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Turkije zet zich op kaart voor investeerders

BERT BROENS

R uim een half jaar na
haar vertrek uit Turkije
gaat de verzekerings-

groep Ageas terug door een belang
van 31 procent te kopen in Aksi-
gorta, een van de grootste schade-
verzekeraars van het land. De stap
illustreert de aantrekkingskracht
van het snelgroeiende Turkije op
westerse - financiële - groepen.
Ook Dexia en BNP Paribas Fortis
trekken volop de Turkse kaart.

Op het eerste gezicht is het een
vreemde zet: in juli vorig jaar ver-
kocht Ageas zijn Turkse pensioen-
en levensverzekeraar aan BNP Pa-
ribas en trok het de Turkse deur
achter zich dicht. Nu wordt het op-

nieuw actief in het land. Volgens
woordvoerster Kathleen Steel
stroken beide beslissingen perfect
met de nieuwe stra-
tegie van Ageas.

‘Onze pensioen-
en levensverzekeraar
was heel klein en kon
niet binnen een rede-
lijke termijn de voor-
opgestelde financiële
criteria halen’, zegt
Steel. ‘Met Aksigorta,
een leider op de
markt, is dat anders.’

Ageas koopt de
participatie van de
Sabanci Holding, die
31 procent behoudt. De rest van de
verzekeraar staat op de beurs. De
Belgische groep betaalt 162 mil-

joen euro voor het belang. Dat is
een premie van 53 procent boven
op de marktwaarde van Aksigorta

van donderdag.
Dat doet meerdere

analisten besluiten
dat Ageas een hoge
prijs - 45 maal de ge-
raamde koers-winst-
verhouding voor 2011
- betaalt voor zijn ren-
tree op de Turkse
markt. Anderen vin-
den de stap louter po-
sitief. ‘We beschou-
wen deze overname
in een snelgroeiende
markt en (in een spe-

ler, red.) met een deftig marktaan-
deel als positief’, zegt KBC-analist
Dirk Peeters.

Aksigorta is het nummer vier
op de Turkse schadeverzekerings-
markt, met een belang van 8,1 pro-
cent. Allianz, Anadolu en marktlei-
der AXA (12%) zijn nog groter.
Aksigorta haalde vorig jaar 415
miljoen euro aan premies binnen,
onder meer via 1.400 makelaars.

CONSOLIDATIE
Schadeverzekeringen hebben

een lage penetratie in Turkije. Er is
dus nog veel groei mogelijk, al was
het maar omdat een verzekering
tegen aardbevingen verplicht
wordt. Die groei kan ook komen
van consolidatie, want nu zijn er
niet minder dan 30 spelers actief.
Aksigorta wil een actieve rol spelen
bij die consolidatie en zo een gooi
doen naar het marktleiderschap.

Voorts dient de samenwerking
met de grootbank Akbank, ook een
onderdeel van de Sabanci Holding,
een duwtje in de rug te krijgen. In
het kader van de transactie gaat
Aksigorta voor 15 jaar exclusief in
zee met Akbank. Ook dat bleek
aantrekkelijk te zijn voor Ageas.
Zijn vroegere levensverzekeraar in
Turkije had maar een bank-verze-
keringsakkoord van vijf jaar.

Ageas brengt in de samenwer-
king met Aksigorta zijn grondige
kennis van bank-verzekeren en an-
dere ervaring in. ‘Dit is dus voor
ons geen louter financiële investe-
ring, waarbij we geld op tafel leg-
gen en wachten’, zegt Steel. Er
komt een operationeel comité met
vertegenwoordigers van beide par-
tijen.

Ageas via voordeur weer naar Turkije
l Groep neemt participatie in vierde grootste schadeverzekeraar van het land l Ageas wil rol niet beperken tot die van investeerder

Kort
■ Ageas betaalt

162 miljoen euro voor
een belang in de vier-
de schadeverzekeraar
van Turkije.

■ Dat is een premie
van 53 procent.

■ Maar het opwaarts
potentieel is groot.

Door in zee te gaan met de
Haci Ömer Sabanci Holding
vindt Ageas aansluiting bij een
van de grootste conglomeraten
van Turkije. Gecontroleerd door
de gelijknamige, steenrijke fami-
lie heeft Sabanci belangen in tal
van sectoren, van financiële dien-
sten over energie, retail en ce-
ment tot de voertuigindustrie. De
holding, genoemd naar haar op-
richter, is met 55.000 werkne-
mers actief in 18 landen en zette
in 2009 een omzet neer van om-
gerekend 9 miljard euro. In België
is Sabanci aanwezig met het Me-
chelse hoofdkantoor voor Europa

van de busbouwer Temsa, een
concurrent van Van Hool.
Het conglomeraat wordt geleid
door Güler Sabanci, een klein-
dochter van de stichter. Ze is for-
meel niet de CEO, maar zwaait er
toch de plak als voorzitter en al-
gemeen directeur. Ze staat be-
kend als een gewiekste zaken-
vrouw die tegelijk veel oog heeft
voor liefdadigheid en sociale pro-
jecten. Op lijstjes van The Wall
Street Journal, Forbes en Finan-
cial Times met de machtigste za-
kenvrouwen ter wereld staat Gü-
ler Sabanci steevast in de top
tien.

