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VOORZITTER : De heer André-Emiel Bogaert

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 11.25
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot de heer
Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie,
Buitenlandse Handel en Huisvesting en tot de heer
Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgele-
genheid en Toerisme, over de houding van de
Vlaamse regering ten aanzien van de problemen
van Sabena

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Laurys tot de heer Gabriels, Vlaams
minister van Economie, Buitenlandse Handel en
Huisvesting en tot de heer Landuyt, Vlaams minis-
ter van Werkgelegenheid en Toerisme, over de hou-
ding van de Vlaamse regering ten aanzien van de
problemen van Sabena.

Minister Gabriels zal ook antwoorden in naam van
minister Landuyt.

De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, minister Van Mechelen
heeft gisteren tijdens het actualiteitsdebat gezegd
dat er door het Vlaams Gewest participaties zou-
den worden genomen via de PMV. Gisteravond
waren er geruchten dat die onderhandelingen
waren afgesprongen omdat het businessplan onvol-
doende zou zijn. Is er ondertussen al meer informa-
tie over een eventuele participatie van het Vlaams
Gewest in die nieuwe DAT+-constructie ?

De voorzitter : Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Daarover is mij nog geen
nieuwe informatie bekend. Wat ik weet, weet u
ook. De beslissingen moeten worden genomen bin-
nen de geëigende bestuursorganen.

U weet waarschijnlijk dat er ook een tweede ele-
ment aan deze zaak is toegevoegd. De minister be-
voegd voor het economisch overheidsinitiatief en
het wetenschapsbeleid zal morgen op de minister-
raad terzake een concreet voorstel doen. Ik wacht
daar ook op, want ik heb daar nu nog geen infor-
matie over.

De voorzitter : Ik wil hier nog het volgende aan
toevoegen. Gisteren was er om vijf uur een buiten-
gewone vergadering van de raad van bestuur van
de PMV, als gevolg van de vraag van de federale
overheid om 800 miljoen frank te investeren. De
notulen daarvan zijn ons nog niet bekend.

Morgen is er dan het plan dat door minister Van
Mechelen zal worden voorgelegd aan de Vlaamse
regering. Dit zou moeten inhouden dat zowel het
Vlaams Gewest als de privé-sector inspanningen
zullen leveren. We zullen dus moeten afwachten of
het businessplan al dan niet zwaar genoeg weegt.

We zullen hier zeker en vast in de kortst mogelijke
tijd nog eens over spreken. Dan zullen we de gele-
genheid hebben om dieper op deze zaak in te gaan.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Wilfried Aers tot de
heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Econo-
mie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de
ondersteuning van organisaties die belangeloos ad-
vies verlenen aan zelfstandigen en aan kleine en
middelgrote ondernemingen op organisatorisch,
technisch, commercieel en administratief vlak

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Aers tot de heer Gabriels, Vlaams mi-
nister van Economie, Buitenlandse Handel en



Huisvesting, over de ondersteuning van organisa-
ties die belangeloos advies verlenen aan zelfstandi-
gen en aan kleine en middelgrote ondernemingen
op organisatorisch, technisch, commercieel en ad-
ministratief vlak.

De heer Aers heeft het woord.

De heer Wilfried Aers : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, op 13 juni van dit
jaar werd in deze commissie een voorstel van reso-
lutie besproken waarin ik aandacht en steun vroeg
voor organisaties die gepensioneerde topmanagers
en bedrijfsleiders verenigen met het oog op advies
aan zelfstandigen en aan kleine en middelgrote on-
dernemingen.

De toenmalige bevoegde minister, minister Van
Mechelen, vroeg zich af of dit procedureel wel de
goede weg was, maar voor het overige was zijn re-
actie vrij positief. Hij zei veel waardering te hebben
voor wat deze vereniging doet. Het gaat dan met
name over de VZW Senior Consultants Vlaande-
ren. Hij wilde echter – terecht – eerst het advies
vragen van de Inspectie van Financiën. De minister
drukte er ook op dat een overheidssubsidiëring
niet uniek zou zijn. Hij gaf als voorbeeld de mi-
niondernemingen die door de overheid worden ge-
steund.

Mijnheer de minister, ik heb een tijdje gewacht om
deze zaak opnieuw aan te kaarten. Ik begreep im-
mers dat u het onmiddellijk na uw benoeming als
minister van Economie zeer druk had. Ondertus-
sen zult u al het voorstel van resolutie en de be-
spreking ervan gelezen hebben. Daarom zal ik nu
niet alle elementen herhalen die in het voordeel
pleiten van deze organisaties.

Ik wil er wel nog de aandacht op vestigen dat het
hier gaat om 140 mensen die zich belangeloos ten
dienste stellen van de Vlaamse bedrijven. Zeker nu
het iets minder goed gaat met onze economie, kan
dit zeer belangrijk zijn. Ter informatie geef ik nog
mee dat een van die mensen de heer Ceuleers is, de
voormalige directeur-generaal van de vroegere
BRT.

Mijnheer de minister, deze zaak heeft niets te
maken met partijpolitiek. Als ik boodschapper ben,
dan komt dit enkel omdat ik zelf tot mijn 65 jaar
commercieel directeur was in een groot multinatio-
naal bedrijf. U zult dan ook begrijpen dat ik met

hart en ziel achter het initiatief van deze mensen
sta.

Mijnheer de minister, ik heb voor u de volgende
vragen. Werd er al advies gevraagd aan de Inspec-
tie van Financiën ? Wat was dit advies ? Hoe ziet u
de verdere afhandeling van deze zaak ?

De voorzitter : Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, in verband met de vragen van de heer
Aers over de VZW Senior Consultants Vlaanderen
kan ik de volgende antwoorden geven. Er werd
nog geen advies gevraagd aan de Inspectie van Fi-
nanciën. Derhalve kan ik u uiteraard ook geen ad-
vies meedelen.

Ik kan u wel zeggen wat in dit dossier mijn mening
is als minister van Economie. Hoezeer ik ook het
initiatief apprecieer, toch ben ik persoonlijk niet
echt gewonnen voor een aanbodgerichte subsidië-
ring. Mijns inziens kan het niet de bedoeling zijn
om zodoende één marktspeler te ondersteunen.
Mijn beleid is erop gericht om vraaggestuurd te
werken en bijgevolg de ondernemingen die advies
inwinnen, financieel te ondersteunen. Daarnaast is
het ook mijn bedoeling ervoor te zorgen dat er een
kwaliteitsvol advies wordt geleverd.

In mijn beleidsbrief Economie 2002, waarover we
binnenkort de kans zullen hebben om een discussie
te voeren, wordt, als een van de pijlers in het ver-
nieuwd economisch beleid, het ondersteunend be-
leid ter professionalisering van het ondernemer-
schap in de vorm van een advies vermeld. Sinds
1 januari 1998 is er reeds een regeling voor advies-
premies voor kleine ondernemingen van kracht.
Deze vigerende subsidieregeling is momenteel, na
een grondige evaluatie, in een fase van bijsturing.

De volgende voorstellen tot bijsturing liggen nu ter
bespreking : de uitbreiding van de doelgroep van
kleine tot kleine en middelgrote ondernemingen,
de uitbreiding van aanvaardbare sectoren, de ver-
ruiming van soorten adviezen die subsidieerbaar
zijn, de trajectbegeleiding door een begeleidingsad-
viseur bij haalbaarheidsstudies, de verhoging van
de subsidieplafonds, de verhoging van de frequen-
tie van de indiening van de aanvragen om advies-
premie, de versoepeling van de uitbetalingsproce-
dure en de omvorming van de erkenningsregeling
van de externe bedrijfsadviseurs tot certificerings-
systemen.

