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Voorzitter: mevrouw Patricia Ceysens

Interpellatie van de heer Lode Vereeck tot de heer Kris Peeters, minister-president van
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid, over de site van Ford Genk
- 13 (2013-2014)

Interpellatie van de heer Chris Janssens tot de heer Kris Peeters, minister-president van
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid, over de site van Ford Genk
- 16 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Voorzitter, minister-president, collega’s, naar aanleiding van een
actuele vraag over de site van Ford Genk hebt u tijdens de plenaire vergadering van 9 oktober
dit gezegd: “Ik heb gisteren contact gehad met Stephen Odell, de CEO van Ford Europa, met
de uitdrukkelijke vraag om in dit dossier toch enige vooruitgang te boeken. Maanden geleden
heb ik met de heer Odell afgesproken geen juridische procedures op te starten voor de
verwerving van deze gronden, maar dit in der minne op te lossen. Dat is al een tijdje geleden
en de zaken gaan niet vooruit, dus heb ik hem gisteren duidelijk laten weten dat, indien hij er
nog altijd van overtuigd is dat dit in der minne moet worden geregeld, er binnenkort toch een
aantal stappen vooruit moeten worden gezet. Hij antwoordde er nog altijd van overtuigd te
zijn dat Ford in dezen geen juridische procedures hoeft te voeren, omdat we dan jaren bezig
zijn.”

Een dag later was de verbazing in Limburg en daarbuiten groot, toen bleek dat de leiding van
Ford geheel andere intenties heeft. De Europese top van Ford is immers op donderdag 10
oktober naar de fabriek in Genk getrokken, met de boodschap dat Ford een beroep gaat doen
op een internationale makelaar gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten om de fabriek in
Genk te verkopen. Ford zal de site wereldwijd promoten. Als er geen investeerder wordt
gevonden, zal de fabriek worden ontmanteld tot een industrieterrein dat voor andere
activiteiten kan worden gebruikt. Eén zinnetje in het krantenartikel trok dan mijn bijzondere
aandacht: “Naar verluidt gebeurt dit in overleg met de Vlaamse overheid.”

De Vlaamse Regering heeft bij monde van u herhaaldelijk in de media maar ook in het
Vlaams Parlement laten weten dat de Vlaamse overheid deze gronden wil verwerven. Zo zei
u in de plenaire vergadering van 9 oktober: “We hopen in dit dossier, samen met Ford, op een
onderhandelde oplossing in der minne, waarbij we die gronden kunnen verwerven.” En ook:
“Op dit moment heeft de Vlaamse Regering heel duidelijk aan Ford Genk laten verstaan dat
zij die gronden wil verwerven tegen een symbolische waarde.” En afrondend voegde u er nog
aan toe: “Ik denk dat dat wel de goede richting uitgaat, maar ik zal, net zoals u, pas gerust
zijn als we die gronden hebben verworven. Dan begint de tweede operatie: hoe gaan we die
gronden ontwikkelen?” Dat zei u tegen de heer Vereeck.

Ik wil u daarover enkele vragen voorleggen. Is deze nieuwe werkwijze van Ford inderdaad in
overleg met de Vlaamse Regering gebeurd, zoals gemeld in persartikelen? En zo ja, waarom
hebt u daarvan geen melding gemaakt tijdens de plenaire vergadering van 9 oktober, toen u
over dit onderwerp werd ondervraagd? En als u toch niet op de hoogte was: hoe reageert u op
de nieuwe demarches van de Europese Fordleiding? Welke conclusies trekt u hieruit? Neemt
de Vlaamse Regering nog initiatieven om de terreinen van de Fordsite alsnog te verwerven?

Ik heb nog een bijkomende vraag. Gisteren vernamen wij dat het stadsbestuur van Genk heeft
beslist om juridische stappen te zetten. Ford had werkzekerheid tot 2020 beloofd, maar de
fabriek zal al zes jaar eerder de deuren sluiten. Genk heeft berekend dat de stad recht heeft op
een schadevergoeding van 60,9 miljoen euro voor het inkomensverlies ten gevolge van de
vervroegde sluiting.
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Vorige week zei u in de plenaire vergadering dat de stad bij de ontwikkeling van de site moet
worden betrokken. Hoe reageert u op de juridische stappen van Genk? Staat dat de verdere
onderhandelingen die u in der minne wilt voeren in de weg? Een aantal ondernemers van
Genk zijn bekommerd. Zij vrezen dat juridische stappen tegen een multinational een
gevaarlijk precedent kunnen zijn en het aantrekken van investeerders zou kunnen
bemoeilijken. Wat vindt u daarvan?

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, minister, collega's, de bal ging aan het rollen met het
antwoord van minister Schauvliege op mijn schriftelijke vraag over de sanering en
bestemming van de gronden van Ford Genk. In dat antwoord staan een aantal zaken die wij al
wisten. Zo zijn op de site een aantal vervuilde plaatsen die moeten worden aangepakt. Nieuw
was dat de meeste hallen op de site specifiek nuttig voor Ford waren, en ook oud en niet
brandveilig zijn. Zij zijn klaar voor de sloop. Dat is de aanleiding om daarover met u van
gedachten te wisselen.

Wat ik op ons zie afkomen, is een situatie waarbij in januari 2015 die terreinen niet
bedrijfsrijp zullen zijn. Mijn achterliggende bedoeling met deze interpellatie is te weten
komen welke maatregelen u nog voor 31 december 2014 neemt inzake de sanering en de
sloop – dus in de periode dat de productie nog gaande is –, zodat op 1 januari 2015 zeer snel
een doorstart kan worden gemaakt.

Om de sanering en de sloop te kunnen organiseren tussen nu en eind 2014, en misschien ook
om een beperkte herbestemming te kunnen realiseren – een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) bijvoorbeeld –, hebt u een visie nodig. Wilt u daar grote industriële activiteiten
proberen aan te trekken? Wilt u de site verkavelen voor kmo’s? Beide gaan volgens mij hand
in hand. Op 9 oktober is er een redelijk duidelijk antwoord gekomen. Zeker over de
verwerving: u zegt dat u geïnteresseerd ben om de terreinen zelf te verwerven. Over uw visie
– komen er een, twee of drie grote spelers, of tientallen kleinere – heb ik wel nog niet veel
gehoord.

Ondertussen vernamen wij dat er bij Ford economische werkloosheid is. Dat doet mij
nogmaals besluiten dat er op die site niet zo heel veel activiteiten meer worden georganiseerd.
Misschien kunnen wij daarom al met de sanering en zelfs ten dele ook met de
herbestemmingsprocedures en de sloop starten? Wij lezen ook dat al heel wat van de
machines richting Valencia worden verscheept.

