
In Gent wordt het WK
petanque afgewerkt. En
petanque blijkt intussen
een heuse sport: de
Fédération International de
Pétanque et Jeu Provençal
wil er tegen 2024 een
olympische demonstratie -
discipline van maken.

Het is niet de eerste keer dat de
spelers in Gent landen. In 2012
werd in dezelfde Topsporthal
Vlaanderen het EK georgani-
seerd. De Fédé ration Interna -
tional de Pé tanque et Jeu Pro -
ven  çal (FIPJP) was zo
gecharmeerd dat ze terug-
keerde. 

Dat de regerende wereld-
kampioen een landgenoot is,
helpt. Claudy Weibel, Bebel 71
voor de kenners, is een 46-jarige
Ardenees die al sinds zijn zesde
speelt en al jaren actief is in
Frankrijk. Daar leeft de sport

uiteraard nog meer dan hier.
Traditioneel wordt petanque

gespeeld in teams van drie met
één reserve. Vandaar de bena-
ming ‘triplette’. Sinds 2015 heeft
men de ‘Singles’-disciplines toe-
gevoegd. Het is in die categorie
dat Weibel in 2016 in Nice
wereldkampioen werd. Op het
WK in Gent worden ‘Doubles’

en ‘Doubles Mixed’ (man en
vrouw) gelanceerd om de sport
sneller te maken en kans te
maken op het statuut van olym-
pische demonstratiesport tegen
2024. 

Weibel verloor zijn eerste
match als titelverdediger. “Ik
train niet dagelijks. Ik kan niet
leven van de sport en heb een
bedrijf in tweedehands wagens.
Om er iets aan te verdienen, heb
ik mijn merk ‘boules’ en petan-
quekledij. En de petanquesport
heeft mij al overal gebracht.”

Opvallend: het Amerikaanse
team draagt badges ‘Make
America Tolerant Again’. Een
verwijzing naar Trump. “Paul
Yang is niet mee uit schrik dat
hij niet meer het land in zou
mogen”, klinkt het. “Hij heeft
een greencard, maar heeft nog
de status van politiek vluchte-
ling. Met deze actie willen we
hem steunen.” (YDS/EV)
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Weer IS-video’s
en kinderporno 
op Facebook

Experts wijzen algoritmes aan als oorzaak
DIETER BAUWENS

Facebook krijgt alweer kritiek omdat het
tientallen filmpjes van kinderporno en 
IS-propaganda niet heeft weggehaald.
Nochtans was de sociaalnetwerksite op de
hoogte gebracht van de aanwezigheid van
de filmpjes.

De Britse krant The Times bracht aan het licht dat
de sociaalnetwerksite naliet om tientallen afbeel-
dingen en video’s offline te halen, hoewel die tel-
kens waren gemeld aan de Facebook-moderato-
ren. Het ging onder meer om ont-
hoofdingsbeelden door IS, verschillende pedofiele
afbeeldingen, een video waarop kindermisbruik
te zien is en propaganda die recente terreuraan-
slagen in Londen en Egypte bejubelt. Volgens de
moderatoren schonden die beelden de gedrags-
code van Facebook niet.

Sterker nog: de algoritmes van Facebook pro-
mootten de bewuste filmpjes zelfs indirect bij de
gebruikers, door de profielen of groepen die ze
gepubliceerd hadden aan te raden. Nochtans is
een groot deel van de beelden duidelijk in strijd
met de wet.

“Als iemand illegale beel-
den meldt aan Facebook en de
moderator beslist om die beel-
den toch op de site te laten,
dan riskeert Facebook ver-
volgd te worden”, zegt de
Britse sociale media-expert
Julia Knowles. “Er zou
immers kunnen worden gear-
gumenteerd dat het bedrijf op
die manier de publicatie en de
verspreiding ervan helpt en
zelfs aanmoedigt.” 