De voorzitter : De heer Aers heeft het woord.
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De heer Wilfried Aers : Mijnheer de minister, ik
neem akte van uw antwoord. Het is wel enigszins
teleurstellend voor die mensen, maar ik zal het hun
meedelen.

De voorzitter : De heer Laverge heeft het woord.

De heer Jacques Laverge : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, het idee om onder-
steuning te geven aan kleine en middelgrote bedrij-
ven is inhoudelijk zeer goed. De vraag is natuurlijk
of we dat moeten doen via structuren of via de be-
drijven. Zelf ben ik er voorstander van om de be-
drijven de mogelijkheid te geven een beroep te
doen op adviezen en daarvoor een ondersteuning
te krijgen. Het is belangrijk dat we de kleine en
middelgrote bedrijven goed informeren over de
mogelijkheden om advies te krijgen. Voor veel be-
drijven zijn de grote adviesbureaus financieel on-
haalbaar.

Door de evolutie van de maatschappij is de in-
breng van ervaring en betaalbare ondersteuning
van KMO’s en startende bedrijven noodzakelijk.
Daarnaast moet ook een netwerk worden uitge-
bouwd van erkende consultants. Het gaat hierbij
niet om grote bedrijven zoals Ernst & Young en
KPMG. Ik doel op mensen en groepen die worden
erkend als adviseur. De betaling gebeurt wel via
het bedrijf.

Mijnheer de minister, indien mensen hun rijke er-
varing aanbieden, dan moeten we daar gebruik van
maken.

De voorzitter : Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Men moet begrijpen dat
de subsidiëring ten voordele van het rendement
zich naar de vraagzijde moet richten en niet naar
het aanbod. Het kan perfect dat er erkenningen
worden verleend, waardoor die mensen zich kun-
nen inschakelen om tegemoet te komen aan de be-
staande noden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Johan De Roo tot de
heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Econo-
mie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over mo-
gelijke maatregelen om de dalende economische
conjunctuur in Vlaanderen op te vangen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Roo tot de heer Gabriels, Vlaams
minister van Economie, Buitenlandse Handel en
Huisvesting, over mogelijke maatregelen om de da-
lende economische conjunctuur in Vlaanderen op
te vangen.

De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, iedereen
ging ervan uit dat de zeer hoge economische groei
van de afgelopen jaren niet eindeloos zou duren.
Iedereen wist dat de Vlaamse en Belgische econo-
mie gas zou moeten terugnemen. Niemand had
echter verwacht dat de economie naar een veel
lager toerental zou moeten overschakelen.

Bij het begin van het jaar werd er nog gemikt op
een groei van het BNP van 3 percent. Nu houdt
men het hooguit op 1,6 percent. Bij de federale re-
gering heeft men het al over 1,3 en sommigen zelfs
al over 1 percent.

Ik heb deze vraag om uitleg opgemaakt aan de
hand van persberichten. Ze geven een zeer accu-
raat overzicht van de herstructureringen en de
daaruit volgende afdankingen. In mijn lijst hou ik
geen rekening met de onrechtstreekse gevolgen en
met wat er zich bij Sabena afspeelt. Het is immers
niet zeer duidelijk hoeveel jobs er zullen worden
gered. We hopen allemaal dat het er zoveel moge-
lijk zijn.

Opel Antwerpen vermindert het personeel met 900
eenheden. 600 tot 700 personeelsleden worden op
brugpensioen gesteld. De bankverzekeraar KBC
schrapt in de volgende 3 jaar 12 percent van de
banen. Van de 14.300 arbeidsplaatsen verdwijnen
er 1.650. De personeelsinkrimping, die niet gepaard
gaat met ontslagen, is een rechtstreeks gevolg van
de fusie van KB, CERA en ABB tot KBC. Brei-
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goedfabrikant De Bruyne laat 23 mensen afvloei-
en. Alcatel rekent op 500 tot 700 ontslagen. De
Ster, een toeleveringsbedrijf voor de luchtvaartsec-
tor, kondigt 100 ontslagen aan. Bij Lernout en
Hauspie gaat het om 72 personeelsleden, bij 3M
om 25 jobs, bij Philips Hasselt om 612 arbeidsplaat-
sen. Bij Belgacom wordt aan 3.000 tot 4.000 mede-
werkers gevraagd vrijwillig te vertrekken via een
outplacementregeling. Sofitex bedankt 173 men-
sen. Daarbij zijn er maximaal 127 gedwongen ont-
slagen. Varco kondigt 50 ontslagen aan. Francha In-
dustrial Sex schrapt 31 banen in de vestiging in Po-
peringe en Siemens 160 banen in Herentals. De
Brusselse zakenbank Puilaetco ontslaat 13 werkne-
mers. AKZO schrapt 75 van de 300 banen van de
vestiging in Vilvoorde. Bij VW DAF gaat het 168
jobs, bij Swedish Match om 160 jobs, bij KPN om
139 jobs, bij de VUM om 228 jobs, bij Ubizen om
120 jobs. Gisteren heb ik gehoord dat er een grote
herstructurering op til is bij de groep van Sofinal.
Er zouden 1.000 jobs verloren gaan.

Dit is een indrukwekkende en onrustwekkende
lijst. De gegevens dateren allemaal van de afgelo-
pen weken. Sidmar vermindert het personeelsbe-
stand van 6.200 met 900 jobs. Ik geef toe dat het
hier niet om directe ontslagen gaat. Door het fail-
liet van City Bird werden 639 personeelsleden
werkloos.

De daling van de werkloosheid in het algemeen is
stopgezet. Sinds een aantal maanden stijgt ze op-
nieuw. In Vlaanderen is ze op 1 jaar tijd met 10,4
percent gestegen tot 183.928 eenheden. De groot-
ste toename doet zich voor bij jongeren en kort-
stondig werklozen. In Wallonië en Brussel daalt de
werkloosheid nog wel. In Vlaanderen is dat echter
al een drietal maanden niet meer het geval. Dit
verheugt ons niet, wel integendeel. Er zijn een aan-
tal gegevens die aantonen dat de conjunctuur niet
sterk staat.

Hoe kan men ingrijpen ? De economische euforie
van de voorbije jaren heeft plaats geruimd voor re-
alisme. Dat is een goede zaak. De gebeurtenissen
van 11 september zullen uiteraard een rol spelen.
Ze worden echter ook gebruikt als excuus om
reeds geplande herstructureringen nu door te voe-
ren. Vanuit het standpunt van de ondernemers is
dat te begrijpen.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft
echter ook aangetoond dat er in vergelijking met
vorig jaar en twee jaar geleden heel wat meer be-
drijven over de kop zijn gegaan. In augustus ging

het om 356 ondernemingen. Dat is 3,2 percent
meer dan in augustus 2000. In september is er op-
nieuw een stijging met 1,5 percent.

De herstructureringen in voornamelijk de industrie
maar ook in de nieuwe sectoren beginnen onrust-
wekkende vormen aan te nemen. Ik hoop dat we
niet in de situatie van de jaren ’77 en ’78 verzeild
geraken. Ik heb die periode tamelijk bewust mee-
gemaakt. Ook toen waren er plots zeer veel her-
structureringen. Ik hoop dat het nu niet in dezelfde
richting gaat. De gebeurtenissen van toen hebben
veel leed veroorzaakt bij heel wat gezinnen, die er
nog jarenlang de gevolgen van hebben moeten dra-
gen.

Premier Verhofstadt heeft verklaard dat de enige
goede manier om op deze recessie te reageren is
om bijkomende maatregelen te nemen. De politie-
ke wereld moet ingrijpen. Het Vlaams Economisch
Verbond verklaarde echter ontgoocheld te zijn
over de initiatieven die tot nu toe zijn genomen.