Amper één dag nadat u met CEO Odell hebt gebeld, kregen wij het bericht dat de nummers
twee en drie van Ford naar Genk zijn gekomen om een ander verhaal te vertellen. Zij zeggen
dat zij zelf van plan zijn om een internationale makelaar die gespecialiseerd is in grote
vastgoedprojecten onder de arm te nemen om de site te verkopen. Als er geen investeerder
wordt gevonden, willen ze de site ontmantelen en dan verkopen. Volgens een krantenartikel
zou dat gebeuren in overleg met de Vlaamse Regering. Er is natuurlijk een groot verschil
tussen de site zelf verwerven en daarover een visie ontwikkelen, samen met spelers zoals de
Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), de provinciale ontwikkelingsmaatschappij
(POM), enzovoort, en de vermarkting van de site door Ford zelf.

Minister-president, Ford is van plan om een internationale makelaar onder de arm te nemen
om de site te verkopen. Wat is de toekomstvisie van de Vlaamse Regering over die site?
Welke industriële of andere activiteiten acht u geschikt? Hoe zult u die visie realiseren? Wat
is de timing? Hoe groot acht u de kans om zelf de gronden te verwerven? Welke middelen
zult u daarvoor desgevallend aanwenden? Indien Ford zelf vermarkt, welke rol heeft de
Vlaamse Regering dan nog bij de herbestemming van de site, en welke garanties zijn er dan
om in te zetten op maximale jobcreatie? Welke rol krijgt de stad Genk in de
onderhandelingen met Ford Genk?
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Ik heb ook bijkomende vragen naar aanleiding van nieuwe informatie. Het ziet ernaar uit dat
de oude site niet in zijn geheel kan worden gebruikt, wegens de gebouwen die niet
brandveilig zijn en ook wegens de onvermijdelijke sloop. De directie liet op 10 oktober wel
weten dat de sanering van de terreinen begin 2014 al kan beginnen en twaalf tot negentien
weken in beslag zou nemen. Slaat dat dan op alle te saneren gebieden van de site? Als dat
klopt, zijn wij wat het milieuaspect betreft al klaar voor 1 januari 2015. Aansluitend wil ik
graag vernemen hoe lang het zal duren vooraleer nieuwe bedrijfsactiviteiten kunnen worden
ontwikkeld. Wat is de houding van Ford tegenover het gebruiksklaar maken van de site voor
1 januari 2015?

Zal de Vlaamse Regering voor het verwerven van de site gebruikmaken van de
onteigeningsmachtiging, bijvoorbeeld in het kader van een op te stellen RUP dat de
gewestelijke ruimtelijkeontwikkelingsvisie op het terrein weergeeft? Zo ja of zo neen:
waarom is dat zo? Afgelopen zomer stelde het stadsbestuur van Genk al dat het Ford in
gebreke zou stellen omwille van de gederfde belastingen. De stad hangt daar het bedrag van
60,9 miljoen euro aan vast. Voorts zijn er nog andere kosten voor de stad die met de sluiting
van Ford hebben te maken.

Vorige maand liet Ford weten daar niet te zullen op ingaan. Gisteren liet Genk dan weten dat
de stad Ford via de rechter wil dwingen een schadevergoeding uit te betalen. Zal de Vlaamse
Regering de stad daarbij juridisch ondersteunen? En welke invloed heeft deze claim op de
herbestemming van de site? Heeft dit gevolgen voor de houding van Ford om constructief
mee te werken aan de herbestemming van de site? Vorige week zei u dat u juridische stappen
wenst te vermijden. Die stappen zijn er nu. Wat betekent dat voor de verdere
onderhandelingen?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, mijn betrachting is nog steeds om
die gronden te verwerven in der minne. Toen de sluiting van Ford is aangekondigd,
verklaarde de directie in die richting voort te werken. Ik wil alleszins een scenario zoals voor
Opel Antwerpen, met jarenlang aanslepende procedures, voorkomen. In de plenaire
vergadering heb ik op de vragen van de heren Janssens en Vereeck geantwoord dat Stephen
Odell mij in een telefonisch gesprek heeft bevestigd dat dit de intentie van de Europese
Forddirectie is.

Wat uw eerste vraag betreft, mijnheer Janssens, was ik de volgende dag ook verrast te
vernemen dat men aan de vakbonden heeft gezegd dat men met een makelaar wil werken.
Nog deze week zal er met de experten worden vergaderd. Ik hoop binnenkort ook opnieuw
met Stephen Odell te kunnen praten, want ik wil duidelijkheid krijgen. De makelaar is er een
aspect van. Ford blijft op de site tot eind 2014 actief. Zijn dat activiteiten waarvoor men het
hele terrein nodig heeft? Of zal men sommige onderdelen ervan niet meer nodig hebben? In
dat geval is het interessant na te gaan of die moeten worden gesaneerd, en wanneer en door
wie dat dan zou kunnen gebeuren. Ik sta erop om vanaf 2015 zeer snel nieuwe activiteiten te
ontplooien. Ik wil dus, als het kan, niet tot eind 2014 wachten om bijvoorbeeld te saneren. Ik
wil daarover vrij snel duidelijkheid van Ford krijgen. De vergadering die deze week
plaatsvindt, zal hopelijk duidelijkheid brengen.

Een ander aspect is de visie van de Vlaamse Regering. Wij gaan ervan uit dat die site een
belangrijke rol moet krijgen bij het creëren van werkgelegenheid in Midden-Limburg. De
revalorisatie van het terrein gebeurt bij voorkeur met respect voor de huidige bestemming.
Het betreft de gewestplanbestemming voor industriegebied. Dit zijn de voorschriften: “De
industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven.
Zij omvatten een bufferzone voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede
werking van het bedrijf noodzakelijk is. Zij kunnen mede de huisvesting van het
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten,
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namelijk bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants,
opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.” Ik ga ervan
uit dat wij in dat kader die gronden opnieuw kunnen activeren, met een zo groot mogelijk
effect op de werkgelegenheid. Daarover wordt de komende dagen nog meer duidelijkheid
gecreëerd.