Mens en machine falen
Hoe choquerend sommige beelden en bood-
schappen ook zijn, het hoeft niet te verbazen dat
ze door de mazen van het net glippen en op
Facebook blijven circuleren, zegt Dado Van
Peteghem, expert digitale media. “Facebook en
andere sociale media willen geen censuur hante-
ren, maar beseffen tegelijk dat, doordat iedereen
alles online kan gooien, er zaken verschijnen die
over de schreef gaan. Dus proberen ze toch een
lijn te trekken.” 

Daarvoor wordt onder meer artificiële intelli-
gentie gebruikt, maar die is niet onfeilbaar. Denk
aan het verbod op blote borsten en ander naakt
op Facebook. Soms wordt daarin te ver gegaan,
en worden ook duidelijk niet-aanstootgevende
beelden gebannen. 

Dat was onder meer het geval bij foto’s waarop
een moeder haar kind de borst geeft, of de iconi-
sche foto van Nick Ut van het zogenaamde

‘napalmmeisje’, dat naakt vlucht voor de gruwel
tijdens de Vietnamoorlog. Voor de meeste mensen
duidelijk niet-aanstootgevend, maar een machine
redeneert niet zoals wij.

Daarom worden de machines aangevuld met
mensen van vlees en bloed, de moderatoren.
“Maar er verschijnt dagelijks zoveel op Facebook
dat zij onmogelijk alles kunnen zien. Bovendien
blijft het elke keer een subjectieve beoordeling”,
zegt Van Peteghem. 

Darkest corner of the web
In de meeste gevallen haalde Facebook de beelden
pas offline nadat The Times nogmaals op de
inbreuken wees. Dat was onder meer het geval bij
een video waarin een jong kind misbruikt wordt.
Die ene video is echter absoluut geen alleenstaand
geval. Er bestaan verschillende Facebook-groe-
pen, waar leden expliciete beelden van kinderen
uitwisselen. Een lid van een van die groepen
noemt het zelf ‘the darkest corner of the web’.

Het is lang niet de eerste keer dat Facebook
onder vuur komt te liggen omdat het jihadisten,
criminelen en pedofielen laat begaan. De site moe-
digt hen in zekere zin zelfs aan, doordat de
Facebook-algoritmes hen toelaten om ‘vrienden’

te ontmoeten, en aansluiting
te vinden bij groepen met
gelijkaardige voorkeuren.

“We zijn The Times dank-
baar om dit onder onze aan-
dacht te brengen. We hebben
al deze beelden verwijderd. Zij
schenden onze waarden en
hebben geen plaats op
Facebook”, reageerde het
bedrijf bij monde van Justin
Osofsky, adjunct-directeur
Algemeen Beleid. “We betreu-
ren dat dit is gebeurd. Het is
duidelijk dat we beter kunnen

doen en we zullen hard blijven werken om aan de
hoge verwachtingen tegemoet te komen die men-
sen terecht hebben van Facebook.”

Of dit soort beelden
binnenkort niet meer
op Facebook te zien
zal zijn, betwijfelt
Van Peteghem. “De
mens is feilbaar, en
de machines zijn
nog niet correct
genoeg. Die code
moeten de sociale
media nog kraken,
maar dat zal nog
een hele tijd
duren
denk
ik.”
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‘Er verschijnt dagelijks 
zoveel op Facebook 
dat de moderatoren

onmogelijk alles
kunnen zien’

DADO VAN PETEGHEM
EXPERT DIGITALE MEDIA

MARGOT VANDERSTRAETEN WERKTE
BIJ ORTHODOX-JOODS GEZIN

‘Hun paspoorten liggen
klaar om te vertrekken’ 

Wouter Van Bellingen en Liesbeth Homans
‘Natuurlijk is er een probleem van 

discriminatie en racisme in Vlaanderen’

‘Politici moeten worden opgeleid’
De 10 waarheden van dirigent

Philippe Herreweghe

WK petanque strijkt neer in Gent 

‘LOGEBROEDERS,
MAAK U BEKEND!’

