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Voorzitter: de heer Eric Van Rompuy 

Interpellatie van de heer Eric Van Rompuy tot  
mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, over een kader en richtlijnen 
voor steunverlening en crisisfinanciering aan onder-
nemingen in moeilijkheden 

Interpellatie van de heer Bart Van Malderen tot de 
heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse 
Regering, Vlaams minister van Institutionele Her-
vormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,  
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, over steunmaatregelen van de 
Vlaamse overheid aan grote bedrijven 

De heer Eric Van Rompuy: Collega’s, het is de bedoe-
ling om vanuit de Vlaamse Regering een globale visie te 
hebben. We hebben natuurlijk de bankcrisis gehad, met 
interventies van de overheid in de verschillende bank-
dossiers. Dan is er de discussie, die al enkele weken 
wordt gevoerd, in verband met mogelijke overheidssteun 
aan de automobielsector. Langs de ene kant gaat het 
over waarborgen en sinds een paar dagen spreekt men 
over kapitaalinjecties. Er zijn verschillende vormen van 
overheidssubsidies aan ondernemingen mogelijk. We 
hebben natuurlijk ook ons eigen instrumentarium, dat 
we hier al uitgebreid besproken hebben. 

We hebben vorige week ook de discussie gevoerd in de 
plenaire zitting, naar aanleiding van de maatregelen die 
aangekondigd zijn door de Franse regering in verband met 
de automobielsector, de reactie van eurocommissaris Kroes 
en de discussie over interne markten en protectionisme. 

We hebben al voor een deel een aantal beoordelingen van 
nationale steunregimes gehad, maar dat ging dan over 
kleinere ondernemingen, waarvoor de steun beperkt moet 
worden tot 2009-2010, het moet gaan om bedrijven die 
gezond zijn enzovoort. Er zijn dus een aantal Europese 
richtlijnen naar voren gebracht in verband met steunrege-
lingen. Buiten de automobielsector komen natuurlijk ook 
andere sectoren de volgende dagen of weken ongetwijfeld 
bij de Vlaamse overheid aankloppen. 

De Vlaamse Regering heeft eigenlijk geen kader. Elk 
dossier wordt ad hoc en sui generis benaderd. Dat zal 
voor een deel wel altijd zo zijn, omdat ook Europa over 
de automobielsector iets anders zegt dan wanneer het 
over de chemische nijverheid of de textielsector gaat. 
Dat zal altijd voor een deel een benadering ad hoc zijn. 

In de jaren tachtig was er de zogenaamde VESOC-
richtlijn van Gaston Geens, uitgewerkt met de sociale 

partners, over overheidssteun aan ondernemingen. Die 
richtlijn ging ook een hele tijd mee, door de inbreng 
van de privé- en de overheidssector, met garanties van 
businessplannen. Dat heeft ook aanleiding gegeven tot 
heel wat overheidsinterventies, die al dan niet met 
succes zijn afgerond. In die periode was ook de  
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen 
(GIMV) actief in de subsidiëring. 

Ik denk dat we nood hebben aan een algemeen kader. 
Daarvoor moeten we natuurlijk weten wat het Europese 
kader is. Dat is dikwijls verschillend, dus de vraag is 
hoe het er op dit ogenblik voorstaat. We lezen in de 
kranten wel verklaringen van eurocommissaris Kroes, 
maar over welk soort steunverlening gaat het en in 
welke context situeert die zich? 

De Vlaamse Regering heeft al een aantal instrumenten 
ontwikkeld, maar ik denk dat we een globaal kader 
missen. De leidraad is altijd dat het iets tijdelijk is, 
want we zitten met een tijdelijke economische recessie, 
maar er zijn een aantal ondernemingen die ook structu-
rele problemen hebben. De moeilijkheid zal zijn om de 
tijdelijke en structurele problemen duidelijk van elkaar 
te onderscheiden en duidelijk te maken dat overheids-
geld dient om op termijn de leefbaarheid van de onder-
nemingen te garanderen. 

We hebben natuurlijk het voorbeeld van de jaren tachtig, 
met de vijf nationale sectoren. Daar kan men ook een 
balans van maken, als men ziet dat er ongeveer 500 mil-
jard oude Belgische frank in is geïnvesteerd. De levens-
vatbaarheid van veel van die ondernemingen was, achter-
af bekeken, à fonds perdu. Een aantal operaties waren wel 
geslaagd. In de textielsector was dat zeker het geval. Ook 
in de staalsector is er een tissu industriel overgebleven, 
maar met een enorme shake-out. Inmiddels zijn die ook 
opgegaan in andere entiteiten. De scheepsbouw is hele-
maal verdwenen, net als holglas. Ook de steenkool is 
verdwenen, maar met een enorme reconversieportefeuille 
van ongeveer 100 miljard Belgische frank, die met Thyl 
Gheyselinck is begonnen. Dat heeft toen, in 1994 denk ik, 
aanleiding gegeven tot een onderzoekscommissie. Later is 
ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) op-
gericht, de Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM), 
en de GIMV werd helemaal geherstructureerd. Dat was 
allemaal het gevolg van die KS-commissie. Dat zijn alle-
maal zaken die ontstaan zijn in de periode dat de overheid 
actief ondernemingen steunde in een bepaalde context. 

Mevrouw de minister, we staan weer voor een nieuwe 
periode. U hebt al een paar keer gezegd dat we lessen 
zullen trekken uit de jaren tachtig en negentig. 
Niemand wil terugkeren naar die periode, maar we 
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staan nu voor een uitdaging, want ook in andere landen 
geeft men overheidssteun, maar wat is het kader? 

Dit zijn een aantal algemene vragen. Ze vertolken wat in 
deze commissie enkele weken geleden werd gezegd, 
toen we een aantal van die problemen hebben benaderd. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, collega’s, mijn vraag dateert van 
kort na het debat over de automobielsector in de plenaire 
vergadering. Ondertussen zijn een aantal formuleringen 
van de initiële vraag achterhaald, want wanneer syste-
men uit evenwicht geraken, worden ze onvoorspelbaar 
en volgen gebeurtenissen zich heel snel op. 

Voor mijn tweede vaststelling haal ik mijn inspiratie uit 
een vraag die we deze voormiddag behandeld hebben 
over de gevolgen van de crisis op de beschutte werk-
plaatsen: in ons ingewikkeld economisch systeem blijft 
geen enkele gebeurtenis zonder gevolgen voor het geheel. 
Wat begon als een financiële crisis zit vandaag in de 
kern van onze industrie, maar waaiert ook uit naar de 
toeleveringsbedrijven zoals de beschutte werkplaatsen. 
Door het feit dat mensen daar technisch werkloos wor-
den, stelt zich een vraag op het vlak van de opvang van 
personen met een handicap die eerst een dagbesteding 
hadden en nu in de zorg terechtkomen. Zo zien we hoe 
ver de gevolgen uitdeinen. 

Het is dus heel belangrijk om hier heel actief mee bezig te 
zijn. Ondanks het feit dat een aantal zaken uit mijn inter-
pellatie achterhaald zijn, wil ik mijn vragen hier toch met 
evenveel aandrang stellen. Vandaag ligt de toekomst van 
een aantal bedrijven in onze regio in de weegschaal.  
Bedrijven die een zodanig grote omvang hebben, zijn van 
strategisch belang, niet alleen rechtstreeks, maar voor het 
geheel van ons economisch weefsel. 

Als wij het vandaag hebben over een toekomst voor de 
textielsector, dan gaat die terug op een beleid dat in de 
jaren tachtig werd gevoerd, want toen dacht men ook dat 
de sector kon verdwijnen, maar werd hij belangrijk  
genoeg geacht om in te investeren en daardoor hebben 
we vandaag nog altijd innovatieve technologiebedrijven. 
Idem dito voor wat de staalsector betreft, want het is zo 
dat zeker de Vlaamse metaalindustrie de vergelijking 
met de rest van de wereld gerust aankan en bijvoorbeeld 
performanter, productiever, innovatiever en ecologischer 
is dan zijn concurrenten in de VS. Een aantal sanerings-
operaties die wij in de jaren tachtig hebben doorgevoerd, 
staan de sector daar nog te wachten. Dat mogen we in 
deze tijden eens in herinnering brengen. 