Ik begrijp dat de stad Genk de zaken vanuit een andere invalshoek bekijkt. De stad heeft in
het verleden inspanningen geleverd om Ford in Genk te houden. Ford is verbintenissen
aangegaan, maar Ford heeft die niet nageleefd. Daarom heeft de stad gisteren beslist om
tegen Ford een schadeclaim van 60,9 miljoen euro in te dienen. Die dagvaarding heeft niets te
maken met onze actie om de subsidies terug te vragen. Ik ga ervan uit dat de stad Genk liever
een oplossing zou zien die snel operationeel kan worden dan in een jarenlange procedureslag
verzeild te geraken. Ik ga er eveneens van uit dat ik snel zal weten wat Ford van deze actie
vindt. Ik ga ervan uit dat Ford zal begrijpen dat de stad Genk deze stap omwille van het
behoud van rechten heeft gezet. Ik heb altijd begrepen dat de stad Genk bereid is een globale
oplossing op zo kort mogelijke termijn te zoeken. Ik hoop de komende dagen van de heer
Odell duidelijkheid hierover te krijgen. Dat een oplossing in der minne mogelijk is, zou
moeten worden herbevestigd.

Ik moet nagaan hoe het zit met onze vordering, die we in eerste instantie per brief aan Ford
hebben laten geworden. Het gaat om de terugvordering van een aantal door ons verstrekte
subsidies. We moeten onze rechten vrijwaren. We leveren zeer veel inspanningen om tot een
oplossing in der minne te komen. We moeten er echter voor zorgen dat onze rechten op elk
ogenblik voldoende gevrijwaard zijn.

Volgens mij moeten we een onderscheid maken tussen de periode tussen vandaag en eind
2014 en de periode nadien. Wat de periode tussen vandaag en eind 2014 betreft, wil ik snel
duidelijkheid krijgen. Zullen de terreinen al dan niet tot die datum worden benut? Kan
voordien al dan niet al worden gesaneerd?

Het is in die context ook belangrijk te weten wat de finaliteit van de onderhandelingen is.
Zullen we die gronden na 2014 verwerven? Zullen andere initiatieven ontstaan? We weten
waar we nu staan. Er zullen in de loop van deze week, die nog tot morgen loopt, nog
contacten zijn. De komende uren en morgen zullen we trachten de nodige duidelijkheid te
krijgen. Eind deze week of begin volgende week zal ik zelf ook opnieuw de heer Odell
spreken. Ik wil verdere afspraken maken en een aantal zaken herbevestigen.

De stad Genk, die natuurlijk een zeer belangrijke bron van bijkomende inkomsten heeft zien
verdwijnen, moet natuurlijk bij de definitieve oplossing worden betrokken.

Ik heb tijdens de plenaire vergadering het onderscheid gemaakt tussen de verwerving en de
ontwikkeling van die gronden. Het is tevens belangrijk te weten wie voor de sanering zal
opdraaien. Wordt het een totaalpakket? Zullen wij een symbolische euro betalen en dan een
inspanning leveren of zal het anders in elkaar zitten?

De heer Vereeck heeft naar een mogelijke onteigening verwezen. Vanuit een andere
invalshoek heeft de heer Janssens hier ook naar verwezen. We moeten natuurlijk opletten
welk signaal we naar het bedrijfsleven sturen. We mogen niet de indruk wekken dat de
overheid onmiddellijk tot een onteigening overgaat zodra de activiteiten om welke reden dan
ook worden stopgezet. Dit is een belangrijk element. Daar komt nog een mercantiel element
bij. Als we in de richting van een onteigening zouden gaan, waar ik geen voorstander van
ben, zou daar natuurlijk een prijs tegenover worden gesteld. Die prijs wordt volgens de regels
van de kunst vastgesteld. Volgens mij is een onteigening als handelwijze om de zaken te laten
vooruitgaan momenteel niet aan de orde. Ik wil absoluut alles doen om juridische procedures
te voorkomen. Daarvoor moeten we echter met twee zijn.
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Indien ik niet volledig zou zijn geweest, zal ik zo dadelijk wel horen welke vraag ik niet heb
beantwoord. Ik heb een stand van zaken gegeven en ik heb getracht de verschillende vragen
te beantwoorden.

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Over een aantal
zaken zijn we wat wijzer geworden. Een aantal zaken zijn nog niet duidelijk. In dat verband
verwijst u vooral naar een vergadering die nog moet plaatsvinden.

Volgens u zal de expertencommissie nog deze week vergaderen. Aangezien ik ervan uitga dat
die vergadering niet in het weekend zal plaatsvinden, kan dat enkel nog vandaag en morgen.
U hebt ook verwezen naar een mogelijk contact met de heer Odell, al dan niet in de vorm van
een telefonisch gesprek of van een ontmoeting met de CEO zelf. U blijft hier onduidelijk
over. Is die vergadering al dan niet gepland? Wanneer zal die vergadering plaatsvinden? Wat
staat er op de agenda? Die belangrijke elementen houden verband met de vragen die we hier
hebben gesteld.

U gaat duidelijk wel nog steeds voor een oplossing in der minne. U beschouwt de juridische
demarche van de stad Genk blijkbaar niet als een belemmering voor verdere
onderhandelingen in der minne.

U was blijkbaar verrast vorige week, een dag na de plenaire vergadering, in de krant te lezen
dat Ford Europe blijkbaar andere plannen heeft dan u telefonisch te horen had gekregen. U
hebt tijdens die plenaire vergadering nog verklaard dat de heer Odell een heel correct man is.
U hebt hier gelukkig wel “toe nu toe” aan toegevoegd. U hebt verklaard het volste
vertrouwen in hem te hebben. Ik neem aan dat u hem de dag nadien al wat minder correct
vond en dat u toen al wat minder vertrouwen in hem stelde. Neemt u de top van Ford Europe
nog ernstig? In welke mate trachten die mensen niet de zaak zo veel mogelijk te rekken? Op
die manier hoeven ze geen beslissing te nemen of kunnen ze die beslissing zo lang mogelijk
uitstellen.

Minister-president, tot slot hebt u wel duidelijkheid over de gewestplanbestemming verschaft.
U wenst dit niet te wijzigen. Dit moet industrieterrein blijven. Bent u in overleg met de lokale
en de provinciale overheid tot dit standpunt gekomen? Is dit een persoonlijk standpunt of een
standpunt van de Vlaamse Regering?

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Wat vandaag duidelijk is geworden, is de visie van de Vlaamse
Regering of de visie van de minister-president op de bestemming van die gronden. We
blijven binnen de bestemming in het huidig gewestplan werken. Het blijft een industriële
zone en een ambachtelijke zone met daarbij een bufferzone. Binnen die zone moeten
complementaire bedrijven komen. Dit lijkt me een duidelijk antwoord.