Conglomeraat met veel tentakels

Turkije is een land in volle economische groei. Belgische investeerders doen er dan ook goed aan hun beeld van Turkije en zijn inwoners bij te stellen. © HH

W ie in Istanbul rond-
wandelt, ziet in niets
het beeld dat in Bel-

gië leeft over Turkije als perifeer
economisch gebied. Turkije is een
land in volle economische groei,
en er is geen betere plek dan Istan-
bul om dat te illustreren. Al van ’s
ochtends vroeg rijden handelaars
uit alle windstreken breed gesticu-
lerend af en aan om hun waren in
de winkels, cafés en restaurants te
krijgen. Overdag verdringt de op-
komende nieuwe middenklasse
zich overal in de stad om als eerste
de nieuwste modetrends te kun-
nen aankopen en ’s avonds zoeken
de 5 miljoen jongeren die de stad
rijk is de hipste clubs op. Het zijn
allemaal uitingen van de bloei van
de ‘Anatolische tijger’, het enige
land in de buurt van Europa dat de
afgelopen jaren ‘Aziatische’ groei-
cijfers kon voorleggen.

Enkele Belgische pioniers-

bedrijven zagen al jaren geleden
brood in de opkomende Turkse
markt. Behalve Bekaert (1989) en
Balta (1998) manifesteerden voor-
al de grootbanken Dexia en het
voormalige Fortis zich met succes
in Turkije.

MONDAIN
Maar niet enkel bedrijven pro-

fiteerden van de Turkse economi-
sche groei. Ook maatschappelijke
evoluties als emancipatie en secu-
larisering zetten door. En dat is in
het mondaine Istan-
bul niet anders: uit de
minaretten schallen
de islamverzen als
weleer, maar de
Istanbulu lijken er
zich maar weinig van
aan te trekken. Voor
vele Turken is de is-
lam een nevenver-
schijnsel geworden,
een soort vrijblijvend
tijdverdrijf. Die nieu-
we invulling van reli-
gie komt ook bij de
vrouwen nadrukke-
lijk tot uiting: hoofd-
doeken zijn hier stil-
aan moeilijker te vinden dan in
pakweg Anderlecht of Deurne.

‘Die ontwikkelingen verrassen
Belgische ondernemers’, zegt Raf
Pauwels, Vlaams handelsverte-
genwoordiger in Turkije. Vanuit
zijn zwaar beveiligde consulaats-
kantoor in het midden van het
stadscentrum heeft hij een gepri-
vilegieerde blik op de ontwikke-
ling van Turkije. ‘Telkens als hier

een handelsmissie te gast is, valt
de mond van enkele delegatiele-
den open van verbazing omdat
Istanbul zo modern is.’

Ondanks de drastische econo-
mische en sociale veranderingen
in Turkije volgt er geen mentali-
teitswijziging bij buitenlandse
(Belgische) investeerdeers. ‘Tur-
kije blijft voor velen het land van
de economische achtergesteld-
heid, de islam en de hoofddoek’,
drukt de in Turkije wonende Bal-
ta-manager Christophe Vander-

bauwhede het uit.
Volgens hem komt dat
grotendeels door het
beeld dat de traditio-
nele Turkse migran-
ten in België uitdra-
gen.

Zelf woont en
werkt de West-Vla-
ming al tien jaar in de
provinciestad Usak.
Hij heeft niets dan po-
sitiefs te vertellen
over zijn Balta-zen-
ding: ‘We zitten hier
in een industriezone
met alle faciliteiten.
Bedrijven hier zijn ge-

moderniseerd en geprofessionali-
seerd. Ik ben zelfs voorzitter van
de lokale ondernemersvereniging.
Dat zegt toch veel over de open-
heid die hier heerst ten aanzien
van buitenlanders en niet-mos-
lims.’

Voor Vanderbauwhede zijn de
‘westerse’ leefomstandigheden in
het binnenland van Turkije intus-
sen vanzelfsprekend. Toch is net

dit anno 2011 de echte nieuwig-
heid. De opkomst van op westerse
leest geschoeide industriesteden
in het binnenland van Turkije
vormt de echte breuk met het ru-
rale en religieuze Turkije. De klei-
ne provinciecentra van landbouw-
en textielhandel van weleer vorm-
den zich in de afgelopen twee de-
cennia om tot moderne miljoe-
nensteden.