In de marge van het debat over de automobielindustrie 
en inzonderheid Opel, bleek dat de Vlaamse overheid 
“met verschillende grote beursgenoteerde bedrijven 

onderhandelde over steunmaatregelen”. Men benaderde 
proactief een aantal CEO’s om hun problemen in kaart 
te brengen en om te bekijken hoe Vlaanderen hen zou 
kunnen helpen. Daarbij werd steeds verwezen naar een 
overheidswaarborg, met de terechte bedoeling om 
faillissementen en sluitingen te voorkomen. 

Ondertussen hebben we in de plenaire vergadering ook 
de vernieuwde waarborgregeling in drie stappen en in 
drie uitbreidingen goedgekeurd. We zullen nog moeten 
bekijken hoe die effectief wordt aangeboord. We hebben 
ook vernomen dat 65 percent van de bestaande regeling 
werd aangewend, maar dat 35 percent blijft staan, en dat 
is toch wel een bewijs dat er ondanks het ter beschikking 
stellen van deze ondersteuning, een toegenomen terug-
houdendheid bestaat bij banken om krediet te verlenen. 
Of misschien is de vraag er gewoonweg niet, doordat 
bedrijven veel minder geneigd zijn om te investeren. 

Er is het decreet dat tot driemaal toe werd uitgebreid, 
maar wat is dan ten opzichte van het decreet, de positie 
van de aanpak sui generis van de beursgenoteerde 
bedrijven waarmee men zou praten? Wie valt vandaag 
onder het decreet, met hoeveel wordt nog voort gewerkt? 
Dit is geen kwantitatieve vraag, maar gewoon een 
vraag naar inzicht. Met wie wordt nog gepraat in een 
aanpak sui generis? 

Tijdens hetzelfde debat, op 28 januari, hebben we  
gevraagd om een duidelijk kader te creëren waarbij 
aanvragen in transparantie en in objectiviteit beoor-
deeld kunnen worden. U hebt toen gezegd dat het geen 
verstikkend, geen rigide en geen bureaucratisch kader 
hoefde te zijn, maar de vraag is belangrijk, want van-
daag wordt er positief gereageerd op aanvragen, maar 
op een gegeven moment zullen er ook negatieve ant-
woorden komen en dan is het belangrijk om tegen de 
aanvragers te zeggen waarom een bepaalde stap niet 
wordt gezet. Denkt u daarbij in de richting van de voor-
waarden die we hebben ingeschreven in het decreet: 
voorwaarden inzake directe en indirecte tewerkstelling, 
ecologische maatregelen, de positie van de sociale part-
ners, een objectiveerbaar en transparant kader? 

De minister-president uitte in een ander persbericht 
zijn bekommernis over het feit dat de hoge krediet-
rating van de Vlaamse overheid, die aan de basis ligt 
van het feit dat wij die waarborgen kunnen blijven 
geven, niet in het gedrang zou worden gebracht en dat 
daardoor het hele systeem stil zou vallen. Los daarvan is 
er het feit dat een eventuele herziening van de krediet-
rating enorme gevolgen zou hebben. België heeft al 
een herziening gekregen. We stellen vast dat daardoor 
de rente fors hoger ligt dan in Duitsland, Nederland of 
Frankrijk, wat ook niet zonder gevolgen blijft. 

Een waarborgregeling is een van de mogelijkheden en 
is tot nu toe het meest naar voren geschoven. Denkt 
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men ook aan andere middelen, zoals participaties of 
injecties? Er is gezegd dat we een onderscheid moeten 
maken tussen wat vandaag acuut gebeurt op korte ter-
mijn en wat meer structureel is. In elk geval zal dit geen 
operatie zijn waar we heel snel in en uit gaan. Sowieso 
zijn de engagementen die we nemen, engagementen op 
langere termijn. Als je een langetermijnengagement 
nodig hebt, is het ook nodig om daar een strategie aan te 
koppelen en een langetermijnperspectief voor ogen te 
stellen waarin men wil evolueren. 

Er is al verwezen naar het Europese kader. Mevrouw de 
minister, u kondigde aan dat u een miljoen euro vrij-
maakt voor opleidingen in de automobielsector. Op zich 
is dat een correcte maatregel. Dezelfde dag kondigde de 
Franse overheid een pakket van 3 miljard euro aan om in 
de automobielsector te investeren. Daar kunt u niets aan 
doen, maar dat is het opbod dat vandaag bezig is in Europa, 
waarbij landen bijna met elkaar de concurrentie aangaan 
in het vrijmaken van geld om iets te doen aan de crisis. 
We kunnen ons de vraag stellen of dat niet op Europees 
niveau tegenstrijdig is. De vraag rijst naar een Europese 
coördinatie en een actieve rol voor Europa, zoals de heer 
Voorhamme ook al in een actuele vraag in de plenaire 
vergadering naar voren bracht. Toen is gesteld dat men 
de Europese Commissie zou vatten om een initiatief te 
nemen. Is daar al een evolutie? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, de 
interpellaties van de collega’s zijn uiteraard meer dan 
ooit aan de orde. Zoals daarnet gezegd, hebben we in dit 
huis daaromtrent al veel gedebatteerd, en terecht. 

Vlaanderen ontsnapt jammer genoeg niet aan de wereld-
wijde economische recessie. We moeten ons beraden 
over hoe we het beste deze crisis kunnen bestrijden. 
Toch moeten we opletten op welke manier we welke 
steun geven. 

Mijnheer Van Rompuy, u hebt overschot van gelijk als u 
min of meer stelt dat er een soort ad-hocbeleid ter zake 
wordt gevoerd. Het bedrijf dat het hardst roept en het 
meest ontslaat, kan als het ware sneller aanspraak maken 
op steunmaatregelen dan bedrijven die op eigen kracht 
proberen te overleven. Ook de schaal wordt soms uit het 
oog verloren. 5000 ontslagen in een multinational is 
dramatisch, maar eigenlijk moeten we ons durven afvra-
gen of het niet even dramatisch is als men wordt gecon-
fronteerd met 5000 bedrijven in een sector die elk één 
werknemer moeten ontslaan. Sectorale maatregelen zijn 
dus ook noodzakelijk. 

Het Vlaams Belang heeft er trouwens al vaak op gewe-
zen dat we voorzichtig moeten zijn inzake het verlenen 
van steun. Steun moet op een weloverwogen manier ge-
beuren om een maximaal rendement te creëren. Vandaag 

is het de automobielsector die, terecht, om hulp vraagt, 
maar wat gaan we doen als morgen de textielsector, de 
petrochemische sector of andere sectoren om hulp 
vragen? Vlaanderen moet zijn eigen kapitaal durven 
mobiliseren en investeren in Vlaamse welvaart en Indus-
trie. Vlaanderen verdient trouwens een globaal beleid, 
en niet het bijwijlen gefragmenteerde beleid dat nu een 
beetje verdeeld over de diverse niveaus in dit land, 
wordt gevoerd. Vlaanderen moet de noodzakelijke 
hefbomen in handen hebben om aan de negatieve  
gevolgen van structurele zwaktes in onze economie 
tegemoet te kunnen komen. We hebben het al vaak 
gezegd: Vlaanderen moet dat Belgische juk van zich af 
kunnen afschudden om een eigen beleid te kunnen 
voeren. Dat kan alleen als de deelstaten zelf alle sociaal-
economische hefbomen in handen krijgen om een  
eigen efficiënt economisch beleid te kunnen voeren. 

