen.
Freilich eist in elk geval snel op-

heldering over de zaak. Hij vraagt
dat Proximus het officiële cv van

Boutin uit 2017 voorlegt aan de le-
den van de commissie. ‘Het viel me
op dat Boutin een uur lang een vast-
beraden en zelfverzekerd betoog
hield, en plots een nerveuze indruk
gaf en begon te stotteren toen het
over zijn cv ging’, zei Freilich.
In hogere Proximus-kringen is te

horen dat het bedrijf bereid is snel
duidelijkheid te verschaffen. De pre-
cieze benaming van de opleiding
zou geen element van beoordeling
geweest zijn, is te horen. 
Toch zijn slordigheden op een cv

niet onschuldig. In 2013 verdween
Ellen Joncheere uit beeld als moge-
lijke opvolger van Marc Deschee -
maecker aan het hoofd van de
NMBS. Ze claimde op haar cv een
master diploma te hebben, maar dat
had ze niet. Hoewel de fout niet bij
Joncheere bleek te liggen, dolf ze
toch het onderspit.

Guillaume Boutin, de CEO
van Proximus, blijkt geen
Executive MBA te hebben 
gevolgd. Loog hij daarover, 
of communiceerde Proximus
er fout over?

Commotie over cv Proximus-topman

De bedrijven 
moeten een 
duidelijke planning 
opstellen om een 
in de tijd beperkte,
maar kwaliteitsvolle 
informatie- en 
consultatieperiode 
te garanderen.
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ONDERNEMINGEN

Proximus-CEO Guillaume Boutin. 

Boutin hield een uur
een vastberaden be-
toog en gaf plots een
nerveuze indruk toen
het over zijn cv ging. 
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De bankier Filip Dierckx
staat in poleposition om
deze week te worden voor -
gedragen als voorzitter van
Belfius. Maar dat is slechts
het begin van lange goed-
keuringsprocedure.

MICHAËL SEPHIHA

EN DIETER DUJARDIN

Morgen komt de raad van be-
stuur van Belfius bijeen, onder
meer voor de keuze van een
nieuwe voorzitter. De bestuur-
ders moeten beslissen op basis
van een aanbeveling van het no-
minatie- en remuneratiecomité.
Dat bestaat uit voorzitter Jos
Clijsters, Lutgart Van den Berghe
en Carine Doutrelepont.
Volgens meerdere bronnen is

Filip Dierckx, tot voor kort de
nummer twee van BNP Paribas
Fortis, de favoriet om Clijsters in
april op te volgen. De kans is
groot dat hij het wordt. Maar het
laatste woord is voor de  federale
overheid, sinds de nationalise-
ring van 2011  de enige aandeel-
houder. Eind april moet de rege-
ring zijn benoeming goedkeu-
ren op de algemene vergadering
van Belfius.
Ondertussen moet nog een

belangrijke horde worden geno-
men. De  Nationale Bank en de
Europese Centrale Bank moeten
bekijken of de kandidaat ‘fit and
proper’ is voor de job. Die scree-
ning duurt enkele maanden.
Het mogelijke belangencon-

fict van Dierckx bij de hr-dien-
stengroep SD Worx wordt wel-
licht met een vergrootglas beke-
ken. Volgens meerdere bronnen
bezondigde Dierckx zich aan
belangenvermenging in een
kredietdossier van de bank met
de hr-dienstengroep, waar hij
uitvoerend voorzit ter is.  Op een
vergadering met bankiers van
BNP Paribas Fortis verklaarde
Dierckx tot twee keer toe dat hij
er was als voorzitter van SD
Worx. Dat ligt volgens diezelfde
bronnen aan de basis van zijn
vervroegde en plotse vertrek bij
BNP Paribas Fortis.
Dierckx ontkent dat. Hij ver-

klaarde begin deze maand dat
hij bij BNP Paribas nog moeilijk
kon functioneren omdat was
uitgelekt dat hij mogelijk Bel -
fius-voorzitter zou worden en
hij geïnteresseerd is in de job. 
Intussen veroorzaakt Clijs-

ters’ vervanging animo in de po-
litiek. De sp.a eiste gisteren dat
de Kamercommissie Financiën
dringend bijeenkomt over de
bank, omdat de voorzitterskeu-
ze ‘mee bepalend kan zijn voor
de richting die Belfius uitgaat’.

Dierckx 
favoriet voor
voorzitter-
schap Belfius