BEELD
Volgens Turkijekenners doen

Belgische investeerders er dan ook
goed aan hun beeld van Turkije en
zijn inwoners bij te stellen. Want
ondanks de gunstige economische
evolutie in Turkije stokken de Bel-
gische investeringen in het land.

Toch vindt Refik Erzan, hoog-
leraar economie aan de Bogazici-
universiteit in Istanbul, niet dat
het aan de Belgische investeerders
is om hun beeld bij te stellen. Hij
ziet die taak meer weggelegd voor
Turkse emigranten zelf. ‘Turkse
Belgen spelen een heel grote rol in
de beeldvorming van buitenlandse
investeerders over Turkije. Door
zich te veel te hechten aan het
Turkije dat ze kenden van vroeger,
dragen ze in Europa een verkeerd
beeld uit van Turkije.’

Erzan vindt dat Turkse Belgen
zich niet te traditioneel mogen op-
stellen. ‘We hebben niet liever dan
dat ze zich aanpassen aan hun
nieuwe land, de taal leren, de ge-
bruiken overnemen, studeren. Zo
zijn ze de beste ambassadeurs van
het nieuwe Turkije: jong, dyna-
misch, vol opportuniteiten.’

REPORTAGE
PETER VANHAM, ISTANBUL

Met 7 procent groei is Tur-
kije het grootste groeiland
van Europa. Vooroordelen
over Turken schrikken
Belgische investeerders
evenwel nog steeds af. ‘Het
wordt tijd het beeld over
Turkije bij te stellen’, vin-
den Turkse experts. ‘Of de
Turken zullen hun interes-
se in Europa verliezen.’

Onbeminde Anatolische tijger
l Belgen aarzelen om in Turkije te investeren door verkeerde perceptie

Turkije blijft
voor velen het
land van de eco-
nomische ach-
tergesteldheid,
de islam en de
hoofddoek.

CHRISTOPHE
VANDERBAUWHEDE,
Balta Turkije

I stanbul is hot. De stad
steekt Barcelona en Lon-
don naar de kroon als hip-

ste citytripbestemming in Europa.
Het geld rolt er als nooit tevoren.
Istanbul surft op de golven van
een economische boom zonder
voorgaande. Bevoorrechte getuige
van de Turkse opmars is Yvan de
Cock, afscheidnemend CEO van
Fortis Turkije. De jongste vijf jaar
bereidde hij in Istanbul de fusie
voor van Fortis Turkije en de loka-
le bank Türk Ekonomi Bankasi.
Op 1 maart gaat hij aan de slag bij
BNP Paribas Fortis in Brussel.

Kende u het land goed toen u
hier in mei 2006 aankwam?
Yvan De Cock: ‘Ik zat in de ja-

ren 80 in exportkredieten. Ook
Turkije zat toen in mijn geografi-
sche portefeuille. Ik kwam dus
niet in een vreemd land terecht,
maar het was wel 20 jaar geleden.
Het eerste wat me opviel, was hoe
Istanbul veranderd was. Ik herin-
nerde het me als een stad van 3 tot
4 miljoen inwoners, maar in 2006
kwam ik terecht in een metropool
van 13 tot 14 miljoen mensen.’

Turkije wordt omschreven
als ‘het China van Europa’.
Wat zijn z’n troeven?
De Cock: ‘Het is het hele pak-

ket. Er is in het land een redelijk

institutioneel kader. Turkije kent
sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een functionerende
parlementaire democratie. Het ju-
ridische kader, belangrijk voor za-
kenlui, is aanwezig. De infrastruc-
tuur is stevig en gaat er goed op
vooruit. De sociale zekerheid is
niet perfect, maar werkt. Niemand
komt om van honger. En er is die
jonge bevolking, met een scho-
lingsgraad die stijgt.’

Turkije kent een
opvallende groei
in buitenlandse
investeringen.
Zijn dat de juiste
investeringen?
De Cock: ‘Turkije

trekt veel hot money
aan. Veel buitenlan-
ders investeren in
Turkse staatsobliga-
ties. Die bieden hier
nog 7 procent. Maar
meer dan ooit zijn er
ook duurzame inves-
teringen. Vóór 2001
had Turkije amper
1 miljard dollar bui-
tenlandse investerin-
gen per jaar. Tussen
2004 en 2007 is dat
gestegen naar 10 à 20
miljard dollar per
jaar.’

‘Ik stel vast dat
buitenlandse investeerders tegen-
woordig oostwaarts kijken. Com-
bineer dat met dicht bij huis, en je
komt uit bij Turkije. De groeivoor-
uitzichten maken het land dubbel
attractief. Een land waar het be-
steedbare inkomen per kop ra-
zendsnel stijgt, kan je met recht en
reden een groeimarkt noemen. De
consumptie zal toenemen, de
dienstensector zal moeten volgen.’