Minister-president, ik heb u vorige week gevraagd wie in verband met deze herbestemming
aan het stuur zit. Die persoon weet nu in elk geval binnen welke krijtlijnen de
herontwikkeling van de site zal moeten worden uitgevoerd.

Ik heb u een aantal van onze vragen horen herhalen en naar de heer Odell horen
doorschuiven. Kunnen we, om een snelle doorstart op 1 januari 2015 mogelijk te maken, nog
voor het einde van 2014 saneren en slopen? U hebt die vraag in feite naar de CEO van Ford
doorgestuurd. Op dat vlak zijn we niet veel wijzer geworden.

Ik ben blij dat de uitspraken van de heer Odell u ook hebben verrast. Ik heb, denkende dat ik
misschien iets had gemist, uw antwoord van vorige week nog eens herlezen. U hebt vorige
week woensdag verklaard dat Ford volgens de CEO in de richting van een
grondenverwerving door de Vlaamse overheid wilde gaan. Een dag later wordt een
tegengesteld bericht de wereld ingestuurd. Het is duidelijk dat er ook volgens u een
tegenstelling is.
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Ik ben geen voorstander van een onteigening. Het is gewoon een vraag. De vraag is welke
kans we volgens u nog hebben om die gronden te verwerven. Daar hebt u geen antwoord op
gegeven. Het is natuurlijk ook een moeilijke vraag. We kunnen dit niet inschatten.

De geloofwaardigheid van de heer Odell wordt in elk geval dag na dag kleiner. U wilt niet in
een Opelscenario terechtkomen. U wilt jarenlange juridische procedures voorkomen. We
komen stilaan wel in een dergelijk scenario terecht. De CEO van deze multinational blijkt
steeds onbetrouwbaarder te zijn. Hij vertelt onze regeringsleider zaken die een dag later niet
blijken te kloppen. Dat kan in mijn ogen niet.

Het onteigeningsinstrument is een van onze instrumenten. We mogen immers niet vergeten
dat de sluiting van Ford een contractbreuk betekent. In september en oktober 2012 ging het
nog om de bouw van nieuwe modellen. Een week later worden alle beloftes ingetrokken. Als
contractbreuk wordt gepleegd, moet ik eerlijk toegeven dat ik niet meer geneigd ben het spel
langs mijn zijde op die manier te spelen.

Ik ben absoluut geen voorstander van onteigeningen. Op die manier zouden we immers het
signaal geven dat eigendommen hier onvoldoende zijn beschermd. Dit is natuurlijk een
basisvoorwaarde om te kunnen ondernemen. Daarnaast mogen we echter ook wel eens het
signaal geven dat internationale bedrijven die zich niet aan de afspraken houden ook op enig
weerwerk van ons kunnen rekenen.

Minister-president, op de vraag welke kansen we nog hebben om die gronden zelf te
verwerven, heb ik geen antwoord gekregen. Dat geldt misschien niet voor de volgende vraag.
Hebt u tijdens dat gesprek gehoord of de sanering al tegen eind 2014 zal worden afgerond?
Uit het antwoord in de krant blijkt duidelijk dat de sanering twaalf tot negentien weken zou
duren. Dit betekent dat de sanering tegen 31 december 2014 achter de rug zou kunnen zijn.
Voor de sloop zou dan eigenlijk hetzelfde gelden.

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Ik dank de minister-president voor zijn antwoord. Ik sta
daar volledig achter. Het lijkt me een verstandige beslissing de zaak op die manier te
benaderen. Ik zou echter een bijkomende vraag willen stellen.

We willen absoluut dat die gronden opnieuw voor industriële tewerkstelling worden gebruikt.
Dit is de beste kans die we hebben om hiervoor te zorgen. Indien ik het goed heb begrepen,
wil Ford de gronden zelf verkopen. Ik ga ervan uit dat de gronden enkel kunnen worden
verkocht aan een koper die de gronden kan gebruiken. Iets anders kan ik me niet voorstellen.
Het moet iemand zijn die daar ook industrie wil vestigen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de Vlaamse overheid, in samenspraak met andere partijen,
zoals de stad Genk, het eindoordeel moet kunnen vellen over wat er precies met die gronden
gebeurt. We kunnen niet toelaten dat daar zomaar iets anders zou gebeuren. De eindbeslissing
moet bij de overheid liggen.

Ford beschikt over een netwerk met een internationale uitstraling en wil hier een
immobiliënkantoor opzetten dat wereldwijd zoekt. Op die manier zou Ford een eventuele
bijdrage kunnen leveren in de zoektocht naar een koper. Ik ben het eens met de stelling over
de eindbeslissing. Het is echter mogelijk dat Ford zelf een koper zoekt. Ford heeft misschien
gemakkelijker dan wij toegang, misschien zelfs binnen informele netwerken, tot mogelijke
kopers. Misschien duikt op die manier iemand op. Misschien hebben zij een betere kans om
een koper naar voren te schuiven waarmee wij akkoord kunnen gaan. Wordt hier ook over
gepraat? Ik neem aan dat u hierover met de heer Odell overleg kunt plegen. Indien de kans
bestaat dat Ford die bijdrage levert, moeten we dit niet volledig uitsluiten.

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister-president, aangezien de heer Diependaele de vraag
expliciet heeft gesteld, wil ik hier toch even op inspelen. Indien Ford de site wereldwijd wil
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promoten, neem ik aan dat het bedrijf hiervoor de hoogst mogelijke prijs wil vragen. Blijft u
achter uw uitspraak van vorige week staan? Tijdens de plenaire vergadering hebt u verklaard
dat u de gronden nog steeds voor een symbolische prijs wil verwerven. Dat moet het volgens
u mogelijk maken dat de ontwikkeling van de terreinen voor ons een prioriteit blijft.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Het ultieme doel is werkgelegenheid creëren op die site.
Daarover is iedereen het eens. Welk soort activiteit wensen we daar? Ik heb voorgelezen wat
in de gewestplannen is opgenomen. Ik heb trouwens op dit moment geen enkele vraag
gekregen om daar iets aan te wijzigen. Ik ga ervan uit dat iedereen inspanningen doet om daar
industriële activiteiten te krijgen. Ook in Antwerpen hebben we gezegd dat er industriële
activiteiten moeten komen op die terreinen. Stel u voor dat dat niet lukt, dan kunnen we
mogelijk afzakken naar logistieke activiteiten. Maar op dit ogenblik is het heel duidelijk dat
er op die site industriële activiteiten en nevenactiviteiten moeten komen.