Een oproep van
Joël De Ceulaer

ROUTE NATIONALE
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NIEUWE REEKS
Op zoek naar de
politieke stemming
in ‘la France profonde’

‘Ik train niet
dagelijks en 

kan niet leven 
van de sport’

CLAUDY WEIBEL
REGEREND WERELDKAMPIOEN 
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Stephen King is wild van 
VRT-serie ‘Beau Séjour’
De wereldberoemde
thrillerauteur Stephen
King heeft de Eén-serie
Beau Séjour gezien op
Netflix en laat in een tweet
zijn enthousiasme blijken.
‘Briljant, excentriek en op
een vreemde manier
meeslepend’, tweette hij.

Beau Séjour is internationaal al
langer een mooi parcours aan
het rijden. De reeks won de
publieksprijs op het internatio-
nale tv-festival Séries Mania,
werd als allereerste Vlaamse
reeks aan Arte verkocht en was
te zien op de festivals van Berlijn
en Rotterdam. 

Het virtueel bloemetje van
Stephen King is de kers op de
toch al rijk van slagroom voor-
ziene taart. “Ik ben zelf een grote
fan van King”, vertelt Bert Van
Dael die samen met Sanne
Nuyens het scenario van Beau
Séjour schreef. “Dan is het
natuurlijk fantastisch dat je van
zo iemand een compliment
krijgt.”

Een compliment van iemand
als King is fijn, maar betekent

het ook iets voor de reeks of zelfs
de hele Vlaamse televisiesector
op lange termijn? 

“Het televisiewereldje, zelfs
als je het op internationaal vlak
bekijkt, is klein”, zegt Raf Uten
van De Mensen, het productie-
bedrijf achter Beau Séjour. “Ook
zonder de tweet van King had
Beau Séjour al de nodige naams-
bekendheid. Als je in de prijzen
valt op festivals en de verkoop
van zo’n reeks loopt goed dan
gaat dat snel rond.” 

Wat niet betekent dat de
King-tweet geen effect zal heb-
ben. “Dit is vooral een kans om
in de VS een breder publiek te
bereiken. Stephen King heeft
meer dan 3 miljoen volgers op
Twitter. Hopelijk gaan die op
Netflix allemaal naar Beau
Séjour op zoek.” (PD)  

United Airlines vergoedt
passagiers op overvolle vlucht
United Airlines heeft beslist om
de vliegtickets terug te betalen
van alle passagiers op de over-
volle vlucht 3411. Sinds vorige
zondag ligt de Amerikaanse
vliegtuigmaatschappij zwaar
onder vuur, nadat beelden
opdoken van een passagier die
hardhandig van het vliegtuig
werd gesleept.

Op dinsdag bood topman
Oscar Munoz al uitvoerig zijn
excuses aan en met een financi-
ële compensatie probeert
United Airlines de imagoschade
nu verder te beperken. 

Maar daar laat de betrokken
passagier, David Dao, het niet
bij. Via een spoedprocedure
proberen zijn advocaten bij de
rechtbank van Illinois momen-
teel alle bewijsmaterialen veilig
te stellen voor verdere rechts-
spraak.

Drie werknemers van de
luchthavenpolitie zijn ondertus-
sen met verplicht verlof
gestuurd. United Airlines heeft
laten weten nooit meer agenten
te willen oproepen voor derge-
lijke gevallen van overboe-
king. (MIM)

LIEVEN DESMET

Ons land telt te veel bedrijven die virtueel
failliet zijn, maar rustig voortkabbelen. Ze
zorgen er wel voor dat nieuwe bedrijven
moeilijk aan de bak geraken, en bedreigen
zo de economie.

Zombiebedrijven zijn bedrijven die jarenlang ver-
lies maken of bedrijven die een negatief eigen ver-
mogen hebben. Dat laatste betekent dat als ze al
hun bezittingen en knowhow zouden verkopen,
ze hun schulden niet zouden kunnen terugbeta-
len. Het zakenblad Trends deed onderzoek naar
dergelijke bedrijven in ons land.

