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“LRM moet keuzes maken”
“Dankzij de grote schoenen van Hugo Leroi heeft de LRM de voorbije 13 jaar al bijzonder 
veel gerealiseerd. Met de hele ploeg wil ik een nieuw succesverhaal voor LRM schrijven.” 
Dat zegt Mark Maesen (60) in zijn eerste interview als nieuwe LRM-voorzitter.

G
isteren heeft de Lim-
burgse Investerings-
maatschappij LRM
haar Algemene Verga-
dering gehouden. Na
13 jaar heeft voorzit-

ter Hugo Leroi de fakkel overge-
dragen aan Mark Maesen. Met
Frieda Brepoels, Georges Lens-
sen, Frederick Vandeput, Hilde
Essers en Peter Vavedin werden 
ook vijf andere bestuurders voor-
gedragen. Woensdag vergaderen 
zij voor het eerst.
Mark Maesen is een bekende 
naam in de Vlaamse onderne-
merswereld, niet in het minst om-
dat hij uitzendbedrijf Actief Inte-
rim/Actief Group de voorbije 
twee decennia heeft uitgebouwd 
tot een van de grootste onafhan-
kelijke uitzendbureaus in de Bene-
lux, Duitsland en Oostenrijk.

U straalt?
“Het is een hele eer om voorzitter
van de LRM te mogen worden.
Als verstandige en verdienstelijke
mensen vinden dat ik geschikt ben
voor deze job, geeft dat vertrou-
wen en streelt dat toch mijn ego.”
(lacht)

Wanneer bent u gepolst? En 
door wie?

“Pas vorige maand hebben men-
sen in CD&V-kringen mij de 
vraag gesteld. Op Vlaams niveau 
was immers afgesproken dat die 
partij de nieuwe LRM-voorzitter
mocht aanbrengen.”

Als ondernemer pur sang heeft 
u wellicht niet meteen ‘ja’ 
gezegd?

“Klopt. Ik heb dat eerst thuis be-
sproken. En ik heb een lang ge-
sprek met Hugo Leroi gehad. Ik 
ken hem vrij goed, van het be-
stuurscomité van VKW Limburg.
Vijf uur lang hebben we diep-
gaand gesproken over wat het 
LRM-voorzitterschap precies in-
houdt. Hugo trok daar drie dagen
per week voor uit, al durf ik wed-
den dat het er meer waren.”

Hij kon dat omdat hij geen 
professionele activiteiten meer 
had. Als CEO van de Actief 
Group heeft u die wel?

“Ik geloof echt dat dit bij LRM 
moet lukken omdat dit geen uit-
voerend mandaat is en ik bij Ac-
tief geen operationele leiding
meer heb. Tot drie jaar geleden
was ik nog CEO van Actief België.
Vandaag is dit niet meer het geval
en rapporteren de CEO’s van ver-
schillende landen aan mij. Omdat
ik die dagelijkse beslommeringen 
heb losgelaten, kan ik dus makke-

lijker tijd en ruimte vrijmaken.
Voor de LRM wil ik dat de vol-
gende zes jaar erg graag doen.”

Waarom heeft u het voorzitter-
schap aanvaard?

“Om diverse redenen. Zoals ik
eerder al zei, was ik erg gechar-
meerd door de vraag. Twee: ik ben
een geboren en getogen Limbur-
ger. Ik heb de helft van mijn leven
in Genk, Hasselt of Houthalen ge-
woond. Vandaag woon ik in Bras-
schaat, maar mijn Limburgse
roots heb ik nooit verloochend. 
En drie: na een carrière van 40 jaar
in binnen- en buitenland is het 
moment aangebroken om iets te-
rug te doen voor mijn Limburg.”

Dat u grote schoenen te vullen 
heeft, schrikt u niet af?