Toen Ford Genk sloot, hebben niet alleen de vakbonden maar heeft iedereen gezegd dat die
ontwikkeling maximaal moeten worden geactiveerd. In het kader van de ontslagen van zoveel
duizenden mensen zou het toch belangrijk zijn dat Ford met betrekking tot die gronden een
inspanning levert. Het is met betrekking tot dat engagement dat ik nog altijd probeer om in
der minne tot een oplossing te komen. Ik vind ook dat Ford Europa hier niet een tegenstander
is, zoals de heer Diependaele denkt, maar dat het ook een medestander kan zijn om daar
industriële activiteiten te ontwikkelen. Na alles wat we hebben meegemaakt, kan Ford hier
een bijkomende factor zijn om daar industriële activiteiten te ontwikkelen.

Ik heb ook begrepen dat wanneer Ford worldwide fabrieken sluit, zij daar automatisch een
makelaar op zetten. Hier moeten we tot een andere aanpak komen. Die andere aanpak maakte
het voorwerp uit van het telefonisch overleg dat ik had met Stephen Odell. Ik zal met hem
een nieuw contact hebben. Maar, mijnheer Janssens, ik ben daar nog wat voorzichtig over.
Zo’n ‘conference call’ kan om de een of andere reden worden verplaatst. Als ik nu zeg dat de
‘conference call’ morgennamiddag is gepland, maar als die dan pas maandag of donderdag
plaatsvindt, kunnen jullie vragen waarom hij niet heeft plaatsgevonden. Ik heb een uur of een
datum voor die ‘conference call’. Dat ligt vast. Maar als die wordt verplaatst, wil ik niet de
indruk wekken dat er grote problemen zijn. Ook die experten komen vandaag en morgen bij
elkaar om de zaken te bekijken. Wij stellen tal van vragen. Ford gaat daar antwoorden op
formuleren. Als die vergadering nog niet alle antwoorden oplevert, wordt de ‘conference call’
uitgesteld. Ik ga niet zomaar naar een ‘conference call’ als ik niet op alle elementen
antwoorden heb. Dat is een beetje de manier van aanpakken op dat niveau, als ik het zo mag
zeggen. Er wordt gezocht naar goede oplossingen die resultaten opleveren. Daar gaat het toch
om. Wij willen hier vooruitgang boeken en duidelijkheid brengen. Ik kan begrijpen dat de
zenuwachtigheid bij de een en de ander wat toeneemt, maar het is belangrijk het hoofd koel te
houden in dergelijke situaties.

Mijnheer Vereeck, wij zitten hier met een situatie waarbij men zegt dat de fabriek draait tot
31 december 2014. Dat is het uitgangspunt. Ik zal ernaar vragen en ik zal hopelijk de
antwoorden krijgen. Geldt dat voor de hele fabriek? Ook voor de wielen en de persen? Ford is
eigenaar van die grond. Zij zeggen ook dat ze daar activiteiten ontwikkelen tot 31 december
2014. Alles wat wij voordien kunnen overeenkomen, hangt natuurlijk samen met hoe Ford
daarnaar kijkt. Zeker als je de zaak in der minne wilt regelen. U hebt gelijk: als dat in der
minne niet succesvol is, moeten wij op een bepaald moment ook zeggen: “‘On a essayé’, wij
hebben geprobeerd, nu zijn er procedures van hier tot ginder achter.” Maar noch de
vakbonden noch andere actoren zijn daarvoor te vinden. Ik ook niet, trouwens, want dan zijn
we weg voor tientallen jaren. Kijk hoe het gaat in Antwerpen. De experten in arbitrage
noemen een prijs, en dan zeggen ze dat die prijs hun niet aanstaat en gaan ze in beroep. Dan
ben je tot in het oneindige vertrokken. Het enige wat je hebt, is dat er dan gras groeit op alles
waar er gras kan groeien, maar zeker geen economische activiteit.
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Dat is het kader. Er zijn hier heel interessante vragen over gesteld. Ik heb ze ook gesteld.
Maar ik kan ze niet zelf beantwoorden. Ik kan niet zeggen dat we daar vanaf 1 januari 2014
gaan saneren.

Collega’s, het zal niet de laatste keer zijn dat u mij daarover ondervraagt. Het is nu hopelijk
duidelijk. Er zitten hier ook journalisten, die dat allemaal van zeer nabij volgen. Hopelijk hebt
u begrepen dat er concreet wordt voortgewerkt in de richting die ik heb aangegeven. Ik vind
ook dat daar op een bepaald moment echt wel een resultaat moet worden geboekt, zodat we
weten of dit al dan niet een heilloze piste is en of we op een andere piste moeten komen.
Maar dat is nu zeker niet het geval.

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister-president, een aantal dingen zijn misschien duidelijk
geworden. Maar er resten ook nog veel onduidelijkheden, zowel voor u als voor ons. Het gaat
om vragen waar wij snel een antwoord op willen. Niet omdat wij zouden lijden aan een of
andere vorm van zenuwachtigheid, maar wel omdat dit belangrijk is voor de economische
doorgroei op de site van Ford. Voor Genk en voor Limburg zijn dat pertinente vragen waar
zo snel mogelijk een antwoord op moet komen. Ik hoop dat u die antwoorden wel zult
kunnen geven na die ‘conference call’ die u hebt met de heer Odell, wanneer die dan ook
moge plaatsvinden. Ik hoop zo snel mogelijk. U behoudt nog een beetje de ‘flou artistique’
met betrekking tot dat gesprek, wanneer het zal plaatsvinden en wat er dan allemaal op de
tafel zal liggen. Wij maken ongetwijfeld opnieuw ‘rendez-vous’, om het in mooi Nederlands
te zeggen, volgende week, in de plenaire zitting ofwel in deze commissie.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Minister-president, mocht het niet duidelijk zijn, wij stellen vanuit
de oppositie natuurlijk kritische vragen, maar wij steunen u wel in uw aanpak. Op dit moment
is er geen andere mogelijkheid. We moeten proberen dit in der minne te regelen. U hebt
gelijk: alles wat we tot 31 december 2014 kunnen regelen, zal gebeuren met de goodwill van
Ford. Ik heb enkel naar aanleiding van het antwoord van minister Schauvliege over het niet
langer brandveilig zijn en de nakende sloop van gebouwen de vraag gesteld om te poneren
dat we er ons van bewust moeten zijn dat dat terrein niet meteen beschikbaar zal zijn om daar
bijvoorbeeld een andere automobielconstructeur in te laten opereren. In die zin vroeg ik wat
wij ondertussen kunnen doen. U hebt gelijk dat u die vraag tot 31 december 2014 alleen maar
kunt overmaken aan de Forddirectie. Wat dat betreft, steunen wij u, ook in uw aanpak om niet
meteen naar juridische procedures te grijpen.