Het blad baseert zich deels op cijfermateriaal
van dataverstrekker Roularta Business
Information, net als Trends onderdeel van
Roularta Media Group. Daaruit blijkt dat meer
dan 55.000 Belgische bedrijven (14 procent) al drie
jaar lang verlies maken. Nog meer bedrijven 
(15 procent) hebben een negatief eigen vermogen.
Let wel: het gaat daarbij voor het grootste deel om
bedrijven met 0 tot 4 werknemers.

Opvallend is dat er in ons land meer zoge-
noemde zombiebedrijven zijn dan in de ons
omringende landen. Hun aantal steeg ook sterker
tussen 2007 en 2013 dan in andere landen. Met
die cijfers horen we bij de koplopers, samen met
landen als Italië en Spanje.

Economische schade
Die vaststelling is op zich niet nieuw. Vorig jaar
was er al een gelijkaardig rapport van de bank
HSBC, een van de grootste ter wereld. De achter-
liggende filosofie is eigenlijk heel eenvoudig. De
economieën van de ontwikkelde landen bevinden

zich eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2007
–2008 in de situatie dat ondanks alle geleverde
inspanningen de economische groei maar mond-
jesmaat op gang komt. 

Het goedkopegeldbeleid van de centrale ban-
ken zorgt ervoor dat deze bedrijven kunstmatig
in leven worden gehouden. Daardoor kunnen ze
in leven blijven en bedrijven die wel levensvatbaar
zijn beconcurreren. De vraag is of die zombiebe-

drijven ook schade aanrichten. Trends oordeelt
van wel. Zulke bedrijven modderen maar aan en
dus investeren ze te weinig en halen ze onze pro-
ductiviteit omlaag. Bovendien kunnen ze de oor-
zaak zijn van het nog altijd lage aantal starters.
De zombiebedrijven houden de markt bezet en
drukken de prijzen, wat concurrentie moeilijker
maakt. Volgens de berekeningen van het blad ver-
nietigden deze bedrijven meer dan 13 miljard euro
kapitaal en houden ze 110.000 werknemers en 
37 miljard euro aan activa gevangen in activiteiten
zonder toekomst.

Toch deze kanttekening. Een flink deel van die
zombiebedrijven, zeker de bvba’s met weinig
werknemers, houdt hun balans expres in de rode
cijfers. Het is een onderdeel van een boekhoud-
kundige optimalisatie. Volgens Geert Janssens
van ondernemersplatform Etion verdienen der-
gelijke bedrijven vaak goed hun boterham. “Maar
het is niet te zien. Ze doen uitgaven in cash.”

Creatieve destructie
Bovendien zijn een pak van die bedrijven gemak-
zuchtig. “Veel bedrijven investeren niet meer en
ze melken de zaak zo lang mogelijk uit. Door een
gebrek aan ambitie en angst voor risico’s, verzeilen
ze in een soort overlevingsmodus”, zegt Janssens
in Trends. Het omvallen van een aantal zombie-
bedrijven zou uiteraard pijn doen, maar uitein-
delijk is er dan een obstakel weggevallen dat tot
dusver een gezond economisch herstel in de weg
stond. Het is die vaststelling die Joseph
Schumpeter, in zijn boek Capitalism, Socialism
and Democracy met de zogenaamde creatieve
destructie beschreef. Door oudere vastgeroeste
bedrijven failliet te laten gaan, maken ze plaats
voor vernieuwers. 

Belgische zombiebedrijven 
bedreigen onze economie 
Ze investeren te weinig, halen onze productiviteit naar omlaag en maken het starters moeilijk 

Stephen King
noemde de 
tv-serie op
Twitter briljant,
excentriek en
meeslepend.

euro aan kapitaal hebben
zombiebedrijven vernietigd.

13 miljard

55.000

van alle bedrijven heeft 
een negatief eigen vermogen.

15%
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Meer dan 55.000 Belgische
bedrijven maken al 3 jaar
lang verlies.

Verlindi
Markering