Mijnheer de minister, we beschikken nog steeds
over de mogelijkheid om expansiesteun te geven.
Wat zijn uw plannen terzake ? Zal de wetgeving
over de expansiesteun worden aangepast ? Welke
maatregelen zullen er worden genomen om de ef-
fecten van de slechtere conjunctuur tegen te gaan ?
Vlaanderen alleen zal natuurlijk weinig kunnen
doen. Deze evolutie zal ongetwijfeld ingrijpende
gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt.

In de bouwnijverheid is er een vrij sterke daling
van de activiteit vergeleken met vorig jaar. Alle ge-
gevens van het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek wijzen erop dat de conjunctuur verslechtert.
Wat denkt u daaraan te doen ?

De voorzitter : Mijnheer de minister, eender welke
beleidsverantwoordelijke moet kort op de bal spe-
len. Het is altijd prettig te regeren in een boompe-
riode. De opstelling van de begroting is gemakke-
lijker als er 3 à 4 percent groei is. Gisteren vond in
deze commissie een interessant debat plaats over
de expansiesteun.

Duitsland is het Europese referentiepunt. De voor-
zitter van het Duits Economisch Instituut stelde
dat Duitsland aan de rand van een recessie staat. In
december zal daar meer duidelijkheid over komen.
Hij adviseert de Duitse regering om rekening te
houden met een groei van 0,7 percent. Dat is de
mening van de meest gezaghebbende econoom van
Duitsland.
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Op basis van die uitspraak heeft de Nederlandse
tegenhanger van dit instituut aan de regering ge-
zegd dat de groeivoorspelling van 2,2 percent moet
worden bijgesteld tot 1,2 percent.

Zoals alle Europese landen zitten we met een pro-
bleem. Hopelijk zal tijdens de begrotingsbespre-
kingen, die volgende week beginnen, rekening wor-
den gehouden met de gewijzigde omstandigheden.
Een bijsturing is nodig.

We moeten alle zeilen bijzetten, in de mate van het
mogelijke. Ideeën zijn mooi, maar er moet geld
voor zijn. Dat wil niet zeggen dat we in een pessi-
mistische spiraal terecht moeten komen. Een ge-
zonde portie realisme is evenwel op zijn plaats.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de minis-
ter, ik sluit me aan bij deze vragen.

Premier Verhofstadt heeft gelijk als hij zegt dat
doemdenken het slechtste is wat we kunnen doen.
Aan de andere kant mogen we niet ziende blind
zijn. De realiteit is er. De Standaard vatte vandaag
de economische evolutie tussen januari en oktober
samen. Er waren 5.800 faillissementen in deze tien
maanden. In totaal gingen 14.900 banen verloren.

Een tweede indicator is wat de nataliteitswaarde
van de economie wordt genoemd, met name het
tempo waarin nieuwe bedrijfjes ontstaan. Dit
tempo is sterk aan het dalen. De euforie is voorbij.

Het consumentenvertrouwen, het vertrouwen bij
de ondernemers en de buitenlandse handel zijn de
drie voornaamste oorzaken van de bloeiende eco-
nomie in de voorbije drie of vier jaar. Voor elk van
deze drie parameters beginnen de knipperlichten
echt wel al te branden.

In afgeleide orde is er trouwens nog een andere
bijzonder belangrijke parameter. De spaarquote is
namelijk voor het eerst in twee jaar weer aan het
stijgen. Dat wijst er natuurlijk op dat het consu-
mentenvertrouwen het laat afweten. Als ook dit
waar is, is dat sowieso een indicatie voor de toe-
komst. De spaarquote daalt, dus de centen rollen
minder vlug. Ook hier is er bijgevolg duidelijk
sprake van aarzelingen voor de nabije toekomst.

Mijnheer de minister, ik wil de aandacht vestigen
op twee zaken. Het is immers belangrijk om voor
de nabije toekomst te detecteren in welke mate we
de diagnose kunnen aanscherpen. Een schitterend
bureau dienaangaande is Petercam. Mijn vraag is

dan ook in welke mate de diensten van zo’n bureau
worden ingevraagd ? Dat is immers een eerste mo-
gelijkheid om iets te doen.

Voor de tweede mogelijkheid sluit ik me aan bij de
vraag van de heer De Roo. Wat kan er worden ge-
daan vanuit onze inderdaad beperkte bevoegdhe-
den ? Ik herhaal dat ik geen doemdenker wil zijn,
maar alle indicatoren wijzen op een tendens tot
een recessie die al dan niet een bepaalde koppig-
heid en duurzaamheid zal krijgen. Hoe kunnen we
hier onderuitkomen ?

De voorzitter : Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, gisteren hebben we al uitgebreid gedebat-
teerd over deze thematiek. Naar aanleiding van de
beleidsbrief zullen we binnenkort opnieuw de kans
hebben om daar verder op in te gaan. We hebben
er uiteraard niks aan om voortdurend hetzelfde te
zeggen, maar toch zal ik ook nu even dieper ingaan
op de terechte vragen die de verschillende sprekers
naar voren hebben gebracht. Ik zal dus proberen
de essentie van het verhaal samen te vatten.

Vooraleer ik op een aantal specifieke vragen inga,
wil ik er toch op wijzen dat er momenteel nog al-
tijd sprake is van een economische groei. Er is wel
een vertraging en een terugloop van die groei,
maar het is nog steeds een groei. Dit is een belang-
rijk uitgangspunt. Economie is immers voor een
belangrijk deel ook psychologie. Als er in de sa-
menleving overdreven aandacht wordt besteed aan
de negatieve factoren, zouden we vanzelfsprekend
ook gezamenlijk verantwoordelijk kunnen zijn
voor een versnelling van die terugval. Dat moeten
we absoluut proberen te voorkomen.

Er zijn ook andere cijfers. Onlangs heb ik bij de
eerste spadensteek van het gebouw van Tower Au-
tomotive bij Volvo Gent meegedeeld dat er in één
bedrijf met de daarbijbehorende toeleveringsbe-
drijven 2.200 arbeidsplaatsen bij komen. Dit zal ge-
beuren in 2003. Nog hoopvoller was eigenlijk de
volgende opmerking van een van de topmensen
van het bedrijf. Toen men hem vroeg of hij gezien
de huidige economische situatie dezelfde beslissing
inzake de vestiging in Gent nog zou nemen, met
die enorme verhoging van de productie, antwoord-
de hij onomwonden ‘ja’. Er zijn dus andere aanwij-
zingen dat er ook iets anders gebeurt.

De vele negatieve berichten krijgen wel de over-
hand. Ik verwijs nu naar de gebeurtenissen bij
Opel. De zware afdankingen daar waren reeds
lange tijd te verwachten. Men heeft er wel voor ge-
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zorgd dat er geen naakte ontslagen waren. Hoe dan
ook, als men de cijfers kende inzake de terugval in
de productie van wagens, dan dienden wij toch alle-
maal te beseffen dat dit automatisch tot gevolg zou
hebben dat er rond de 1.000 mensen zouden af-
vloeien.

Trouwens, de syndicale vertegenwoordigers, het be-
drijf en wijzelf waren daar reeds twee maanden
vooraf van op de hoogte. Al die tijd is er gezocht
naar de beste manier om dat sociaal op te vangen.
Dat hebben ze ook correct gedaan. Door die goede
verhoudingen in Opel België was het dan ook mo-
gelijk om de rust te bewaren. Nu is er zelfs het per-
spectief dat er een nieuwe perserij zou kunnen
worden geopend op basis waarvan uiteraard ook
weer nieuwe economische verwachtingen kunnen
worden gecreëerd.