Mijnheer Diependaele, u zegt dat Ford een medestander is. Wel, dat gevoel begint te
verdwijnen bij mezelf en bij de meeste Limburgers. De onbetrouwbaarheid neemt toe. Tot
een week voor de sluiting waren die mensen in ons aangezicht aan het liegen. En nu zijn er
die gronden. Minister-president, u deed vorige woensdag een publieke verklaring naar
aanleiding van een gesprek met de CEO van Ford, maar die verklaring werd een dag later
weerlegd. Het vertrouwen in die directie slinkt als sneeuw voor de zon.

U zegt dat zij ons dan misschien kunnen helpen bij het zoeken naar een internationale speler.
Maar daar stel ik met betrekking tot de visie van de Vlaamse Regering altijd dezelfde vraag:
moeten we niet, in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat
(SALK), een aantal middelgrote spelers laten doorgroeien tot grote spelers? Misschien zijn
we in Limburg helemaal niet geïnteresseerd in de zoveelste multinational. We hebben er
stilaan onze bekomst van. Misschien willen we een aantal van onze potentiële middelgrote
bedrijven laten doorgroeien. Als dat de visie is, had ik dat graag gehoord.

Ik zeg nogmaals dat ik geen voorstander ben van onteigening. Maar als Ford een
onbetrouwbare partner blijft, en als het door de demarches van Ford onmogelijk wordt om
Limburgse middelgrote bedrijven te laten uitgroeien tot grotere spelers, dan houd ik dat in
mijn achterhoofd. Dat was de achterliggende gedachte van mijn vraag.
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De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Met betrekking tot die betrouwbaarheid begrijp ik u heel
goed. Het is absoluut waar dat Ford met de voeten van de mensen heeft gespeeld en zich niet
als een betrouwbare partner heeft opgesteld. We kennen allemaal dat verhaal en ik ben het
ermee eens. Maar mijn opmerking hield in dat je geen kansen mag laten liggen. Minister-
president, ik heb begrepen dat u dat niet van plan bent. Dat is een goede zaak. Alles wat kan
helpen, mag helpen. Zelfs met een onbetrouwbare partner kunnen sommige zaken in het
voordeel zijn van de beide partijen. Dan mag je die kansen niet laten liggen.

Mijnheer Vereeck, wat u zegt over het laten doorgroeien van kleine of middelgrote
Limburgse ondernemingen is juist. Maar dat betekent niet – en de kans is klein, ik ben daar
niet naïef in – dat als daar een internationale grote investeerder effectief in wil investeren, je
niet zou moeten bekijken of dat mogelijk is. Ik wil alleen maar zeggen dat je geen kansen
mag laten liggen, niet voor kleine Limburgse ondernemingen maar ook niet voor een grote
internationale speler. Die gaan we sowieso, ook in het kader van het SALK maar ook van het
Nieuw Industrieel Beleid van deze Vlaamse Regering, blijven nodig hebben. Wij moeten daar
blijven op inzetten. Het idee dat we het enkel met doorgroeiende Vlaamse ondernemingen
zullen halen, is niet juist.

De heer Lode Vereeck: Neen, maar we vinden die grote spelers zelf wel. We hebben daar
Ford niet voor nodig.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, dank u om mij alsnog het woord te geven. Ik wou mij
heel moedig gedragen en zwijgen, om mijn collega’s de kans te geven om de oprechte vragen
die zij hebben over Ford Genk aan de minister-president te stellen en om daar antwoord op te
krijgen.

Minister-president, ik heb een ongelooflijk déjà-vugevoel bij dit scenario. We spreken nu
over Odell, enkele jaren geleden hadden we het over Reilly, als ik me niet vergis – it doesn’t
matter. Wat mij vandaag en de voorbije periode opvalt, is hoe machteloos wij zijn. Hoe hard
u ook uw best doet om op de gronden van zowel Opel als, nog een vol jaar, Ford industriële
activiteiten te laten komen, wij zijn o zo afhankelijk van die multinationals, die wel degelijk
andere plannen hebben. We vertrekken met alle vertrouwen. We zijn één keer ‘in ’t zak
gezet’, we worden nog verder ‘in ’t zak gezet’ door Opel. U zegt dat we hebben geleerd van
Opel en dat u daar uw voordeel mee kunt doen. Maar soms kunt u het niet voorkomen. We
hebben geen juridische middelen om dit te voorkomen. Dan kun je achteraf creatief proberen
om van alles te doen. De lessen die we trekken, resulteren niet in meer middelen.

Misschien moeten wij vanaf nu eens over alle partijpolitieke gedachten heen besluiten om een
voorstel te doen op federaal of op Vlaams niveau om bij de sluiting van een dergelijke fabriek
de gronden onmiddellijk op basis van een wettelijk voorkooprecht, zelfs geen onteigening,
aan de overheid te laten toekomen, waarbij wat betreft de prijszetting en de gelden die ze
eventueel nog van die gronden kunnen halen, nog geprocedeerd kan worden. De
terbeschikkingstelling en het opnieuw activeren van die gronden kan dan onmiddellijk
gebeuren. Ik nodig jullie allemaal uit om daarover na te denken. Het gaat niet om die gronden
maar om de activiteit en om de duizenden mensen die daar kunnen worden tewerkgesteld.

Opel had een veel betere kans indien Opel, in januari 2011 of toen het gesloten werd eind
2010, direct een andere activiteit had. We zullen daar straks op terugkomen. Ik wil hier een
oproep doen over alle partijgrenzen heen om hier bij een volgend dossier niet opnieuw te
zitten. We hebben geleerd uit Opel, we hebben geleerd uit Ford.

We proberen de Reilly’s en de Odells te vertrouwen. Maar dan is het een grote afgang voor
onze minister-president omdat hij onmiddellijk wordt tegengesproken. Hij kan niet anders
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dan van vertrouwen uitgaan, hij kan niet anders dan die mensen uitnodigen om in
samenspraak naar de beste oplossing te zoeken. (Opmerkingen)

Dat is gewoon de realiteit. Het gaat niet om hem als persoon! Whatever! Het zou er nog aan
mankeren dat hij dat niet zou doen! Het gaat om onze Vlaamse arbeiders!