Vlaanderen kent omwille van de crisis ook veel faillis-
sementen. In dat kader wens ik me aan te sluiten bij de 
terechte bezorgdheden van onder meer de heer Van 
Malderen. De manier waarop we investeren bijvoor-
beeld vanuit het XL-fonds, is erg belangrijk, maar wat 
gebeurt er nu bij een faillissement van een bedrijf dat 
vanuit de Vlaamse overheid significant wordt onder-
steund? Moet men hierop niet anticiperen door bij 
steun aan te dringen op een aantal essentiële condities? 
De vraag naar bepaalde voorafgaande criteria, lijkt me 
terecht. Het gaat niet alleen over directe of indirecte 
tewerkstellingscriteria, maar men kan bijvoorbeeld ook 
oog hebben voor het feit dat bedrijven een goed business-
plan hebben, dat bedrijven een zetel in Vlaanderen 
hebben enzovoort. 

Tijdens het debat over de waarborgregeling hebben we 
ook gesteld dat de verhoging ervan een positief signaal 
was, maar dat het zeker niet zou volstaan om de 
Vlaamse economie er opnieuw bovenop te helpen. De 
huidige financiële en economische crisis bewijst op een 
bijzonder pijnlijke manier dat er nu meer dan ooit drin-
gend nood is aan een staatshervorming. Vlaanderen 
moet met de budgettaire marge die ze nu nog heeft, 
zelf de touwtjes in handen kunnen nemen om het tij te 
kunnen keren. 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Ik wil me aansluiten 
bij de terechte vragen die zijn gesteld en de kant-
tekeningen die zijn gemaakt. Het is heel belangrijk om 
binnen het juiste kader te werken. 

Ik heb deze week een vraag ingediend rond de waar-
borgregeling, wat de heer Van Malderen ook al heeft 
aangehaald. Het gaat om de onderbenuttiging door de 
banken. We zijn een aantal banken te hulp gekomen, 
en er is ook altijd gezegd dat er een engagement is van-
uit de banken om de kredietverlening te optimaliseren. 
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Het is misschien goed te weten hoe het daarmee staat. 
Hoe zijn de afspraken geconcretiseerd? 

Ik hoor toch dat verschillende kmo’s en bedrijven daar 
niet allemaal op de hoogte van zijn, door een gebrek een 
informatie en communicatie vanuit de bankinstellingen. 

Moeten we nog een tandje bijsteken? Waarborggaranties 
zijn een maatregel, kapitaalinjecties een andere, maar 
toch al van een andere orde. Hoe positioneren we ons als 
Vlaanderen ten opzichte van Europese medespelers als 
Duitsland en Frankrijk? Welke voorwaarden koppelen 
we daaraan? 

De heer Van Rompuy heeft verwezen naar de jaren tach-
tig. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we opnieuw 
in dat verhaal terechtkomen, waar we misschien al te 
lang geïnvesteerd hebben in een aantal economische 
sectoren en projecten die sowieso weinig toekomst-
gericht waren. Ik denk dat we niet dezelfde fouten mo-
gen maken. Ik vind dat het heel belangrijk is dat we het 
juiste kader vinden en op zijn minst uitgaan van een 
goed businessplan, waar werkgelegenheid één facet van 
is. Het is een belangrijk facet, maar ik zou het daar niet 
toe beperken. 

Ik denk dat het ook goed is om binnen het businessplan 
te kijken naar de innovatieve kracht van het project. Ik 
wil niet de vergelijking maken met Finland, want dat 
was een heel specifieke situatie, toen de Finse economie 
in het begin van de jaren negentig bijna 20 percent aan 
kracht inboette door de ineenstorting van de Sovjet-
Unie. Maar als we dit jaar naar een economische terug-
val gaan, niet van 0,5 of 1 percent, maar wellicht van 3 
of 4 percent, zijn dat cijfers die duidelijk aangeven hoe 
diep deze crisis is. Ik denk dat we keuzes moeten kun-
nen maken en niet alleen moeten zeggen dat het enkel 
een conjunctuurcrisis is die snel zal overgaan en we er, 
door links en rechts wat steun te geven, wel doorkomen. 

Ik denk dat we moediger moeten zijn en duidelijke keu-
zes moeten maken. Dan rijst natuurlijk de vraag over het 
kader. Wordt daarover nagedacht? In welke richting gaat 
men? Aan welke voorwaarden denkt de Vlaamse Rege-
ring om die steun te kunnen voortzetten en eventueel te 
verhogen? Zijn er overwegingen om over te gaan tot 
kapitaalparticipaties? 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Collega’s, laat me beginnen 
met te stellen dat het niet is omdat we een economische 
crisis doormaken, dat we al onze principes overboord moe-
ten gooien of in paniek elke dag een nieuw instrument 
moeten uitvinden en lanceren om die crisis te bemeesteren. 

Laten we niet vergeten dat we in deze commissie hier 
enkele maanden geleden gedebatteerd hebben over het 

rapport-Soete. Dat rapport stelde precies dat de veel-
heid aan instrumenten in vraag werd gesteld en men 
eigenlijk met aandrang verzocht dat de beleidsmakers, 
in het belang van onze economie, zouden rationaliseren 
in dat instrumentarium. Ik heb daar mijn prioriteit van 
gemaakt. Ik denk met volle steun van deze commissie, 
waarvoor mijn dank. 

Wat is inzake de financieringsproblematiek van onder-
nemingen in Vlaanderen het kader, en wat zijn de prin-
cipes? Mijn uitgangspunt is dat in een markteconomie 
ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het vinden 
van de gepaste financiering voor hun ondernemings-
activiteiten. Zij dienen zich daarbij in eerste instantie te 
wenden tot private financiers. Private kapitaalverschaf-
fers, voornamelijk particulieren, banken en risico-
kapitaalverschaffers, zullen in een markteconomie 
immers financiering ter beschikking stellen in functie van 
het toekomstperspectief van een onderneming. In dat 
toekomstperspectief zal de al of niet verwachte winst-
gevendheid doorslaggevend zijn voor het al dan niet ter 
beschikking stellen van financiering. En, collega’s, zo 
hoort het ook. 

Zonder theoretisch te worden, wil ik daarbij toch stel-
len dat inzake financieringsbronnen ondernemingen 
grosso modo de keuze hebben tussen enerzijds eigen-
vermogenfinanciering – het zelf inzetten van eigen 
risicokapitaal of het aantrekken van risicokapitaal bij 
derden of het zoeken van mezzaninefinanciering – en 
anderzijds vreemdvermogenfinanciering – dat gaat dan 
hoofdzakelijk over bankfinanciering via kredieten. 

Het spreekt voor zich dat er ook combinaties tussen eigen 
en vreemd vermogen mogelijk zijn. De rol van de over-
heid in dit proces is belangrijk, maar blijft toch beperkt. 
Concreet bestaat ze in het creëren van een gunstig omge-
vingskader, dat ondernemingen moet toelaten vlot finan-
cieringsbronnen te vinden. Dat door in de eerste plaats 
een gunstig ondernemingsklimaat te garanderen, en meer 
specifiek door in een aantrekkelijke fiscaliteit te voor-
zien, die zowel vreemd- als eigenvermogenfinanciering 
faciliteert. Ik denk daarbij aan de fiscale stimulering van 
terbeschikkingstelling van risicokapitaal, zoals we doen 
via de Win-winlening of ARKimedes, waarvan we heb-
ben aangekondigd dat we een volgende oproep willen 
voorbereiden. Ik denk ook aan fiscale stimulering van 
eigenvermogenfinanciering, zoals de federale overheid 
heeft gedaan via de notionele intrestaftrek. 

De algemene regel is dat de overheid zich daarbij best 
niet in de plaats stelt van private partijen en volop zelf 
in financiering begint te voorzien. Dat model hebben 
we gekend in de jaren zestig en zeventig en vanaf de 
jaren tachtig zijn we daar, gelukkig, op teruggekomen. 

