PERSBERICHT
DE LAUREAAT VAN DE GULDEN SPOOR VOOR ECONOMISCHE UITSTRALING 2015 IS GEKEND.

De ondernemer Fernand Huts ontvangt de onderscheiding.
De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor voor Economische
Uitstraling uit aan verdienstelijke personaliteiten die een opmerkelijk spoor op het
sociaal-economische terrein trekken. De onderscheiding gaat dit jaar naar Fernand Huts.
Fernand Huts is een naam als een klok in de Vlaamse bedrijfswereld. Huts, die naast
topindustrieel ook een grote kunstliefhebber is en een satirisch boek pleegt te schrijven, is
voorzitter van de Katoennatie die vorig jaar nog uitgeroepen werd tot ‘onderneming van het
jaar’.
Zijn roots liggen in het Brabantse Haspengouw waar zijn voorouders generaties lang boerden,
tot zijn grootvader in de jaren 30 naar de Antwerpse haven verkaste. Fernand Huts zelf begon
zijn ondernemersloopbaan als ‘Veldboerke’, met een bedrijfje dat zich specialiseerde in
biologisch gekweekte groenten en fruit. Begin jaren 80 werd hij natiebaas in Katoennatie en
bouwde het in de volgende 35 jaar uit tot een echte wereldspeler.
“Alleen al door de manier waarop Fernand Huts dit bedrijf van een modale kmo ontwikkelde
tot een logistieke multinational met meer dan 13.000 werknemers in meer dan 30 landen,
verdient hij met recht en reden een Gulden Spoor voor economische uitstraling” zegt An De
Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw die jaarlijks de onderscheiding
uitreikt. Zij toont zich ook gecharmeerd door Huts’ stevig ingebakken Vlaamse reflex die hij al
in zijn studententijd etaleerde als praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond in
Leuven en die ook zijn vandaag nog zijn persoonlijkheid kleurt. ”Het is dan ook niet toevallig
dat op 11 juli op diverse plaatsen in de wereld Vlaamse leeuwenvlaggen wapperen, want zij
worden uitgehangen aan de meer dan tweehonderd wereldwijd verspreide vestigingen van
Katoennatie” weet An De Moor.
Niet zo lang geleden kwam de Antwerpse havenbaas ook in het nieuws door de overname van
Indaver, dat tot de mondiale top-drie van de verwerking van gevaarlijk industrieel afval
behoort. Hij kaapte het bedrijf, dat ooit toebehoorde aan enkele chemiereuzen uit de
Antwerpse haven, bij het Nederlandse Delta weg voor de neus van Franse, Japanse, Chinese
en Zweedse kandidaat-overnemers en maakte er opnieuw een Vlaams bedrijf van. Die
Vlaamse verankering van een niet te onderschatten know how op ingenieursvlak betekent een
belangrijke troef voor de versterking van de technologische expertise in Vlaanderen, liet
Vlaams-minister-president Geert Bourgeois in dit verband optekenen.
Fernand Huts, die dit jaar 65 wordt, krijgt de onderscheiding op 11 juli om 18 uur tijdens de
feestzitting ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van Antwerpen.
De uitreiking van de Gulden Sporen kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter
gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers als Gulden Spoordrager zijn o.m.
Eddy Bruyninckx, Antoon Dieusart, Jan-Pieter Denul, Peter Leyman, Frans Crols, Urbain
Vandeurzen, Dirk Vyncke, Chris Maene, Joachim Coens, Gert Verhulst & Hans Bourlon,
Esmeralda Peleman, de familie Van Rompuy (Argenta), Luc Tack en Hein Deprez.
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