Alleen al deze week heb ik via een paar overkoe-
pelende organisaties in het kader van de expansie-
steun bezoek gehad van een aantal schitterende
bedrijven. Samen zullen ze goed zijn voor meer
dan 800 extra werkplaatsen. Dan heb ik het nu nog
maar over een drietal bedrijven. Ik kan de lijst nog
veel langer maken. Dat is voor de zeer nabije toe-
komst. De uitbreiding van die fabrieken is immers
volop bezig.

Ik verwijs ook naar wat we in de automobielsector
hebben gedaan. Een plan waar we vijf jaar aan
hebben gewerkt, Flanders Drive, heeft eindelijk het
levenslicht gezien. Dit zal volgend jaar een enorme
economische impact hebben.

Er is dus wel degelijk ook positief nieuws. Ik zal
binnenkort een inventaris opmaken. Misschien kan
dat gebeuren bij de bespreking van de beleidsbrief
hier in het parlement. Op die manier kunnen we de
goede en de minder goede gebeurtenissen tegen-
over elkaar plaatsen. Op die manier kunnen we de
negatieve economische berichten enigszins relati-
veren, hetgeen uiteraard niet betekent dat we ze
ook zouden ontkennen.

Ik wil er ook op wijzen dat we in België en in
Vlaanderen met een structuur zitten waarbij 97,4
percent van de bedrijven volgens de Belgische
norm een KMO is. De berichten waarover het
meest wordt gesproken, zijn uiteraard de berichten
over grote bedrijven. Er zijn nu een aantal bedrij-
ven die wegens een lagere beurskoers bepaalde
maatregelen nemen die ze misschien al veel langer
hadden willen nemen. Nu gebruiken – of misbrui-

ken – ze de situatie om die maatregelen door te
voeren.

In dit verband verwijs ik ook naar wat de Zweedse
senior vice-president van Volvo, de heer Ger-
mundsson, mij persoonlijk heeft gezegd. In ver-
band met de sociale verhoudingen bij Volvo Gent
stelt hij heel duidelijk dat hij zo niet met personeel
omgaat. Personeelsleden zijn voor hem veel te
kostbaar om ze op die manier te misbruiken. Dat is
natuurlijk een heel andere aanpak. We moeten pro-
beren om dat zoveel mogelijk te promoten, zodat
het voor iedereen duidelijk wordt dat er ook ande-
re mogelijkheden zijn.

We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat op eco-
nomisch vlak een en ander minder goed verloopt
dan we zouden kunnen hopen. Zoals reeds vaak
gezegd, is wat gebeurd is op 11 september inder-
daad slechts de druppel die de emmer heeft doen
overlopen. Voor bepaalde bedrijven, vooral in de
luchtvaartsector, zal dat natuurlijk wel dramatische
gevolgen hebben. Zonder daarom de echte oor-
zaak te zijn van de huidige en waarschijnlijk ook
nog toekomstige faillissementen, was het dus wel
de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Ik
kom daar later nog op terug.

Ik wil echter ook het volgende zeggen. Een per-
soon van een belangrijk indicatorbedrijf in Vlaan-
deren, waarvan ik de naam nu niet zal vernoemen,
zegt me dat het bedrijf opnieuw veel meer bestel-
lingen krijgt. Hij stelt ook dat ze met hun bedrijf al-
tijd de eersten zijn om aan te voelen wanneer de si-
tuatie opnieuw verbetert. Volgens hem voelen ze
duidelijk aan wanneer het beter gaat en wanneer
het slechter gaat. In 99 percent van de gevallen
komt dat uit, zo stelt hij. Laten we dus hopen dat
die persoon gelijk heeft. In dat geval zou er in de
tweede helft van volgend jaar een economische
heropleving zijn. Dit blijft natuurlijk wel enigszins
koffiedik kijken. Ik ga daar dus nu niet verder op
in.

Als overheid hebben we de taak om een aantal
zaken te doen. We moeten proberen de omgevings-
factoren zo maximaal mogelijk te verzorgen. Ook
in deze moeilijkere periode moeten we doen wat
we kunnen om de economische activiteit aan te
moedigen en de economische conjunctuur aan te
zwengelen. Het moet wel duidelijk zijn dat onze di-
recte impact op de economische gebeurtenissen
zeer gering is. Wij zullen ons dus vooral moeten
richten op die omgevingsfactoren. De algemene
economische conjunctuur is geen zaak van de over-
heid. Elke keer dat men dat in het verleden heeft
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gedacht, is men er bekaaid van afgekomen. Dat
weet u ook wel.

Wat doen we nu precies samen met onze admini-
stratie, ons kabinet en al de middelen die ons ter
beschikking staan ? Ik heb daarop gisteren reeds
een antwoord gegeven naar aanleiding van de
vraag van de heer Laurys over de strategische cel-
len. We proberen te bekomen dat de prioriteiten
van de prioriteiten worden gebundeld. We wensen
niet in een onsamenhangende slagorde op te tre-
den. Ik ben het met de heer Laverge en de heer
Laurys eens dat de overheid zich niet in de plaats
mag stellen van bedrijven. Ze moet wel stimuleren
en zien hoe de krachten kunnen worden samenge-
bracht, het defaitisme wordt overstegen en de am-
bitie toeneemt. Die grote ambitie vertaal ik ook in
de slogan van dit programma : ‘Plus est en vous’.

Ik vermijd daarbij afkortingen omdat we op de
duur niet meer weten wat die betekenen. Toen ik
minister van Landbouw was, heb ik me dood moe-
ten studeren om al de afkortingen in de verschil-
lende talen te begrijpen. Meestal slaagt men erin
een gemeenschappelijk jargon te ontwikkelen,
waarbij niemand meer weet waarover het precies
gaat. Mijnheer De Roo, één van uw collega’s heeft
trouwens ooit een voorstel van decreet ingediend
om komaf te maken met dat soort zaken. Ze heeft
voor 100 percent gelijk.

Via die cellen tracht ik een overzicht te bekomen.
Ik wil ook per provincie, of indien nodig een nog
lager niveau, een gemeenschappelijke aanpak
vooropstellen zodat het defaitisme zoveel mogelijk
wordt vermeden, de juiste signalen worden gege-
ven en gecoördineerde inspanningen worden gele-
verd. Dit alles zal ons ongetwijfeld geen windei-
eren opleveren.

Het economisch actieplan is gebaseerd op een ver-
sneld doorgevoerde administratieve lastenverla-
ging om de meerkost die hierdoor wordt gecreëerd
binnen de ondernemingen te verlagen en het op-
starten van bedrijven te vereenvoudigen. Het
spreekt voor zich dat we op verscheidene deeldo-
meinen moeten werken. Ik denk daarbij met name
aan de samenwerking met de federale overheid.
Het is spijtig dat er op dit moment geen ruimte is
voor een tweede loonkostverlaging. Zoals de fede-
rale premier en regering me hebben verzekerd, wil
men, zodra de economische conjunctuur dit toe-
laat, dit onmiddellijk in de praktijk brengen. Men
weet maar al te goed dat dit één van de belangrijk-
ste facetten is.

Ik ben het niet eens met degenen die gisteren zeg-
den dat de verlaging van de vennootschapsbelas-
ting geen effect heeft. Het is goed dat we de aan-
slagvoet hebben teruggebracht tot 34 percent en
dat we daarenboven het rulingsysteem hebben in-
gebouwd. Dit laatste houdt in dat de ambtenaren
van Financiën meteen kunnen ingrijpen om de aan-
slag drastisch te verlagen, zonder dat politici zich
met de zaak bemoeien.

Als minister van KMO en Middenstand heb ik in
2000 een bezoek gebracht aan de Verenigde Staten.
Ik heb toen begrepen dat men duidelijkheid en
eenvoud wenst. Dit is zeker een goed signaal hoe-
wel het door omstandigheden om een neutrale
operatie gaat.