Op die algemene regel, die voor mij een belangrijke 
principekwestie is, kan natuurlijk een uitzondering 
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gemaakt worden. We doen dat ook, denk maar aan alles 
wat we doen voor startfinanciering en innovatiefinan-
ciering. Gezien het hoge risicoprofiel van dergelijke 
financiering kunnen modellen van cofinanciering tussen 
private partijen en de overheid, dankzij risicodeling, 
ervoor zorgen dat startfinanciering en innovatiefinan-
ciering vlotter plaatsvinden. Precies daarom hebben we 
daarvoor instrumenten, zoals het federale Participatie-
fonds, met producten als Starteo, Optimeo, Initio, maar 
ook de Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaanderen 
(PMV), de Win-winlening, ARKimedes, Waarborg-
regeling, Vinnof, Mezzanine en CultuurInvest. 

De vraag is of de wereldwijde financiële crisis opeens 
dit model en haar principes overboord moet gooien. 
Collega’s, ik meen van niet. Wel schudt de wereldwijde 
bankencrisis het normale financieringsmodel voor onder-
nemingen grondig door elkaar. Precies daarom heeft de 
overheid rechtstreeks geïntervenieerd om het banken-
systeem zijn rol van intermediator tussen spaarders en 
investeerders te kunnen laten spelen. Precies om een 
systeemcrisis te voorkomen, dienden de overheden 
overal ter wereld het bankenlandschap te ondersteunen, 
via rechtstreekse kapitaalinjecties en achtergestelde 
leningen en/of onrechtstreeks via staatswaarborgen op 
het interbancaire verkeer. 

Ook de vier belangrijkste banken in ons land genoten 
van dergelijke steun: Fortis, KBC, ING en Dexia. Ik sta 
daar volledig achter, maar het zijn natuurlijk financieel 
zware operaties geweest. 

Het is voor de Vlaamse en de federale overheid evenwel 
onmogelijk de financiële intermediatierol van de banken 
nu ook nog helemaal over te nemen. Zelfs indien we dat 
zouden willen, zeg ik dat we dat begrotingsmatig niet 
kunnen. Precies daarom hebben we de banken gesteund, 
om hen toe te laten die rol opnieuw op te nemen. 

Nu moeten de banken ook een tegenprestatie leveren. Zij 
moeten op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier 
kredieten ter beschikking blijven stellen aan ondernemin-
gen in Vlaanderen. Via onze vertegenwoordigers in de 
raden van bestuur moeten we daar natuurlijk op toezien. 

Let op, dat toezicht mag nooit de vorm aannemen van 
politisering. De afweging die de bankinstelling maakt 
betreffende het al dan niet verlenen van financiering 
moet steeds gebaseerd zijn op bedrijfseconomische af-
wegingen en niet op politieke. Ik kan dat niet genoeg 
herhalen en ik begrijp soms de vrees van de banken 
dienaangaande. Wij moeten die vrees wegnemen en als 
volwassen partijen aan tafel zitten. 

Collega’s, we hebben de banken niet alleen ondersteund 
via rechtstreekse kapitaalinjecties en achtergestelde 
leningen en via waarborgen van hun interbancair verkeer. 
De Vlaamse overheid is hen daarenboven nogmaals te 

hulp geschoten, door ons nieuw driepijlersysteem voor 
waarborgverlening. Via de Vlaamse waarborgregeling 
voor grote ondernemingen kunnen we als Vlaamse 
overheid nu ook interveniëren in de kredietverlening 
vanuit de banken naar grote ondernemingen. 

U hebt vorige week het voorstel van decreet, waarin 
heel veel van de vragen over het kader zijn vervat, 
goedgekeurd, en ondertussen is al een eerste uitvoe-
ringsbesluit door de Vlaamse Regering principieel 
goedgekeurd. We hebben het naar de Raad van State 
gestuurd en we zullen zien wat het advies van de Raad 
van State ons leert, om het vervolgens definitief te 
kunnen goedkeuren. 

Het klopt dat ik deze week bekend heb gemaakt hoe 
het zit met het benutten van de contingenten die we ter 
beschikking stellen aan banken. U weet dat we werken 
via oproepen. Banken kunnen zich dan melden. Wij 
reserveren dan voor hen een bepaald contingent, zoals 
zij dat vragen, met natuurlijk de bedoeling dat dat con-
tingent door die bank wordt benut, door waarborgen te 
geven aan financieringen voor ondernemingen. 

Ik heb enige tijd geaarzeld om dat ook bekend te maken. 
Ik heb dat wat tijd gegeven, omdat – wat ook werd 
goedgekeurd – vandaag ook een sanctioneringsmecha-
nisme tot de mogelijkheden behoort. Maar voor ik dat 
sanctioneringsmechanisme echt ga doorvoeren, wou ik 
duidelijk maken wat de pijnpunten zijn. 

Ik denk dat u wel hebt gezien dat sommige financiële 
instellingen vandaag tot 98 percent van het toegekend 
contingent geactiveerd hebben. Dus er zitten heel hoge 
ratio’s bij, maar er zitten ook financiële instellingen bij 
die de gevraagde contingenten niet hebben benut. 

Ik heb de machtiging gekregen om een half miljard euro 
aan waarborgen uit te zetten. Sommige banken zullen 
bijkomende waarborgen vragen. Dan zou ik opnieuw 
naar het parlement moeten komen om een bijkomende 
machtiging te vragen, terwijl er anderzijds een machti-
ging is die niet volledig geactiveerd is. Dat zou beteke-
nen dat we met slapende contingenten werken en de 
begroting belasten, wat we, omwille van onze rating, 
natuurlijk niet nodeloos moeten doen. Ik ben dus inder-
daad van plan om het sanctioneringsmechanisme daad-
werkelijk uit te voeren. Ik heb daartoe sinds vorige week 
volmondige steun gekregen van het parlement. 

De eerste fase daarin, is de bekendmaking geweest. 
Daarop kwam er nogal wat reactie. De tweede stap zal 
inderdaad het wegnemen van openstaande contingen-
ten zijn, die we dan geven aan instellingen die onder-
tussen hun ratio totaal hebben benut. U hebt daar een 
vraag over gesteld, mijnheer Van den Heuvel, maar 
hiermee weet u al waarom ik dit heb gedaan en in welk 
kader. Ik wil daarmee aangeven dat het ons menens is 
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met de wijze waarop werd gewerkt: we hebben banken 
rechtstreeks geholpen en we hebben in het belang van 
onze ondernemingen daarenboven aan banken contin-
genten waarborgen toegekend, maar als dat op het ter-
rein geen effect heeft, zal ik inderdaad overgaan tot 
sanctionering bij het verlenen van de contingenten. 

Dames en heren, ik zou daar toch wel ergens een grens 
willen trekken. Wij willen als Vlaamse overheid in deze 
uitzonderlijke omstandigheden een deel van het risico dat 
de banken lopen in de kredietverlening aan grote onder-
nemingen, mee helpen dragen tegen een marktconforme 
vergoeding en volgens de modaliteiten die we vorige 
week in de plenaire vergadering hebben goedgekeurd. 

Met pleidooien voor rechtstreekse kapitaalparticipaties  
– de volgende stap waarvan ik aanvoel dat sommigen al 
beginnen te dromen – moeten we natuurlijk uiterst voor-
zichtig omspringen. Wij mogen de fouten van het verle-
den niet maken, want we betalen die schulden vandaag 
eerlijk gezegd nog altijd af. 

Bij financieringsvragen waarop de privé niet wenst in te 
spelen, ondanks het feit dat ze via de Vlaamse Waarborg-
regeling voor grote ondernemingen, het risico op deze 
projecten met de overheid kan delen, moeten we toch 
nadenken. Bij zulke vragen moeten we ons toch ernstige 
bedenkingen maken. Het is dan de vraag of wij het  
belastinggeld van de Vlamingen in dergelijke projecten 
moeten riskeren. 

Omdat ook de heer Van Rompuy ernaar verwees, geef ik 
een korte historische beschouwing van hoe het in het ver-
leden dan wel is gegaan. Laten we eerlijk zijn, in het begin 
van de jaren tachtig zat Vlaanderen economisch in zak en 
as. Op federaal vlak was er een begrotingstekort van 15 
percent in 1981, er was een absoluut wantrouwen van de 
internationale gemeenschap ten aanzien van België, er was 
een groot deficit op de handels- en betalingsbalans, er 
waren rentevoeten van 13 percent en meer, er was een 
werkloosheidsgraad van 10 percent en er waren heel wat 
bedrijven die werkelijk op hun tandvlees zaten wegens 
veel faillissementen en een zeer lage winstgevendheid. 

