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De miljardairsfamilie Agnelli, 
eigenaar van onder meer Ferrari en 
Juventus Turijn, investeert via haar 
holding Exor 541 miljoen euro in het 
luxeschoenenmerk Louboutin. Ze 
krijgt daarvoor een belang van 24 
procent in de producent van de 
schoenen met de rode zolen.

De familie heeft dankzij de investe-
ring twee van de zeven zitjes in de 
raad van bestuur van Louboutin in 
handen. Christian Louboutin 
lanceerde zijn bedrijf in 1991. 
Ondertussen heeft Louboutin 150 
winkels in 30 landen, en het wil 
onder meer uitbreiden naar China.

16 miljoen euro voor slimme 
maakindustrie op Thor Park

Op het Thor Park in Genk wordt ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw gebouw voor slim-
me maakbedrijven. De campus voor slimme maakindustrie is goed voor 600 extra jobs en 
de eerste 8.000 m² is eind volgend jaar operationeel.

H
et Thor Park is een
herbestemmingspro-
ject op de voormalige
mijnsite van Water-
schei. De site wordt
onder impuls van de

Limburgse Investeringsmaat-
schappij LRM, de stad Genk en 
de KU Leuven getransformeerd
tot een hotspot voor slimme en
duurzame innovatie met de na-
druk op energietransitie, slimme 
maakindustrie en smart cities. 
Met de bouw van de campus voor
slimme maakindustrie is een in-
vestering gemoeid van 16 miljoen
euro. Partners zijn de stad Genk, 
de LRM, KU Leuven, Flanders
Make, Sirris en POM Limburg.
De campus, die eind volgend jaar
operationeel is, kan rekenen op 
5,2 miljoen euro EFRO-steun en 1
miljoen euro bijkomende steun
van de Vlaamse overheid. “De
sluiting van Ford Genk heeft 
vooral de Limburgse maakindus-
trie midscheeps geraakt”, aldus
minister van Economie Hilde 
Crevits. “Gelukkig heeft het
SALK-plan Limburg weer op de
kaart gezet. Het technologiepark 
staat vandaag reeds sterk met
Energyville, de T2 Campus, Thor
Central en IncubaThor.”

Samenwerking
De eerste module heeft een opper-

vlakte van 8.000 vierkante meter
en bestaat uit productiehallen,
kantoorruimtes, labo’s en test-
ruimten. Daar kunnen processen 
ontwikkeld worden op het vlak 
van automatisering, digitalisering
en robotisering. Op termijn is het
de bedoeling om de campus uit te
breiden tot 30.000 vierkante me-
ter. “Het slimme maakgebouw zal
nieuwe bedrijvigheid aantrekken 
en in de toekomst zorgen voor
5.000 jobs op de site”, zegt burge-
meester Wim Dries. 
Het gebouw bestaat uit drie lagen.
In de eerste fase wordt er gefocust
op een productiehal op het gelijk-
vloers, labo- en testruimte op de 
eerste verdieping en kantoor- en
vergaderruimten op de tweede
verdieping. Daardoor komen de 
bedrijven elkaar sneller tegen en
ontstaan er makkelijker synergie-
en en samenwerkingen. De cam-
pus is niet alleen toegankelijk voor
start-ups en scale-ups, maar ook
voor gevestigde kmo’s en grote en
zelfs internationale bedrijven.  

Industrie 4.0
Het thema industrie 4.0 loopt vol-
gens algemeen directeur Tom
Vanham van de LRM als een rode
draad door de campus. Industrie 
4.0 laat bedrijven toe om op een 
slimme manier te concurreren met
lageloonlanden. “We mikken zo-
wel op software- als hardwarebe-
drijven, op maakbedrijven als op
ondernemingen die er voor zor-
gen dat procesautomatisatie, lo-
gistiek of opslag slim en efficiënt 
kunnen verlopen. We bieden
ruimtes aan in een verhuurformu-

AMS en het investeringsfonds In-
dustrya hebben al hun oog laten 
vallen op de campus. “Op het 
raakvlak van energie en industrie
4.0 heb je nergens in Vlaanderen 
een hogere concentratie aan ken-
nis- en onderzoeksinstellingen 
dan op het Thor Park”, zeggen 
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Koen Debackere en Michael De
Blauwe van KU Leuven Research
& Development. “De maak- en 
industriële bedrijven die zich hier
vestigen, krijgen wetenschappelij-
ke kennis en ondersteuning op het
vlak van R&D op een gouden
schoteltje aangereikt.” 
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Ford moet twee arbeiders uit Genkse fabriek 100.000 euro pensioen uitkeren
Twee ex-arbeiders van Ford Genk 
die bediendenwerk deden, 
hebben voor het Hof van Cassatie 
gelijk gekregen. Ford moet hen 
elk zo’n 100.000 euro aan pensi-
oen uitkeren. 

WERKNEMERSSTATUUT
GENK

Het was een aanslepend probleem
bij Ford Genk: arbeiders die ei-
genlijk het werk deden van be-
dienden. De vakbonden kaartten 
het probleem herhaaldelijk aan, 
maar de directie bewoog niet. De

nemers, die eerder al voor de
rechtbank het statuut van bedien-
de kregen, elk zo’n 100.000 euro 
verschuldigd in het kader van de 
tweede pensioenpijler. Opvallend 
in het arrest, waarover De Stan-
daard schrijft, is dat Ford nu ook
het gedeelte dat de werknemer zelf
bijdraagt, moet betalen. 
Sinds de sluiting van Ford Genk 
eind 2014 zijn ongeveer 180 gewe-
zen arbeiders naar de arbeids-
rechtbank gestapt om het statuut

van bediende op te eisen. De drei-
ging met ontslag hield veel werk-
nemers tegen, maar na de aankon-
diging van de sluiting viel die weg.
De meesten kregen van de rechter
gelijk en de meeste dossiers zijn in-
middels ook met Ford geregeld. In
enkele gevallen is er naar verluidt
nog discussie over sommige be-
dragen, maar is er licht aan het 
einde van de tunnel. Ook voor de
werknemers met wie het allemaal
begon, is er nu duidelijkheid. (gc)

betrokken werknemers deden
vaak hooggespecialiseerd werk, 
maar kregen niet het statuut, het 
loon en de voordelen die bij de
functie hoorden, zoals een groeps-
verzekering.
In 2010 stapten twee arbeiders 
naar de arbeidsrechter. Ze werden
allebei door Ford Genk ontsla-
gen. De procedure kreeg zopas 
zijn beslag voor het Hof van Cas-
satie na een elf jaar durende slijta-
geslag. Ford Genk is beide werk-

le. Dat is een vertrouwd concept
op campussen waar kantoren ver-
huurd worden, maar voor maak- 
en productieomgevingen is een
flexibel verhuurconcept uniek.”
Het collectief centrum voor de
technologische industrie Sirris, 
het Limburgse technologiebedrijf