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: We komen daar straks nog op terug. Deze commissie is
vrij om haar discussiepunten te kiezen. Wij doen heel wat inspanningen, zowel naar bedrijven
van hier als naar buitenlandse, om bedrijventerreinen ter beschikking te stellen. Zij verwerven
die terreinen, zij worden eigenaar. Voor bepaalde terreinen heeft de nv Scheepvaart en
anderen voorkooprecht. Dat is een juridische figuur waar niet echt een probleem mee is. We
kunnen die buitenlandse investeerders toch niet aantrekken met die boodschap? Moeten we
hen vertellen dat ze hun grond kwijtraken als hun activiteit mislukt? (Opmerkingen van
mevrouw Güler Turan)

Nee, dat hebt u niet gezegd; we moeten wel opletten. We leven in een rechtsstaat. Artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het eigendomsrecht.

Bij grote faillissementen kunnen we wel een beroep doen op het duurzaam ondernemerschap.
We kunnen wijzen op het hoge aantal ontslagen. We hebben geen juridische instrumenten,
behalve onteigening of voorkooprecht. We zullen straks zien wat dat voorkooprecht
betekende bij Opel. We zullen zien hoe we zoiets moeten aanpakken.

Ik wil nogmaals onderstrepen dat Stephen Odell die van Volvo naar Ford overstapte, dat zeer
goed begrijpt, en dat nog altijd doet volgens mij. Ik probeer om op een volwassen manier met
de Europese Forddirectie tot resultaten te komen. Ik kan nog niet zeggen of dat gaat lukken.
Het is natuurlijk terecht dat u mij vraagt om alles uit de kast te halen. Ik moet dat spoor
bewandelen, als dat een dood spoor blijkt, moet ik het geweer van schouder veranderen. We
moeten voldoende oog hebben voor de eigenaars van bedrijventerreinen.

De voorzitter: De interpellaties zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over het bankenplan
- 2215 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over het bankenplan van de Vlaamse Regering
- 167 (2013-2014)

Vraag om uitleg van de heer Egbert Lachaert tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het bankenplan
- 182 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Minister-president, we kunnen niet altijd vertrouwen op die
multinationals en toch hebben we ze nodig. Heel belangrijk voor ons Vlaams economisch
landschap zijn onze kmo’s.

Ongeveer een jaar geleden, op 14 september, werd bekendgemaakt dat we bedrijven zouden
helpen met een bankenplan met oog voor de financiering en kredietverlening. Hierbij werd
ingezet op twee principes. Enerzijds moesten de risico’s bij de banken worden weggenomen
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opdat deze meer zuurstof kregen om kredieten te verlenen aan bedrijven. Anderzijds zou de
Vlaamse spaarder worden aangesproken om zijn spaargeld op allerhande manieren te
investeren in kmo’s. Spaarders en beleggers zouden kunnen intekenen op leningen van
bedrijven en de risico’s op zich nemen via waarborgen.

Daarbij werden vier pijlers uitgetekend: van de kmo-financiering met gerichte focus op de
kleine- en middelgrote ondernemingen tot inzet op de groene economie, het verzekeren van
de langetermijnfinanciering na Basel III en het oprichten van de highlevelwerkgroep met de
banken.

Recente berichtgeving omtrent het ondernemersvertrouwen leidt me opnieuw naar dit kmo-
plan en de vooruitgang van onze ondernemers.

Zo bleek een van de voornaamste conclusies uit een onlangs verschenen rapport van de
SERV dat de vertrouwensindicatoren, zoals het ondernemersvertrouwen, vandaag op een laag
peil blijven. De maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank schetst andere
bevindingen. Die spreekt zoals altijd tegen. (Opmerkingen)

De cijfers kloppen nooit.

De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, kwam in augustus uit op -8,6 tegen -12 in
juli. Het ondernemersvertrouwen verbeterde in de verwerkende nijverheid, de dienstverlening
aan bedrijven en de handel. In de bouw valt er een stabilisering te noteren. Daarnaast volgde
in augustus eveneens de resultaten van de ESI-indicator (economic sentiment indicator) die
een vertrouwensstijging bij consumenten en ondernemers optekende. Die steeg met 2,7
punten tot 95,2 en daarmee blijft de barometer voor de vierde maand op rij stijgen. Dat is heel
positief. Vooral consumenten, de industrie, de dienstensector en de kleinhandel schatten het
economische klimaat rooskleuriger in. Ik vroeg me af wat onze bijdrage hieraan was.

U kondigde aan dat in het tweede semester van 2013 de eerste ondernemingsfondsen van start
zouden gaan. Wat is de stand van zaken? Is er reeds een concrete juridische tekst rond de
wederbeleggingsvergoeding voorhanden? Dat is een heel belangrijk aspect wat betreft
kredietverlening. Wanneer gaat u deze operationaliseren?

De eerste informatiedagen door het Agentschap Ondernemen over de ‘financiering van
ondernemingen rond het opstellen van een correct en goed gefundeerd kredietdossier’ zijn
achter de rug. Worden daar reeds concrete successen vastgesteld? Hoe zijn die avonden
verlopen? Hoeveel dossiers zijn als gevolg daarvan positief onthaald?

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Meer dan een jaar geleden maakte u het bankenplan wereldkundig,
minister-president. Het plan zette in op twee principes: enerzijds risico’s bij de banken
wegnemen zodat die opnieuw de ruimte krijgen om krediet te verstrekken aan bedrijven, en
anderzijds spaargeld mobiliseren voor de bedrijven. We hebben daar heel wat besprekingen
aan gewijd.

Op 7 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Bankenplan goed. Op 11
december 2012 hielden we al een eerste hoorzitting. Vervolgens was er op 8 januari 2013 ook
een gedachtewisseling hieromtrent. De vier pijlers zijn net toegelicht door mevrouw Turan.
Dat hoef ik niet te herhalen. Het zijn de kmo-financiering, groene economie, de
langetermijnfinanciering en het highleveloverleg.

Eind mei stelde ik u een schriftelijke vraag over de stand van zaken omtrent het bankenplan.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het bankenplan? Welke stappen zijn er gezet
sinds 31 mei? Wat moet er verder nog gebeuren? Welk tijdsschema koppelt u hieraan? Met
de verkiezingen in het vooruitzicht: wat gebeurt er nog vóór 31 januari? Dat is de uiterste
datum waarop ontwerpen van decreet kunnen worden ingediend. Wat gebeurt er nog vóór
mei 2014?
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De vier grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING bevestigden dat ze minstens
1,1 miljard euro aan kmo-fondsen zullen lanceren. Belfius engageert zich voor 200 miljoen
euro, de overige banken voor 300 miljoen euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de
fondsen te financieren via institutionele investeerders, maar de banken hebben beslist om dit
voorlopig intern te financieren.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag die ik daarnet al genoemd heb, stelde u dat de
effectieve lancering kan gebeuren in het derde kwartaal van 2013. We zitten ondertussen in
het vierde kwartaal, maar er zijn nog geen kmo-fondsen actief. Wanneer zullen de eerste
kmo-fondsen effectief worden gelanceerd? Om welke banken gaat het dan concreet? Hoe
verloopt de uitrol concreet? Houden de banken vast aan de interne financiering of zullen ze
alsnog institutionele beleggers aantrekken zoals oorspronkelijk de bedoeling was?