Ik wil ook zorgen voor een programma ter stimule-
ring van het ondernemerschap. Het zijn vooral de
nieuwe en startende ondernemingen die voor een
meerwaarde zullen zorgen in de Vlaamse econo-
mie. Een belangrijke troef hiervoor is de oprichting
van een steunpunt Ondernemerschap. Hiervoor is
enkele weken geleden een nieuwe inschrijvingspro-
cedure gelanceerd.

Ik heb een uitnodiging gestuurd naar de Vlaamse
bankiers. De banken beheren op dit moment als
kloekhennen hun kapitaal. Ze stellen weinig risico-
kapitaal ter beschikking van startende onderne-
mers. We moeten ze overtuigen dat opnieuw te
doen. Silicon Valley zou nooit zijn ontstaan indien
er geen risicokapitaal was ingebracht. In het Aren-
bergproject aan de KUL heeft dit geleid tot de cre-
atie van nieuwe bedrijven. Indien dat kapitaal niet
ter beschikking kan worden gesteld, dan zijn er
problemen. Ik heb dit vrij cru gezegd tijdens het
bezoek aan de beheer- en bestuursraden van het
VEV en Agoria. Ik roep de bankiers op hun klui-
zen weer te openen.

– De heer Roland Van Goethem treedt als voorzit-
ter op.

Het is noodzakelijk dat er geld ter beschikking
wordt gesteld van startende ondernemers. Het is
belangrijk dat we modellen hebben. Met het
Vlaams Waarborgfonds zijn er reeds mogelijkhe-
den. We moeten nagaan wat onze inbreng kan zijn
om bepaald risicokapitaal te waarborgen. In
Groot-Brittannië en Amerika heeft men daar sys-
temen voor uitgedokterd. We moeten bekijken in
hoeverre we daardoor kapitaal kunnen vrijmaken
voor beginnende ondernemingen. Een aantal con-
crete maatregelen moet van onderuit opborrelen
en ter plaatse voor resultaten zorgen.
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Voor de heroriëntering van de expansiesteun ver-
wijs ik naar de nakende invoering van de oplei-
dingscheques. Het gaat daarbij om een lineaire
maatregel, die bovendien een administratieve ver-
eenvoudiging inhoudt. Ik heb gisteren reeds gezegd
dat we met ongeduld wachten op het advies van de
Raad van State. De administratie bereidt ondertus-
sen alles voor om klaar te zijn tegen januari, zodat
men via een zogenaamd call system meteen via het
internet de opleidingscheques kan vragen. Zo wor-
den administratieve problemen uit de weg ge-
ruimd. De mensen krijgen onmiddellijk waar ze
recht op hebben.

Ik heb nooit gezegd dat ik de expansiesteun volle-
dig zou willen afschaffen. Ik heb wel gesteld dat ik
het grootste deel ervan voor lineaire maatregelen
zou willen gebruiken. De heer Schuermans heeft
gisteren gezegd wat volgens hem de mening was
van het VEV en Agoria. Ik ben naar de raad van
bestuur van beide geweest. Men heeft me daar met
de hand op het hart verzekerd dat ze van ons een
lineaire aanpak verwachten. Ze zijn geen voorstan-
ders van een aanpak à la tête du client, zoals dat
met de expansiesteun altijd zal zijn. Hierdoor wor-
den een heleboel mensen buitenspel gezet. Ik her-
inner er u aan dat 97,4 percent van onze bedrijven
KMO’s zijn. Als het grootste deel niet van de steun
kan genieten, dan is dat voor hen geen goede zaak.

We moeten een en-ensituatie creëren. Er moet een
noodkas blijven bestaan om in bepaalde situaties
voor groot en klein in te springen. Anders komt het
over alsof enkel grote bedrijven nood zouden ken-
nen. De kas moet worden gebruikt voor het schep-
pen en creëren en niet voor het afbouwen of ver-
nietigen van activiteiten. We moeten een beperkt
aantal criteria behouden. Voor het overige moeten
we lineair werken.

De lineaire inbreng moet misschien niet gebeuren
via de verlaging van de vennootschapsbelasting,
zoals we die in het begin naar voren hebben ge-
bracht. We hebben dat enigszins uit opportunisme
gedaan om de federale regering onder druk te zet-
ten. Men heeft beslist de belasting tot 34 percent te
verlagen terwijl wij hadden gehoopt dat men die
tot 30 percent zou terugbrengen. We hebben wel de
druk verhoogd. Als regionale overheid hebben we
dat recht. Het begrotingsoverschot is voor een
groot deel te danken aan Vlaanderen.

Een laatste pijler is de heroriëntering van de ex-
portondersteunende acties naar een pakket van
diensten die het internationaal ondernemen bevor-

deren. Het gaat niet enkel over export maar ook
over buitenlandse expansie door overnames of
over het oprichten van internationale vestigingen.

Ik span me nu in om de diensten die daarmee te
maken hebben te hergroeperen in één geheel. De
besprekingen zijn volop aan de gang. Ik wil zo snel
mogelijk met een definitief voorstel voor de dag
komen.

Ik heb op de meeste vragen geantwoord en de rich-
tingen aangegeven. Tijdens de bespreking van de
beleidsbrief kunnen we daar nog verder op ingaan.
Het is mijn ambitie om de regeringspartners achter
een concreet programma te scharen.

Ik wil nog één zaak rechtzetten. Het budget voor
Economie is met 1 miljard frank gestegen ten op-
zichte van twee jaar geleden, maar met 4 miljard
frank gedaald in vergelijking met vorig jaar. Die 4
miljard van vorig jaar was echter een inhaalopera-
tie om een aantal bedrijven de expansiesteun te
geven die hen was beloofd. In totaal ging het om 8
miljard frank, gespreid over twee jaar. De meeste
dossiers zijn nu afgehandeld. Ik hoop de laatste ge-
vallen binnenkort op een bevredigende manier te
regelen.

Zodra we onze criteria voor expansiesteun hebben
bepaald, zullen we ze bespreken met de Europese
overheid. Haar goedkeuring is nodig als we willen
vermijden dat bedrijven drie of vier jaar moeten
wachten op hun geld.

Zoals ik gisteren al zei, is expansiesteun niet al-
leenzaligmakend. Ik heb een bepaald bedrijf, dat
meer dan 400 miljoen frank expansiesteun zal krij-
gen, gevraagd of het zijn plannen ook zonder die
steun zou doorzetten. Het antwoord was affirma-
tief. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat expansie-
steun niet nuttig is. Het is echter geen wondermid-
del. We moeten blijven zoeken naar mogelijkheden
om de fiscale lasten te verminderen. Dergelijke
maatregelen hebben een lineair effect, maar bieden
tegelijk een uitkomst in noodsituaties.

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ongetwijfeld zal deze
commissie nog meer aandacht besteden aan dit on-
derwerp. We hebben natuurlijk niet alles zelf in de
hand. Het is overigens niet al slecht nieuws wat de
klok slaat. We moeten de positieve en negatieve
economische ontwikkelingen in alle objectiviteit
volgen.

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 47  – 8 november 2001

Gabriels

-8-



Naar wat ik bij de bedrijven hoor, zijn er twee
zaken waar in het bijzonder meer aandacht naar
moet uitgaan. Er worden onvoldoende resultaten
geboekt inzake de administratieve vereenvoudi-
ging. Een tweede probleem zijn de lokale belastin-
gen waaraan bedrijven worden onderworpen. Ik
denk daarbij aan gemeentelijke taksen op drijf-
kracht, personeel, enzovoort. Algemeen willen de
bedrijven dat die worden teruggeschroefd. Dat is
echter een heel moeilijke operatie, gezien de finan-
ciële situatie van de steden en gemeenten. Een mo-
gelijke oplossing zou zijn dat het Vlaams Gewest
haar aandeel van de onroerende voorheffing af-
staat aan het Gemeentefonds, op voorwaarde dat
de gemeenten hun lokale vennootschapsbelastin-
gen afschaffen. De inkomsten van het Vlaams Ge-
west uit de roerende voorheffingen bedragen 4 mil-
jard frank. Op de totale begroting is dat niet zo-
veel.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord. Economie is een
harde materie, maar tegelijk spelen psychologische
factoren als het consumentenvertrouwen er een
bijzonder grote rol in. Onze concurrentiepositie is
een zwak punt. Als we dit nog meer hypothekeren,
dan zal het belang van subjectieve inzichten nog
toenemen.