De Vlaamse Executieve poogde toen een antwoord te 
formuleren door de creatie van een nieuw overheidsloket 
in 1980: de GIMV. Dit loket kreeg drie functies toe-
bedeeld. De eerste functie was de oprichting, reorganisa-
tie of uitbreiding van privébedrijven. Dat waren de zoge-
naamde minderheidsparticipaties. De tweede functie was 
het economisch overheidsinitiatief. Dit waren de facto 
meerderheidsparticipaties. En de derde functie bestond 
uit opdrachten van en voor rekening van de Vlaamse 
overheid: of dus voor 100 percent staatsinterventie. 

Bedrijven in moeilijkheden kwamen natuurlijk in de 
derde functie terecht. In de beginjaren was het bespelen 
van die derde functie de hoofdactiviteit van de GIMV. 

In het kader van de staatshervorming van 1980 werden 
immers een groot aantal probleemdossiers die initieel 
bij de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) zaten, 
doorgesluisd naar de regio’s. Merk op dat de belang-
rijke ‘nationale’ probleemsectoren federaal bleven: 
steenkool, staal, textiel, scheepsbouw en holglas. 

In 1982 stonden deze participaties voor meer dan 2,5 
miljard euro in de boeken van de NIM en haar doch-
ters. In 1982 had de GIMV voor 76 miljoen euro parti-
cipaties in bedrijven, waarvan 65 miljoen euro of 86 
percent van wat de GIMV deed, in de derde functie zat 
en de bedrijven dus voor 100 percent in overheids-
handen waren. 

De derde functie was niet echt een succesverhaal. 
Nogal wat participaties dienden met serieuze minwaar-
des te worden verkocht. In de periode 1980-1984 werd 
een minwaarde van 66 miljoen euro geboekt. De be-
kende uitzondering was Barco; dat bedrijf vormde 
veeleer de uitzondering dan de regel. 

De toestroom van probleemdossiers kende een serieuze 
terugval vanaf 1982, toen de sociale partners en de 
Vlaamse Regering, onder leiding van Gaston Geens, 
het eens werden over een aantal belangrijke krijtlijnen. 
Het principe van ‘een euro voor een euro’ werd inge-
voerd, waarbij geen overheidsparticipatie in nood-
lijdende bedrijven mogelijk was zonder inbreng van de 
privésector, die in het project moest geloven en centen 
op tafel moest leggen, evenals – iets dat we vandaag 
onvoldoende kunnen beklemtonen – de eis van een 
geloofwaardig businessplan dat potentieel aangeeft op 
middellange temrijn. Dit bevestigt de stelling dat privé-
investeerders enkel bereid zijn om hun middelen te 
investeren in projecten met een toekomstpotentieel. 
Meteen was dit ook de start van de expansie van de 
GIMV, die zich steeds meer ging toeleggen op haar rol 
als private-equityspeler, wat bovendien kaderde in de 
DIRV-politiek van de Vlaamse Executieve. Er waren 
resultaten in de biotech met Plant Genetic Systems, en 
in de ICT met Telenet. 

Doorheen de jaren heeft het Vlaamse Gewest zijn parti-
cipatie in de GIMV systematisch afgebouwd. Vandaag 
wordt de GIMV dan ook best getypeerd als een profes-
sionele private-equityspeler. Natuurlijk hebben we daar 
een verlengstuk aan gebreid met het XL-fonds, dat voor 
de helft door de GIMV is ingebracht en voor de helft 
door de overheid. Het feit dat de GIMV beursgenoteerd 
is, biedt ons de beste garantie. Het kader zal ook hier dat 
zijn van een geloofwaardig businessplan dat aangeeft dat 
het om echte jobs en een echte toekomst gaat. 

Met de overkomst in 1988 van de nationale sectoren 
naar de regio’s, werd voor meer dan een miljard euro 
aan participaties effectief overgeheveld van het federale 
naar het Vlaamse beleidsniveau. De belangrijkste waren 
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KS, Sidmar, de textielportefeuille, Boelwerf en ALZ. Ze 
werden geparkeerd binnen Gimvindus, een dochter van 
de GIMV. 

De feitelijke meerwaarde van deze participaties was 
natuurlijk erg bediscussieerbaar, want er kwamen inder-
daad heel wat onderzoekscommissies, zoals die over de 
KS-affaire, maar ook Gimvindus was het voorwerp van 
een onderzoekscommissie, wat uiteindelijk leidde tot de 
vereffening van Gimvindus. 

In 2001 hebben we gekozen voor de creatie van de Partici-
patiemaatschappij Vlaanderen (PMV), voor 100 percent 
een dochter van het Vlaamse Gewest en een instrument 
voor het economisch overheidsinitiatief. Ik meen dat de 
instrumenten van de PMV in deze commissie voldoende 
bekend zijn. De PMV positioneert zich in eerste instantie 
als ‘enabler’ van privékapitaal. De producten kent u: 
ARKimedes, win-win, de waarborgregeling en Vinnof. 

Verder wil ik nog meegeven dat in het kader van Europese 
vragen die werden gesteld, een nieuwe top werd vast-
gelegd op 1 maart. Het spreekt voor zich dat ook het fede-
rale niveau, de premier, erop zal toezien dat inzake de 
aankondigingen van de lidstaten – want er zijn er veel 
geweest – een lik-op-stukbeleid wordt gevoerd indien de 
aankondigingen daadwerkelijk worden omgezet in staats-
steun die niet past in en niet kan in de Europese context. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik heb toch nog een aantal bijko-
mende vragen naar aanleiding van uw uitgebreide ant-
woord, waarvoor ik u trouwens dank. 

Het beeld dat u schetst van een markt waarin particuliere 
initiatieven in de eerste plaats gefinancierd worden van-
uit private kapitaalverstrekkers en in functie van het 
ingeschatte risico – want u hebt het over winstgevend-
heid, maar ook het risico van niet-terugbetaling wordt in 
rekening gebracht – klopt op zich. Alleen is het vandaag 
zo dat een systeem dat gedurende een tijd perfect in 
evenwicht werkt en voorspelbaar is, als gevolg van de 
gebeurtenissen die ik niet opnieuw zal vernoemen, fun-
damenteel in onevenwicht kan geraken en dat er voor 
een deel sprake is van onvoorspelbaarheid. Dat betekent 
dat de bestaande regels, minstens tijdelijk, niet correct 
toegepast worden of niet correct toepasbaar zijn. Op dat 
moment – en dit is een beetje de rode draad doorheen al 
mijn betogen, de voorgaande en wellicht ook alle  
komende – heeft de overheid de absoluut cruciale rol om 
tegelijk scheidsrechter, coach en speler te zijn om ervoor 
te zorgen dat een systeem zo snel mogelijk opnieuw in 
evenwicht raakt. Dit is een moment waarop een aantal 
dogma’s in vraag moeten worden gesteld. 

Ik wil hier geen polemiek starten, maar toen we in een 
tijd toen alles nog veel beter ging, vragen stelden over 

faillissementen en het proberen tegengaan ervan, kwam 
hier het antwoord dat een faillissement in se een sanering 
van de markt was. Dat is natuurlijk niet fout, maar het is 
sinds het faillissement van bijvoorbeeld Lehman Brothers 
duidelijk geworden dat een faillissement van een grote en 
belangrijke speler aan de overkant van de oceaan, heel de 
wereld meesleurt in een neerwaartse spiraal. Een aantal 
zaken moeten toch in vraag worden gesteld. 