Bent u het ermee eens dat
Turkije het voorbije decen-
nium een kantelmoment be-
leefde? Sinds 2002 is de AK-
partij aan de macht. Die
heeft haar wortels in de po-

litieke islam en staat in Tur-
kije zelf ter discussie omdat
ze het land zou islamiseren.
De Cock: ‘Ik weet dat levens-

beschouwelijke vragen gesteld
worden bij de AK, maar econo-
misch heeft de partij fantastisch
werk geleverd. Ze heeft de econo-
mie geliberaliseerd, privatiserin-
gen doorgevoerd, buitenlandse in-
vesteringen gepromoot en de in-
flatie onder controle gekregen. De
AK wordt wel eens vergeleken met

de Nederlandse cal-
vinisten. Ik vind die
vergelijking terecht.
Ook zij waren reli-
gieus geïnspireerd
maar tegelijk zeer
mercantiel.’

Moet het land lid
worden van de Eu-
ropese Unie?

De Cock: ‘Wie
naar hier komt, ziet
hoe de stad eruit ziet,
de dynamiek... die
twijfelt niet. Ik denk
dat Europa een grote
kans zou missen door
Turkije niet toe te la-
ten. Turkije is altijd
de verbinding ge-
weest tussen oost en
west, en dat is nog al-
tijd zo. Het land
wordt geaccepteerd

in de moslimwereld en kan een
bemiddelende rol spelen in het
Midden-Oosten. Vergeet niet hoe
belangrijk Turkije is voor de ener-
gievoorziening, als doorvoerland.’

‘Het zou fout zijn Turkije niet
toe te laten om economische, geo-
politieke of filosofische redenen.
Maar in de Europese publieke opi-
nie is er angst voor het onbekende.
En onbekend maakt onbemind.
Twee jaar geleden had ik een diner
met tien CEO’s. Ik was de enige
man. In welk land maak je dat
mee? Welk land kan zeggen dat de
recentste twee voorzitters van de
werkgeversorganisatie vrouwen
zijn?’

INTERVIEW
DIRK VERMEIREN, ISTANBUL

Turkije is bezig aan een
enorme economische op-
mars. De voorwaarden om
in het land aan de Bospo-
rus te investeren zijn voor
buitenlanders dan ook erg
interessant. Dat zegt Yvan
de Cock, afscheidnemend
CEO van Fortis Turkije.
‘De islamitische AK-partij
heeft daar zeker toe bijge-
dragen.’

‘Turkije trekt veel
hot money aan’

l Yvan de Cock, CEO van Fortis Turkije, over de opmars van Turkije

Het zou fout
zijn Turkije niet
toe te laten
tot de EU om
economische,
geopolitieke
of filosofische
redenen.

ARJEN VAN DER ZIEL,
ONZE CORRESPONDENT IN ISTANBUL

De Turkse autoriteiten heb-
ben deze week de druk op

kritische journalisten opgevoerd.
De Turkse regering loodste een
wet door het parlement die pre-
mier Recep Tayyip Erdogan be-
voegdheden geeft om radio- en tv-
uitzendingen stop te zetten uit
veiligheidsoverwegingen. Tegelijk
arresteerde de politie drie journa-
listen van een website die zeer kri-
tisch bericht over de regering.

De Turkse justitie beschuldigt
de journalisten van deelname aan
een ondergronds netwerk dat de
conservatieve, islamitisch geo-
riënteerde regering omver wil
werpen. Maar volgens journalis-
tenorganisaties wil de regering
critici de mond snoeren. ‘Er wordt
geprobeerd alle oppositie, ieder-
een die anders denkt, uit te scha-
kelen’, zegt Dogan Tilic van het
Vrijheid voor Journalisten Plat-
form.

Europa volgt de arrestaties met
argusogen. Ook de Verenigde Sta-
ten zijn bezorgd. ‘Aan de ene kant

steunt het officieel Turks rege-
ringsbeleid een vrije pers, aan de
andere kant worden journalisten
opgepakt’, zegt de Amerikaanse
ambassadeur in Ankara. Volgens
een woordvoerder maakt Wa-
shington zich zorgen over ‘de inti-
midatie van journalisten’. De
Turkse regering vindt dat Wa-
shington zich niet moet mengen
in interne Turkse aangelegenhe-
den. ‘De persvrijheid is in Turkije
beter dan in de VS’, zei een minis-
ter. Erdogan verdedigde de arres-
taties. ‘Wie zegt dat journalisten
juridische immuniteit hebben?’

Turkse media kampen met au-
tocratische autoriteiten en repres-
sieve wetgeving, die het moeilijk
maken te berichten over gevoelige
zaken, zoals de Koerdische rebel-
lenbeweging PKK, of corruptie.

Turkije in hogere versnelling
tegen al te kritische journalisten