We weten dat we kansen hebben gemist wat lasten-
verlaging betreft. Wat we ons absoluut niet meer
kunnen veroorloven, zijn zotternijen à la Onkelinx.
Dergelijke flaters maken onze concurrentiehandi-
cap alleen maar groter.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer Vandenbroeke,
zotternijen vermijdt men best altijd, het maakt niet
uit wie ze begaat. Het is inderdaad waar dat we
moeten vermijden tegenstrijdige maatregelen los te
laten op het bedrijfsleven. Er zijn zaken gebeurd
waar vrijwel niemand in de federale regering ge-
lukkig mee was, maar u weet dat politiek een zaak
is van geven en nemen. Ik zeg dit niet omdat ik
geen lid meer ben van de federale regering. De
meeste van die omstreden voorstellen zijn overi-
gens fors teruggeschroefd en herleid tot realisti-
sche proporties.

Mijnheer De Roo, de Vlaamse regering maakt
werk van het soort maatregelen dat u voorstelt. Er
moeten echter garanties zijn dat de lokale overheid
de nagestreefde politiek doortrekt op gemeentelijk
vlak. Anders heeft het allemaal weinig zin.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de minister, zoals u
opmerkte zijn 97 percent van de Vlaamse bedrijven
KMO’s. De overige 3 percent is evenwel goed voor
50 percent van de tewerkstelling. Bij de beoorde-
ling van economische evoluties moeten we dit in
het achterhoofd houden. Niet het aantal bedrijven
is van belang, maar het aantal betrokken werkne-
mers.

De heer Jaak Gabriels : In Vlaanderen is ongeveer
53 percent van de werknemers te werk gesteld in
KMO’s. U hebt natuurlijk gelijk. Ik noemde deze
cijfers slechts omdat de heer De Roo het aantal
faillissementen in Vlaanderen vermeldde.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jacques Laverge tot
de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van
Financiën en Begroting, Innovatie, Media en
Ruimtelijke Ordening, en tot de heer Jaak Ga-
briels, Vlaams minister van Economie, Buitenland-
se Handel en Huisvesting, over het faillissement
van Lernout & Hauspie Speech Products en de ge-
volgen hiervan voor de spraaktechnologie

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Laverge tot de heer Van Mechelen,
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Inno-
vatie, Media en Ruimtelijke Ordening, en tot de
heer Gabriels, Vlaams minister van Economie, Bui-
tenlandse Handel en Huisvesting, over het faillisse-
ment van Lernout & Hauspie Speech Products en
de gevolgen hiervan voor de spraaktechnologie.

De heer Laverge heeft het woord.

De heer Jacques Laverge : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, gezien het reeds ge-
vorderde uur zal ik slechts een deel van mijn vraag
stellen. Het eerste deel over de technologische as-
pecten zal door de minister verantwoordelijk voor
het technologisch innovatiebeleid beantwoord
moeten worden.

Het is niet mijn bedoeling om het hele verhaal van
Lernout & Hauspie hier opnieuw naar voren te
brengen. Ik heb echter wel een aantal vragen over
de manier waarop die zaak is afgehandeld en over
de pijnlijke aspecten van deze zaak op het gebied
van technologie.
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Mijnheer de minister, u hebt gezegd dat nieuwe,
startende bedrijven die in nieuwe sectoren gesitu-
eerd zijn, voor Vlaanderen van groot belang zijn.
Lernout & Hauspie was zo’n bedrijf in een nieuwe
sector. De gemeenschap heeft ook heel veel in dat
bedrijf geïnvesteerd.

Mijnheer de minister, ik heb bij dit alles toch wel
een aantal belangrijke vragen. Ten eerste is er de
kwestie van de afhandeling van die zaak. Wat
schiet er op economisch vlak van die vernieuwende
technologie voor Vlaanderen nog over ? Wat zullen
we daar uiteindelijk nog mee kunnen doen ? Welke
afgeleiden zijn er nog mogelijk buiten het bedrijf
dat nu ten gronde is gegaan ?

Ten tweede moet ook de rol van de zogenaamde
wonderboy, de heer Bodson, onder de loep worden
genomen. We moeten ons echt wel vragen stellen
over de manier waarop hij dat bedrijf naar zijn
einde heeft geleid. In dit geval was de overheid
geen belangrijke aandeelhouder, maar waren er
vele kleine spaarders aandeelhouder. Ik vind dat
de overheid een morele, ethische plicht heeft om
ervoor te zorgen dat de afhandeling van dergelijke
zaken op een correcte manier gebeurt, met respect
voor alle partijen.

Zo kom ik bij mijn derde en ook belangrijkste
vraag. Het gaat om iets wat mij totaal verrast heeft
in de huidige situatie. Hoe kan het dat andere be-
langrijke bedrijven in de communicatiewereld,
geen enkele interesse getoond hebben om het ge-
hele bedrijf, delen van het bedrijf of werknemers
van het bedrijf over te nemen ? Dat begrijp ik dus
echt niet. Communicatiebedrijven als Mobistar,
Proximus, Siemens, Philips en Alcatel, die ook in
Vlaanderen actief zijn, zijn blijkbaar niet geïnteres-
seerd in de spraaktechnologie van Lernout & Hau-
spie. Was die spraaktechnologie dan eigenlijk wel
een economische realiteit of was ze niet meer dan
een fictie ?

De voorzitter : De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de voorzitter, ik wil
me aansluiten bij de vragen van de heer Laverge.
Hij heeft het echter niet specifiek gehad over de
verankering van de activiteiten inzake spraaktech-
nologie in Vlaanderen.

Ik verwijs naar de discussie die we in deze commis-
sie de voorbije twee jaar hebben gevoerd in ver-
band met de GIMV. Er is hier herhaaldelijk gezegd
dat dit eigenlijk geen zin meer heeft en dat het

geen opdracht meer is voor de overheid. Er be-
staan immers voldoende investeringsfondsen en
dergelijke zaken meer, zodat het beter allemaal ge-
privatiseerd zou worden. We moeten echter duide-
lijk weten wat we willen. Ofwel willen we in de
richting van privatisering gaan, en dan moeten we
consequent zijn en die dingen laten gaan. Ofwel
beslissen we dat er bij verankering toch een zekere
overheidssturing moet zijn.

Ik meen dat we toch iets te snel geweest zijn met
het privatiseren van de GIMV. Naar aanleiding van
de huidige recessie stellen we nu steeds meer vast
dat er in Vlaanderen toch behoefte is aan een soort
investeringsfonds waarbij de overheid actief kan
ingrijpen, zij het tijdelijk, waarna er zo snel moge-
lijk een exit kan gebeuren als de overgangsperiode
eenmaal voorbij is. Het hoeft geen beleggingsmaat-
schappij te zijn. Ik stel gewoon vast dat we mis-
schien toch wel wat voorbarig zijn geweest met het
afbouwen van die investeringsfondsen in Vlaande-
ren.

De voorzitter : De heer Vandenbroeke heeft het
woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, onlangs heb
ik over dit onderwerp een actuele vraag gesteld.
Het verheugt me dan ook dat de heer Laverge
daarover nu een vraag om uitleg stelt. Wel vind ik
het enigszins spijtig dat hij wegens het reeds gevor-
derde uur zijn vraag uiterst beknopt heeft ingeleid.