Ik blijf wat op mijn honger. U stelt dat we vorige week 
het decreet op de Waarborgregeling hebben goed-
gekeurd. Iedereen hier is zich daarvan bewust. Er is al 
een eerste uitvoeringsbesluit, en het is heel goed dat de 
regering daar heel snel gevolg aan geeft. Maar, is er 
daarnaast en parallel aan het decreet nog een aanpak 
sui generis? Waar plaats ik de persberichten waarin 
men stelt dat met verschillende grote beursgenoteerde 
bedrijven wordt gepraat? Betekent dit dat ze allemaal 
binnen het kader van het decreet vallen – een kader 
waarnaar ik bij wijze van spreken vraag? Of is er nog 
een parallel circuit en zo ja, hoe wordt dat dan georga-
niseerd, wat is het kader en wat zijn de budgettaire 
consequenties ervan? 

U verwijst naar de noodzaak van een algemeen gunstig 
fiscaal klimaat. Ik heb al vaker gezegd dat ik hier nog 
niemand heb horen pleiten voor een ongunstig fiscaal 
klimaat. Het moet me wel van het hart dat ik vandaag 
niet goed weet of inzetten op fiscale maatregelen nu een 
effect kan genereren. Fiscale maatregelen hebben de 
eigenschap dat de effecten ervan altijd later komen. 
Bovendien zien we vandaag dat, net zoals de spaarquote 
bij gezinnen toeneemt, de ruimte die bedrijven maken, 
niet steeds wordt gebruikt voor investeringen, maar 
veeleer wordt ingeschakeld in de algemene bedrijfs-
voering om zo de moeilijkheden wat uit te vlakken. 

De notionele intrest waarnaar u verwijst, is vandaag 
misschien een minder gelukkig voorbeeld gezien de 
aankondiging van de Europese Commissie. Ik denk dat 
alles een beetje tussen haakjes kan komen te staan. Ik 
verheug me daar niet over, het is een vaststelling. Ik 
heb geen leedvermaak. We hebben daar voor gestemd, 
maar we hebben ook op de misbruiken gewezen. 

Inzake de 65 percent die open staat en de grote ver-
schillen, is het goed dat u de stok die aan u werd gege-
ven, zou durven te gebruiken. Ik vraag me dan af wat 
de evaluatiedatum is die u naar voren schuift. Wanneer 
moet het systeem van kracht zijn? Kunnen we in de 
tussenperiode de mensen in de raden van bestuur naar 
wie u hebt verwezen, activeren? Hebben we ze onder-
tussen al aangeduid en zijn ze al operationeel? 

Uit uw persbericht maak ik ook op dat een van die die 
onderscoren ten opzichte van hun quotum, Fortis is. 
We zijn daar zelfs niet bij betrokken. Zult u de federale 
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regering aanporren om ook hun vertegenwoordigers te 
sensibiliseren? 

Als het gaat over participaties, bent u nogal streng. Bij 
Opel is dat nochtans een van de pistes die op tafel lig-
gen. Ook daar is het systeem instabiel en dus onzeker. 
Een van de mogelijkheden is om een soort Europese 
poot te creëren, waarin deelstaten al dan niet partici-
peren. Sluit u die mogelijkheid nu uit? 

Ik ben het volkomen met u eens dat projecten in se levens-
vatbaar moeten zijn, dat ze gebaseerd moeten zijn op 
een businessplan. U hoort me dat hier absoluut niet ont-
kennen. Alleen moeten we wel zien dat de levens-
vatbaarheid as such en de beoordeling daarvan door een 
financiële instelling niet hetzelfde is. De instelling gaat 
vanuit de eigen bedrijfsvoering naar die projecten kijken. 
Levensvatbare projecten worden misschien niet gesubsi-
dieerd door een financiële instelling omdat hun stan-
daard over wat als economisch levensvatbaar wordt 
beschouwd, anders is. De vraag gaat dan ook over de 
complementariteit van onze Vlaamse middelen ten opzichte 
van de privékredietverstrekkers. Moet PMV dezelfde 
standaard aanhouden als een privébank? 

De overheid speelt een cruciale rol op de korte termijn. 
We zien voor die overheid echter ook een actieve rol 
weggelegd op de lange termijn. 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw omstandig antwoord. Ik hoop alvast dat 
de Vlaamse overheid erin slaagt om een globaal beleid 
te voeren binnen een consistent kader. Ik vrees echter 
dat we, gelet op de diverse complicaties in ons federaal 
bestel, zullen stuiten op beperkingen. Ik heb u niet echt 
horen verwijzen naar noodzakelijke verdere stappen in 
de staatshervorming. De cruciale rol van de overheid in 
tijden van crisis werd daarnet trouwens nog benadrukt. 
Die rol kan maar optimaal worden opgenomen als er 
verdere stappen in de staatshervorming worden gezet. 

U hebt natuurlijk gelijk als u stelt dat bedrijven in eerste 
instantie zelf moeten uitmaken hoe ze voor hun financie-
ring instaan. Toch moet de overheid in bepaalde geval-
len voldoende instrumenten ter beschikking hebben om 
bedrijven, en zeker startende bedrijven, voldoende onder-
steuning te kunnen bieden. Zeker in deze tijden is dat 
belangrijk. 

De voorzitter: De heer Creyelman heeft het woord. 

De heer Frank Creyelman: Mijnheer de minister, ik 
wil nog een kleine opmerking maken. Ik heb een deel 
van de discussie gemist omdat er een stemming was in 
een andere commissie. Ik heb de heer Van Malderen 
echter nog horen verwijzen naar de saneringsoperatie in 

de jaren tachtig, die in Europa wel doorgevoerd is, 
maar niet in de Verenigde Staten. Minister Ceysens 
heeft terecht verwezen naar de rampzalige financiële 
toestand in ons land op dat moment. Maar waarom is 
die sanering in de Verenigde Staten niet doorgevoerd? 
De belangrijkste reden is dat Europa dertig jaar geleden 
wel verplicht was om dat te doen omdat de fiscale druk 
en de loonkost toen al zo hoog waren, en zeker vele 
malen hoger dan in de VS, dat we ons anders dan al uit 
de markt hadden geprijsd. We waren dus wel verplicht 
om dat te doen. Het is dan ook belangrijk om die fiscale 
druk en loonkost te verminderen om de structurele oplos-
singen te vinden voor onze economie en onze industrie. 

Maar dat is natuurlijk in de eerste plaats een federale 
bevoegdheid. Ik zou graag hebben dat de partijen die 
hier vandaag het woord voeren, als het gaat over de 
communautaire dialoog en over bevoegdheden links en 
rechts, ook zouden verklaren dat dat wel degelijk iets is 
waar de mensen van wakker zouden moeten liggen en 
dat ze niet systematisch die communautaire dialoog 
onder de mat zouden schuiven en zeggen dat het niet 
belangrijk is en dat de mensen er niet van wakker liggen. 
Ik zou graag hebben dat ze consequent zijn met zichzelf. 

De heer Eric Van Rompuy: Ik heb nog enkele beden-
kingen. Ik ben heel blij met het antwoord van de minis-
ter, omdat zij heel voorzichtig is. We zitten met een 
crisis, maar we mogen deze crisis niet aangrijpen om 
de rol van de overheid in de economie op een andere 
manier te gaan invullen, rekening houdend met de 
lessen van het verleden. 

Ik heb geen problemen met het systeem van waarborgen 
op kredieten, wat tenslotte dikwijls investeringen zijn. 
Een andere zaak is dat ze participaties nemen en mee in 
het kapitaal gaan participeren, zeker in de economie waar 
het nu over gaat. Ik neem het voorbeeld van Opel. Ik ken 
dat dossier onvoldoende om daar veel waardeoordelen 
over te vellen, maar ik hoor dat men Opel wil afsplitsen 
van GM en een Europese Opel wil creëren waar de Duitse 
Länder en de Vlaamse overheid het kapitaal voor zullen 
verschaffen. Dat wil eigenlijk zeggen dat men in een 
soort van kapitaalsparticipatie terechtkomt, in een sys-
teem waar de overheid bijna de meerderheid kan hebben 
van de aandelen. Dan zit men niet in de financiële sector 
maar in de industriële sector, met door de overheid  
gerunde bedrijven. Men is daar heel vlug aan toe, en nu 
spreek ik als gewezen minister van Economie. Van zodra 
de overheid ergens participeert, is zij mee verantwoorde-
lijk voor het geheel. Men maakt dan deel uit van raden 
van bestuur, men heeft regeringscommissarissen, men 
moet zich ook verantwoorden voor de besteding van de 
gelden, want het gaat over overheidsgeld, en men zit heel 
vlug in een discussie van politisering. 