“Dankzij die grote schoenen van
Hugo heeft de LRM de voorbije
13 jaar al bijzonder veel gereali-
seerd. Hugo stopt als voorzitter 
maar die realisaties blijven. Ik ga
in de eerste plaats voor continuï-
teit  zorgen, de dynamiek van de 
LRM en de goede dingen behou-
den. Kijk, eeuwenlang was Lim-
burg een agrarische regio. Dan

kwamen de mijnbouw en met
Ford de maakindustrie. Na de
sluiting van Philips-Hasselt in
2002 was het onder impuls van de

LRM dat in Limburg zwaar werd
geïnvesteerd in technologische ac-
tiviteiten. Daar is de kiem gelegd
voor het sterke verhaal dat Corda
Campus heet. Net als bij de start-
ups die daar het mooie weer ma-
ken wil ik daar ook de scale-ups 
versterken.”

Volgende week wordt recreatie-
park Terhills officieel geopend. 
Ook alle mijnterreinen kregen al
een herbestemming. U zult als 
voorzitter wel nieuwe accenten 
moeten leggen?

“Als teamspeler die niet zo graag 
in de picture staat, zal ik nieuwe 
accenten samen met de nieuwe
raad van bestuur en het manage-
ment leggen. En ja, we zullen nieu-
we strategieën moeten uitrollen en
moeten inzetten op nieuwe ten-
densen. We zullen weloverwogen
keuzes moeten maken, want de
LRM kan niet op alles inzetten.”

Waar legt u de lat voor uzelf?
“Het zou me veel plezier doen als
men in 2026 zou zeggen dat ik op
mijn eigen manier een nieuw suc-
cesverhaal voor LRM heb ge-
schreven. Dat zou mooi zijn.”

Mark Maesen: 
“Hugo Leroi 
trok drie dagen 
per week uit 
voor het 
voorzitterschap, 
al durf ik te 
wedden dat het 
er meer waren.” 
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Mark Maesen 
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CULTUUR
Dertig miljoen euro 
minder inkomsten uit 
auteursrechten in 2020

In 2020 hebben auteursrechten 
in België ongeveer 126 miljoen 
euro opgebracht. Dat is 30 
miljoen euro minder dan in 2019: 
toen haalden auteurs, componis-
ten en uitgevers nog 156 miljoen 
euro aan inkomsten uit auteurs-
rechten. “Evenementen, fuiven, 
concerten en theateropvoeringen 
werden massaal geannuleerd. En 
een volledig festivalseizoen viel 
op slag weg”, klinkt het bij de 
auteursvereniging Sabam. (b)

TOERISME
Eurowings ziet 
boekingen fors 
toenemen

Luchtvaartmaatschappij Euro-
wings heeft het aantal boekingen 
in de voorbije twee weken zien 
verdubbelen. Op piekdagen 
verkoopt Eurowings meer dan 
50.000 tickets, in vergelijking 
met 80.000 vóór de coronapan-
demie. In de komende vier 
weken heeft het daarom al 500 
extra vluchten ingelegd. De 
populairste bestemming van de 
grootste vakantiemaatschappij 
van Duitsland blijft het Spaanse 
eiland Mallorca. Tegen eind 
augustus en begin september zal 
de maatschappij alweer 80 
vliegtuigen inzetten. Momenteel 
zijn er zowat 45 toestellen van 
Eurowings in de lucht. (b)

AFVAL

“Dijle in Leuven is 
vuilste rivier van
Vlaanderen” 

De Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) is gisteren gestart met de 
jaarlijkse opkuis van de rivier de 
Dijle in het centrum van Leuven. 
"Nergens is het zo vuil als hier", 
zegt Katrien Smet, woordvoerder 
van de Vlaamse Milieumaat-
schappij. "We vinden fietsen, 
winkelkarretjes, nadarhekken... 
Je kan het zo gek niet bedenken 
of het ligt in de Dijle."
Minstens één keer per jaar ruimt 
de Milieumaatschappij afval op in 
de Dijle. Om dat vlotter te laten 
verlopen, wordt het waterpeil van 
de rivier enkele dagen lager 
gezet, door het water langs de 
Voer af te leiden. (b)
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