Mijnheer de minister, ik herhaal wat ik u vorige
keer tijdens de plenaire vergadering heb gezegd.
Het faillissement van Lernout & Hauspie is het
einde van wat een schitterend verhaal had kunnen
zijn. Het bedrijf werd tien of twaalf jaar geleden
opgericht. Toen wisten we nauwelijks wat spraak-
technologie was. We stonden daar ook wat ongelo-
vig tegenover. Later hebben we echter gezien hoe
het bedrijf zich ontwikkelde. Ik kan iedereen ver-
zekeren dat daar heel wat talent zat, zowel mense-
lijk als technisch-technologisch.

We weten uiteraard wel dat door mismanagement
de zaken totaal verkeerd zijn gelopen. Ook bij de
afhandeling van het dossier is er heel wat verkeerd
gegaan. Denken we maar aan de rol die de heer
Bodson heeft gespeeld. Daarover moeten we het
nu echter niet hebben.

Mijnheer de minister, bij het einde van dit mooie
verhaal moet er toch ergens een mogelijkheid wor-
den gevonden om het opnieuw op te starten ? Het
is toch niet allemaal verloren ? U kunt het gegeven
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van de verankering uitspelen. Een andere moge-
lijkheid is om het volledig weg te kopen. U kunt
toch proactief interveniëren ? Er zitten nog andere
communicatiecellen in dit land. U kunt niet alles
niet zomaar op zijn beloop laten. Als er niets ge-
beurt, bestaat het gevaar dat ze allemaal zullen mi-
greren. Mijnheer de minister, hier ligt echt een
kans om iets te doen. Het zou spijtig zijn indien we
die kans niet zouden grijpen.

Ik herhaal mijn verhaal van vorige week. Ooit,
godzijdank, was er een ‘believer’ in Barco. Vandaag
is dat bedrijf immers een van onze kroonjuwelen.
Ik blijf erbij dat uit het menselijk en technisch-
technologisch potentieel van Lernout & Hauspie
opnieuw een kroonjuweel kan ontstaan. Hier zitten
echt kansen.

De voorzitter : Mevrouw Declercq heeft het
woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, ik wil me zeer kort
aansluiten bij deze vraag om uitleg. Het gaat hier
ook om heel wat jongere mensen die daar op leer-
contract geweest zijn en die zo dus heel wat kennis
en ervaring hebben opgedaan. Er moeten toch mo-
gelijkheden bestaan om dat potentieel te
benutten ?

De voorzitter : Mijnheer de minister, collega’s, ik
volg de redenering van de heer Vandenbroeke. In
dit verband vraag ik me af of hier eventueel geen
rol is weggelegd voor de PMV, eventueel in een
PPS-constructie. Ik zou het immers ook bijzonder
jammer vinden als die technologie volledig uit
Vlaanderen zou verdwijnen.

Minister Gabriels heeft het woord.

Minister Jaak Gabriels : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, het is uiteraard heel spijtig wat er ge-
beurd is. Het leek immers zo’n beloftevol bedrijf te
zijn. Het gold in de hele wereld als een uithang-
bord voor Vlaanderen. Alles wat er ondertussen is
gebeurd, heeft natuurlijk een enorme domper op
ons enthousiasme gezet. Ik zal niet de hele geschie-
denis van Lernout & Hauspie schetsen. Dat is ook
niet de bedoeling van deze vraag om uitleg. Ik zal
gewoon antwoorden op de vragen van de verschil-
lende sprekers.

Vlaanderen heeft ongetwijfeld een enorme kennis
opgebouwd in het domein van de spraaktechnolo-
gie en aanverwante gebieden. De universiteiten

van Leuven en Gent hebben een bijzondere exper-
tise op dit gebied. Verder is ook al heel wat kennis
opgebouwd in bedrijven zoals Lernout & Hauspie,
maar ook in een reeks andere bedrijven, zoals Lan-
guage & Computing in Zonnegem, Keyware in
Ieper, LANT in Leuven, ITCL Philips Leuven, De
Wilde CBT in Merelbeke, enzovoort. In heel wat
gevallen wordt het onderzoek in deze instituten en
bedrijven mee gefinancierd door het IWT van de
Vlaamse overheid.

Lernout & Hauspie is uiteraard failliet verklaard.
Men kan niet zomaar bepaalde stukken uit het be-
drijf isoleren. Een veiling zal ongetwijfeld eerst-
daags worden georganiseerd.

Dit soort van nieuwe technologieën evolueert
enorm snel. Andere bedrijven hebben ook niet stil-
gezeten. IBM en Philips bijvoorbeeld blijven daar-
over verder onderzoek verrichten. We moeten ons
daarom de vraag durven stellen hoe up to date de
technologie bij Lernout en Hauspie nog is. Het be-
drijf draait al heel wat maanden niet meer opti-
maal. Wil Vlaanderen een rol blijven spelen in de
spraaktechnologie, dan is het duidelijk dat de on-
derzoekscentra en bedrijven hierboven vermeld
hun expertise moeten voortzetten. Op die manier
kunnen nieuwe producten worden ontwikkeld of
spin-offbedrijven gevormd. Het IWT is volgens mij
het aangewezen instrument. U zult de bevoegde
minister daarover ondervragen. Ook blijft het een
feit dat Vlaanderen dankzij Lernout en Hauspie
een reeks van experts heeft gevormd die in dit do-
mein nog van groot belang kunnen zijn.

Er wordt dikwijls gezegd dat bepaalde telefoon-
maatschappijen de technologie veel beter zouden
kunnen benutten. Technologie wordt maar voor
een klein gedeelte van de diensten die de commu-
nicatiebedrijven leveren, aangewend. Deze bedrij-
ven zijn typische dienstenondernemingen. Ze ge-
bruiken per definitie leveranciers voor technische
platforms van een dienst. Ze zijn dus geen product-
ontwikkelaars en doen niet of beperkt aan ontwik-
keling en onderzoek.

Vooral de onderzoekscentra die aan grote universi-
teiten verbonden zijn, zijn belangrijk. We moeten
zorgen dat dit opnieuw vorm krijgt. Niemand van
ons hoopt dat er voor Lernout en Hauspie en voor-
al voor het gedeelte spraaktechnologie geen toe-
komst meer zou zijn, integendeel. Er moet een ver-
ankering komen in andere centra, maar dit heeft de
Vlaamse regering zelf niet in handen. Als er inte-
ressante aanbiedingen komen, wil ik daar wel op
ingaan. De laatste manager van het bedrijf is bij ge-
komen toen ik pas minister werd. Hij heeft me
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toen een ongelooflijk voorstel gedaan. We vragen
ernstige voorstellen die getoetst kunnen worden.
Als er van de privé-sector geen inbreng is, dan is
dat lucht. Als we op dat voorstel waren ingegaan,
zou men ons van onzorgvuldig beleid hebben be-
schuldigd.

Het is een goed idee om minister Van Mechelen
een aantal vragen te stellen via een interpellatie.
Het is interessant te weten hoe synergieën kunnen
worden ontwikkeld, hoe de visie van het IWT en
de verdere benutting van de technologie in één ge-
heel kunnen worden gebracht. Het is natuurlijk ge-
vaarlijk om zoiets te zeggen omdat IBM en Philips
dit wereldwijd verder ontwikkelen. Als het hier er-
gens wordt ingebracht, dan moet het in de con-
structies die ik hierboven heb geschetst. Zo niet,
verkopen we praat voor de vaak. Ik hoop dat we
tot een oplossing komen.

De voorzitter : De heer Laverge heeft het woord.