Ik neem het voorbeeld van Fortis. De stemgerechtigde 
aandelen zijn in het kernkabinet van de federale regering 
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ter sprake gekomen. De premier zei dat erover is ge-
sproken, dat er juridisch advies is uitgebracht. Men heeft 
het overgelaten aan de bank. Ik weet niet wat er juist in 
de bank is gebeurd, misschien heeft die dat aan de hol-
ding ter discussie gelegd. Onmiddellijk was er de ver-
warring en zegde men: u als overheid, minister Reynders 
of premier Van Rompuy, u hebt de instructie gegeven 
aan de vertegenwoordigers in de Fortisbank om een 
standpunt in te nemen. Het is maar een schimmige dis-
cussie geweest, maar men zit heel vlug bij de discussie 
of de regering nu verantwoordelijk is geweest voor die 
operatie of niet. 

Hetzelfde zal gebeuren in de economie. Neem dat er een 
automobielbedrijf is met een Europese poot waar de 
overheid in participeert. Als dat bedrijf investeringen 
doet, ofwel geen investeringen doet ofwel een model-
keuze maakt die niet goed is, komt dat uiteindelijk niet 
alleen bij de vertegenwoordigers in de raden van  
bestuur, maar ook bij de regering. Zo ben ik samen met 
de heren De Batselier en Van den Brande in een onder-
zoekscommissie terechtgekomen over participaties in de 
scheepskredieten. Op den duur zaten we in een situatie 
waarbij we bijna zelf verantwoordelijk waren voor parti-
cipaties die gerund werden door Gimvindus. Daar had-
den we wel een regeringscommissaris. Gimvindus had 
echter een eigen raad van bestuur die door de overheid 
was aangeduid. 

Dan komt men in een situatie waar de overheid in de 
economie begint op te treden. Het KS-debacle is daar 
een voorbeeld van. Wat is er gebeurd in de nationale 
sectoren? Die zijn geregionaliseerd, naar Vlaanderen 
overgedragen. Gimvindus is maar een paar jaar later tot 
stand gekomen. Eerst heeft de GIMV allerhande partici-
paties beheerd en het was een tentakel geworden. U 
herinnert zich dat Gerard Van Acker, die directeur-
generaal van de GIMV was, in de onderzoekscommissie 
van de KS en daarna zelfs voor de rechtbank, verant-
woordelijk is gesteld voor een aantal dingen die binnen 
de GIMV zijn gebeurd in verband met het KS-optreden 
in allerhande structuren die toen zijn gecreëerd. De 
toenmalige minister, ik denk dat het De Batselier was, 
werd in de KS-commissie voortdurend geïnterpelleerd 
over alles wat daar toen is gebeurd. 

De overheid is geen goede ondernemer. We moeten 
ervan uitgaan dat het niet de taak is van de overheid om 
bedrijven te besturen. Ik ben het eens met de lijn die de 
minister heeft getrokken, namelijk dat men het instru-
mentarium met de grootste voorzichtigheid moet bena-
deren en dat de rol van de overheid is om het onder-
nemingsklimaat maximaal te vrijwaren. Ook moet de 
overheid garant staan voor investeringen die deels  
gebeuren met kredieten die banken toestaan, en ze moet 
ervoor zorgen dat er een deel waarborg is, zeker in een 
periode van crisis. Men moet proberen daar het maxi-
male aan te doen. Men kan in bepaalde projecten met 

minderheidsparticipaties werken, maar doelgericht naar 
de toekomst. Men moet niet boudweg participaties 
nemen om ondernemingen te doen overleven. 

De PMV heeft allerlei instrumenten, zoals ARKimedes 
en de hele trits, maar het gaat altijd over toekomst-
gerichte nieuwe investeringen. Als de PMV mee gaat 
participeren, gaat men structuren creëren. Vandaag is 
het de automobielsector maar morgen kan het de tech-
nologie- of de textielsector zijn. Als de PMV doet wat 
de GIMV deed in de periode 1988-1993, wordt ze ook 
een soort tentakel, wat economisch geen goede zaak is. 
Het zijn niet de holdings die de economie besturen. 
Herinner u hoe in de jaren zestig de Waalse economie 
kapot is gegaan door de Société Générale die toen een 
holding was en allerhande bedrijven controleerde maar 
nooit een dynamiek heeft ontwikkeld. 

We moeten oppassen in een kleine economie als de 
Vlaamse, met een GIMV of iets dergelijks, die altijd 
werkt met beperkte middelen. Voor Opel spreekt men 
over 300 en 400 miljoen euro. Ik hoor een vakbonds-
man verklaren dat er 3 miljard euro voor Opel Europa 
samengebracht moet worden en dat Vlaanderen er 300 
tot 400 miljoen euro in moet steken. Dat zijn gigan-
tische bedragen, als je de beurskapitalisatie van de 
GIMV bekijkt. Met dat soort bedragen kom je vrij vlug 
in moeilijkheden. Als je twee dergelijke operaties doet, 
heb je bijna heel de kapitalisatie van de GIMV opge-
bruikt in een paar participaties. Wij kunnen in die 
wedren nooit meegaan en dat houdt ook een veel te 
groot risico in. 

Ik pleit dus voor grote behoedzaamheid. Het verwach-
tingspatroon tegenover de overheid mag niet worden 
overschat. Laat ons de instrumentaria die we hebben 
gecreëerd, maximaliseren. Maar laat ons ons niet in het 
avontuur van de kapitaalparticipaties storten. Ik wil me 
niet vastpinnen op één dossier, daar ben ik niet vol-
doende in thuis. Ik wil me niet uitspreken voor of  
tegen, dat is de taak van de overheid, maar principieel 
is dit een weg die mijns inziens heel gevaarlijk is. Als 
de Vlaamse Regering ergens iets doet, verwacht men 
dat ze het ook elders doet. Zo komt men heel vlug in 
een cascade terecht. 

In 1978 is men begonnen met het subsidiëren van de 
staalsector. De steenkoolsector werd al vroeger gesubsi-
dieerd. De regering-Vanden Boeynants, voor de regering-
Martens, is de staalsector beginnen te subsidiëren. Ik 
was toen nationaal voorzitter van de CVP-jongeren. Ik 
herinner me de vergaderingen van het partijbureau. 
Een aantal mensen zeiden dat men moest opletten  
omdat men niet wist waartoe de subsidiëring van de 
staalsector zou leiden. Uiteindelijk is er bijna meer dan 
200 miljard Belgische frank naar de staalsector gegaan, 
35 miljard Belgische frank is naar de textielsector gegaan. 
Men is geëindigd met bijna 500 miljard Belgische 
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frank steun, waarvan Gimvindus de laatste restanten 
uiteindelijk heeft moeten terugbetalen. Die schuld is dan 
nog gedekt geweest door de regering met Van Mechelen 
als minister van Financiën. 

We moeten dus ook leren uit het verleden en geen ver-
wachtingen creëren over dingen die we budgettair niet 
kunnen en die principieel en economisch op termijn 
zeker geen oplossingen zijn. Paul De Grauwe vergelijkt 
de staalsector al met de automobielsector. Hij bouwt er 
een hele redenering rond op. Je kunt dat ook in andere 
sectoren zo doen. Ik denk dat we toch heel voorzichtig 
moeten zijn. 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Mijnheer Van Malderen, ik 
denk dat ik al een paar keer duidelijk heb gemaakt dat 
we de banken moeilijk kunnen vergelijken met andere 
sectoren. Banken kan je moeilijk laten failliet gaan, 
terwijl dat in andere sectoren tot het normale economische 
gebeuren behoort. Bij banken ligt dat heel anders. Ik 
denk dat ik ook heel duidelijk heb aangegeven dat de 
grote interventie die we hebben gedaan, rechtstreeks met 
kapitaalparticipatie, te verantwoorden is omdat het over 
banken gaat. Je kunt banken niet vergelijken met andere 
industriële sectoren. Dat moet heel duidelijk zijn. 