De heer Jacques Laverge : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, de bedoeling van mijn vraag
om uitleg is om uit een negatief verhaal toch iets
positiefs te halen. Hoe kan dit potentieel nog wor-
den benut ? Bij Sabena, bijvoorbeeld, dwingt men
de privé-sector en de gewesten bijna om te partici-
peren. Waarom heeft men dat op ons niveau niet
gedaan met Lernout en Hauspie ? Het was toch
het paradepaard van de Vlaamse economie. De be-
stuurders hebben verschillende awards gekregen
en heel wat politici zaten in de raad van bestuur.
Dat heeft een bepaald beeld gecreëerd en heel wat
mensen hebben daar geld aan verloren. Andere be-
drijven trekken de werknemers nu aan om de tech-
nologie voort te zetten, helaas in het buitenland.
Daarover maak ik me zorgen. Als Lernout en Hau-
spie in Vlaams-Brabant had gelegen en niet in de
Westhoek, was er misschien gemakkelijker een op-
lossing gevonden.

Minister Jaak Gabriels : Dat is niet juist. De ban-
ken hebben hun kranen wel degelijk opengedraaid
voor Lernout en Hauspie. De acquisitiesituatie van
het bedrijf was een heel riskante operatie. Ik ben
vorig jaar aan het hoofd van een missie van de Ka-
mers van Koophandel en Nijverheid naar de States
geweest. Het beruchte artikel was toen net in de
Wallstreet Journal verschenen. Iemand heeft me
toen al gezegd dat Lernout en Hauspie het vrese-
lijk moeilijk zou krijgen. Hij heeft toen geanaly-
seerd wat de elementen waren in dat artikel en die
bleken catastrofaal. Daarop antwoorden met toog-

praat overtuigt geen journalisten van de Wallstreet
Journal en zeker niet de beleggers.

Er zijn een aantal kapitale fouten gemaakt. Op een
bepaald ogenblik is soms meer lucht verkocht dan
realiteit. Dat wreekt zich altijd. Serieuze, volkomen
onafhankelijke journalisten hebben dat aange-
toond. Enkel sterke argumenten kunnen dan nog
soelaas bieden of het bedrijf is gekraakt. De Ame-
rikanen waren uiteraard gepikeerd toen L&H Dic-
taphone had overgenomen. Het bedrijf lag onder
het vergrootglas, maar een beursgenoteerd bedrijf
moet transparant zijn. Het kan zich niet permitte-
ren toestanden verdoken te houden. Dat is eigen
aan onze bedrijfscultuur en dat heeft niets te
maken met de streek.

Ik wil nog een onderscheid maken tussen L&H en
Sabena. Luchtvaartactiviteit is hier sowieso nood-
zakelijk, ook in de toekomst. Er wordt een geringe
bijdrage aan Vlaanderen gevraagd, maar die is
maar tijdelijk. Dat moet het mogelijk maken om op
kleinere schaal en met gereduceerde looneisen op-
nieuw een winstgevend bedrijf op te bouwen. Ik las
vandaag in Le Monde nog een artikel over Sabena.
Als er lagere loonkosten waren geweest, dan was
Sabena waarschijnlijk niet failliet gegaan. Tijdens
de fusie met Air France zijn nog 3000 personeelsle-
den extra aangeworven. De vraag of die nodig
waren, is wellicht nooit gesteld. Per jaar kostte dat
tussen 6 en 9 miljard frank. Het verbaast me niet
dat dit soort toestanden tot een faillissement leidt.
Dat er plaats is voor een luchtvaartmaatschappij in
Brussel is echter zeker. Vlaanderen mag daarbij
evenmin als de andere gewesten aan de kant blij-
ven staan. Niemand zou aanvaarden dat Vlaande-
ren gewoon toekijkt vanop de zijlijn. Het zou een
onvergeeflijke fout zijn om principieel medewer-
king te weigeren.

De heer Jacques Laverge : Mijnheer de minister, ik
denk dat er bij de bevolking ook een zeker onge-
noegen leeft over het feit dat de overheid luxe-af-
vloeiingen wil betalen voor Sabena, terwijl de
werknemers van de andere bedrijven die dit jaar
failliet zijn gegaan, enkel krijgen waarin de wet
voorziet. Dat is een levensgevaarlijke situatie.

Minister Jaak Gabriels : Daarop zou onder meer
kunnen worden geantwoord dat de overheid een
bijzondere verantwoordelijkheid heeft in bedrijven
waarin ze meerderheidsparticipant is. Voorbeelden
uit het verleden zijn de staalnijverheid en de steen-
koolindustrie. Dit argument mogen we niet zomaar
naast ons neerleggen.
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De heer Jacques Laverge : Mijnheer de minister, u
verdedigt dus de discriminatie tussen verschillende
soorten werknemers.

Minister Jaak Gabriels : Dat doe ik zeker niet. Ik
ben het eens met uw algemene visie, maar zoals ik
al eerder opmerkte, zou de ellende nog veel groter
zijn geweest als we geen akkoord hadden bereikt
met de sociale partners, en achteraf zouden we
toch de brokken hebben moeten opruimen.

De meest prangende vraag is nu hoe het zit met de
bedrijfscultuur in onze semi-autonome overheids-
bedrijven. Zoals iedereen weet, tellen dergelijke
ondernemingen afgevaardigden van de overheid
onder hun beheerders. Op federaal niveau moet
worden onderzocht welke rol die precies hebben
gespeeld. Op die manier is het misschien mogelijk
om dergelijke drama’s in andere bedrijven te ver-
mijden. Er zijn immers ondernemingen die grote
overeenkomsten vertonen met Sabena.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de minis-
ter, zoals te verwachten was, zijn we aanbeland bij
de sociale gevolgen van dit faillissement en bij Sa-
bena. Oorspronkelijk ging de vraag over spraak-
technologie. Ik ga hier nog even over door.

Het verhaal dat verscheen in de Wallstreet Journal
beschrijft malversaties uit het verleden. Als histori-
ci weten we dat we moeten leren van het verleden.
De beste historici zijn futurologen. Als we geloven
dat er talent aanwezig was bij Lernout & Hauspie
en we deze sector willen redden, dan is een twee-
sporenbeleid nodig. Het eerste spoor is steun via
het IWT voor fundamenteel onderzoek. Dat geld
kan natuurlijk niet alleen naar Ieper gaan. Dat zou
oneerlijk zijn.

Het tweede spoor is steun aan deze specifieke
niche van de technologiesector. Er moet een tijde-
lijke interventie komen om voor nieuwe zuurstof te
zorgen. Op dat vlak hoor ik geen positieve gelui-
den. Er is meer nodig dan alleen steun van het
IWT.

De heer Jaak Gabriels : Onderzoek en ontwikke-
ling is een eerste spoor. Vanzelfsprekend kunnen
we maatregelen op dit vlak best verankeren rond
universitaire centra. IMEC in Leuven is hiervan
een mooi voorbeeld.

Ten tweede is er de vraag of de Ieperse spraaktech-
nologie voor de overheid de moeite waard is om er
interesse voor te tonen. Als deze technologie echt
zo innoverend is, zal de veiling ervan ongetwijfeld
veel gegadigden aantrekken. Pas dan kan de over-
heid iets doen. Ze is immers niet in staat om zelf de
waarde in te schatten van de overblijfsels van Ler-
nout & Hauspie.

Privé-bedrijven kunnen dat wel. Als een onderne-
ming werkelijk geïnteresseerd is en een bevredi-
gend dossier voorlegt aan de overheid, zal dat
zeker worden onderzocht. Voorstellen waarbij 2
miljard frank wordt gevraagd zonder dat duidelijk
is welke privé-investeerders er verder zullen wor-
den aangetrokken, zijn waardeloos.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 12.51 uur.
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