Wat met al die grote beursgenoteerde bedrijven? Als die 
aankloppen, dan bekijken we ten eerste wat de waarbor-
gen kunnen zijn. We hebben nu ook crisiswaarborgen 
uitgezet. We hebben natuurlijk op de algemene principes 
die in niet-crisistijd worden gehanteerd, uitzonderingen 
gemaakt. De laatste aanpassing van de waarborg is heel 
duidelijk het crisiskader dat Europa ons heeft aangereikt 
en dat we – tijdelijk, tot 2010 – hebben omgezet in een 
crisiswaarborg. De uitvoeringsbesluiten van het decreet 
zijn nu gelukkig ook goedgekeurd. 

Ook voor participaties hebben we een kader. Er is het 
XL-fonds. De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 
heeft een aantal fondsen. Maar laten we elkaar heel goed 
verstaan: het zijn participaties op basis van een goed 
businessplan. De beoordeling van dat businessplan moet 
economisch worden gemaakt, en niet politiek. Als we 
gaan beginnen met het maken van politieke business-
plannen, dan doe ik ook niet meer mee. Het zijn econo-
mische businessplannen. 

Om het nog even over Opel te hebben: mijn lijn is open, 
dag en nacht. Maak u geen zorgen, ze wordt ook ge-
bruikt. We kijken naar alle mogelijke scenario’s die er 
worden gemaakt. Als de Europese afsplitsing beperkt 
blijft tot deelstaten, dan kan men moeilijk zeggen dat er 
een echt businessplan ligt, want dit veronderstelt dat 
men ook een industriële private partner heeft die erin 
gelooft. Dat doen wij eigenlijk ook met de waarborgen. 
Wij gaan mee met de waarborg wanneer een bank heeft 

uitgemaakt dat er een businessplan is dat de economi-
sche haalbaarheidstoets heeft doorstaan. 

Tot nu toe heb ik van de Duitse deelstaten alleen het 
bedrag van 1,8 miljard euro aan waarborgen gehoord. 
Minister Van Quickenborne heeft contact gehad met de 
Duitse collega’s en die waren ook niet onmiddellijk 
enthousiast. We moeten onze realiteitszin bewaren. 
Mijn lijn is dus open, maar dan hebben we het wel over 
een businessplan dat de economische toets doorstaat en 
niet de politieke toets. 

Ik wil heel graag bevoegdheden om fiscale instrumen-
ten te kunnen inzetten. Ik heb dat al een paar keer her-
haald. Maar ik vind dat we het kader dat we hebben in 
Vlaanderen, moeten benutten om uit te putten wat we 
kunnen. Samen met minister Van Mechelen heb ik een 
realistisch voorstel dat ook kan worden betaald. Het 
brengt vrij snel soelaas voor bedrijven. Het is een gene-
rieke maatregel die voor alle bedrijven geldt. We wil-
len het stuk onroerende voorheffing dat de provincie 
heft op materieel en outillage, wegnemen. Dat is op-
nieuw een verlichting voor alle bedrijven in Vlaanderen 
en een maatregel waar ze nu iets aan hebben. We willen 
ook voor het gemeentelijk deel daarop, uitstel verlenen 
tot het einde van het jaar. Dit is uitstel, bij het provin-
ciale deel gaat het effectief om een vrijstelling. Die 
cash kunnen ze minstens in de eigen kassa houden. 

De heer Koen Van den Heuvel: Is dat al aangekondigd? 

Minister Patricia Ceysens: Ja, ik heb daarvoor de 
middelen. Minister Van Mechelen heeft daarvoor het 
instrumentarium. Het is geen maatregel waarvoor de 
regering moet beginnen te zoeken wie het gaat betalen. 
Het is een afgewogen maatregel die binnen de bevoegd-
heid en de financiering blijft. 

De heer Koen Van den Heuvel: Wordt het vrijdag 
beslist door de Vlaamse Regering? 

Minister Patricia Ceysens: Misschien meegedeeld. 
We kunnen dat gewoon doen binnen de bevoegdheid. 

De heer Eric Van Rompuy: Het zijn gemeentelijke en 
provinciale belastingen. 

Minister Patricia Ceysens: Maar wij dragen ze. 

De heer Koen Van den Heuvel: De provincies krijgen 
het van Vlaanderen en de gemeenten krijgen het van 
Vlaanderen, maar dat is maar een prefinanciering. Zo 
heb ik het begrepen. Het is maar 40 miljoen euro voor 
de provincies. 

Minister Patricia Ceysens: Dat klopt, maar als elk 
van mijn collega’s dat al zou doen … Ik heb er prioritair 
alles op ingezet. 
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Er gaat nu zeer veel aandacht naar waarborgen en partici-
paties, maar lastenverlaging bij bedrijven is absoluut 
zinvol om de crisis aan te pakken. U moet maar eens het 
rapport van de Nationale Bank lezen om te weten wat 
we moeten doen om de bedrijven een weg uit de crisis te 
geven. Bedrijven gaan nog gebukt onder gigantisch hoge 
lasten waardoor ze onvoldoende zuurstof hebben. 

We hebben vorige week het decreet over de sanctione-
ring in de waarborgen goedgekeurd. Ik kan dat nu dus 
uitvoeren. We zullen het uitvoeren in de oproep die nu 
lopende is, maar ik had natuurlijk eerst het decreet nodig 
om de sanctionering te kunnen uitvoeren. Bij Fortis zijn 
er blijkbaar al heel wat berichten geweest. Jammer genoeg 
moet je bij de banken op een bepaald moment zeggen 
waarover het gaat. Maar als dat geen soelaas brengt, dan 
gaan we inderdaad contingenten verschuiven bij wijze 
van sanctie. 

We riskeren om heel veel debatten te voeren over over-
heidswaarborgen en overheidsparticipaties, maar cru-
ciaal – en het was evenzeer een onderdeel van het herstel-
plan – is de mogelijkheid van private investeringen. Er 
zijn in Vlaanderen nog private investeerders die kapitaal 
willen inzetten en risico willen nemen, maar die op een 
administratief complexe regelgeving stuiten waardoor ze 
hun investeringen niet kunnen doorvoeren. Ik zal erover 
waken dat ook die balans in evenwicht blijft. 

Er is heel veel vraag naar en aandacht voor wat de over-
heid aan investeringen doet in waarborgen, in participa-
ties. Maar laat ons ook private investeerders helpen om 
hun investeringen te kunnen uitvoeren. 

In De Tijd van vandaag staat een artikel over een onder-
zoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Het HIVA 
deed een onderzoek naar de impact van de crisis op de 
werkgelegenheid. Een economische crisis met grote 
schokken zorgt ervoor dat heel veel werknemers jaarlijks 
op zoek zullen moeten gaan naar een nieuwe baan. Als de 
overheid ergens een rol te spelen heeft, dan is het in het 
begeleiden van die werknemers bij dat transitieproces. 
Het spreekt voor zich dat opleiding heel belangrijk is. 

In het kader van de rondetafel voor de automobielsector 
hebben we afgesproken dat wij de opleidingssteun – de 
strategische opleidingssteun – die een bedrijf kan aan-
vragen, kunnen optrekken van 1 miljoen euro naar 2 
miljoen euro. De strategische opleidingssteun voor een 
bedrijf was tot nu toe geplafonneerd op 1 miljoen euro. 
Europa laat ook toe om de steun op te trekken. We wil-
len wat we mogen doen, ook maximaal benutten. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter: Door de heer Deckmyn werd tot besluit 
van deze interpellatie een met redenen omklede motie 
aangekondigd. Ze moet zijn ingediend uiterlijk om 17 

uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van 
de vergadering. 

Het incident is gesloten. 
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