Op 30 mei kondigden P&V Verzekeringen en NIBC aan dat ze een fonds zouden opzetten
om kmo’s op langere termijn te financieren. Ook AG Insurance stelt al 300 miljoen euro ter
beschikking voor leningen aan kleine, groeiende ondernemingen. Volgens Wim Vermeir,
hoofd investeringen bij AG Insurance, is het mogelijk dat het bedrag wordt opgetrokken tot
500 miljoen euro. Kunt u dit bevestigen? Zijn er op heden reële commitments van
verzekeringsinstellingen? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Hoe moet ik dat interpreteren?
Zijn dat kmo-fondsen die naast de fondsen van de vier grootbanken staan? Of gaan zij
participeren – zoals oorspronkelijk de bedoeling was – als institutionele investeerder in een
van de vier kmo-fondsen?

Op diezelfde schriftelijke vraag omtrent het investeringsfonds voor semipublieke
infrastructuurprojecten in zorg, huisvesting en onderwijs, zei u het volgende: “Tijdens het
highleveloverleg vroeg ik aan de financiële instellingen of ze zich voor deze
investeringsfondsen engageren, zoals ze dit ook gedaan hebben met de kmo-fondsen. De
financiële instellingen gaven toe hiervoor nog geen commitment te kunnen aangaan.” Ik heb
het verslag van de highlevelgroep dat u ter beschikking stelde nog eens gelezen, daar staat dat
ook met zoveel woorden. “Dit kan mogelijk opgelost worden met de ontwikkeling van het
instrument ‘Gigarant verzekeringsproduct tegen een sterke stijging van de financieringskost
bij herfinancieringen’. Echter voor dit instrument is er nog geen voor alle partijen
aanvaardbaar werkkader gevonden.”

Dat was de stand op 31 mei. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het
infrastructuurfonds? Is er hieromtrent ondertussen wel al een commitment van de banken?
Hoe zal dit infrastructuurfonds concreet vorm krijgen? Is er overleg vereist met de Europese
Commissie ter bepaling van de hoogte van de waarborgpremie? Wat is de stand van zaken
omtrent de ontwikkeling van dat instrument?

Op een schriftelijke vraag van 20 februari stelde u dat er een commitment was van financiële
instellingen inzake het instrument ‘kwaliteitsvolle kredietportefeuilles van Vlaamse kmo’s’.
Wat is de stand van zaken rond de ontwikkeling van kredietportefeuilles? Hoe verloopt de
concrete uitrol van dit instrument? Wanneer zal dit instrument operationeel zijn?

U weet dat ik voorstander ben van het kmo-fonds. Kmo-fondsen zijn een interessante
maatregel. De banken moeten immers zelf een ‘first loss’ voor hun rekening nemen, minstens
7,5 procent. Daarnaast is er een ‘second loss’, ook minstens 7,5 procent, en die voor 80
procent gewaarborgd is door Gigarant. Indien deze percentages effectief geldig zijn, kan de
Vlaamse overheid – met een mogelijk verlies, het is maar een waarborg, van 66 miljoen euro,
zijnde 80 procent van 7,5 procent van 1,1 miljard euro – uiteindelijk aan Gigarantwaarborgen
1,1 miljard euro in de economie pompen. Dit is een multiplicatoreffect van 16,6 procent. Dat
is nog meer dan ik in eerste instantie dacht. Blijven de percentages van de ‘first en second
loss’ behouden?

De studie-Roland Berger is voor iedereen beschikbaar, maar is nog niet besproken in de
commissie. De studie stelt: “Het voorstel van het bankenplan om een investeringsfonds op te
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richten voor semipublieke infrastructuurprojecten in zorg/huisvesting/onderwijs (…) wordt
niet gevestigd in deze aanbevelingen.” De reden daarvoor is volgens deze consultant dat er
geen probleem is. Hij raadt aan dat de Vlaamse Regering voor haar langetermijnkredieten
niet via bankintermediatie gaat, maar via rechtstreekse bevraging van de markt, dus via
Vlaamse obligaties, eventueel via een Vlaams leenagentschap. Wat is het standpunt van de
Vlaamse Regering over de noodzakelijkheid van een infrastructuurfonds?

Heel recent is er nu ook het akkoord over de volkslening. In een nieuw bericht van Belga
gisteren stond dat de volkslening niet effectief wordt vanaf het vierde kwartaal, maar pas
vanaf begin volgend jaar. Nu blijkt dat mensen die inschrijven op zo’n volkslening slechts 15
in plaats van 25 procent roerende voorheffing wordt betaald. De financiering heeft een
looptijd van minstens zeven jaar. De banken moeten de ontvangen fondsen toewijzen aan
heel specifieke projecten. In uw nota over het concurrentiepact punt 8.1 wordt aangehaald dat
er een afstemming dient te komen tussen het bankenplan en de volkslening. Wat is de stand
van zaken? Zullen de middelen van de volkslening kunnen worden gebruikt voor de
financiering van de verschillende kmo-fondsen?

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Egbert Lachaert: Minister-president, mijn vragen sluiten na aan bij die van de heer
Vereeck. Ik ga proberen niet in herhaling te vallen. Ik wil u vooral vragen naar de stand van
zaken van de uitvoering van het hele bankenplan.

Het kmo-fonds geniet ook onze steun en het kan een interessante injectie zijn voor de
economie en meer bepaald de kmo’s in Vlaanderen, ter waarde van 1,1 miljard euro.
Wanneer zal het kmo-fonds volledig operationeel zijn? De besluiten zijn deze zomer door de
Vlaamse Regering genomen.

De regering heeft afgelopen zomer een evaluatie ontvangen van haar financieringsmodel door
het bureau van Ronald Berger. De centrale aanbeveling hierin was dat de Vlaamse overheid
minder afhankelijk moet zijn van bankleningen voor het financieren van grote projecten op
lange termijn. In het bankenplan werden er in dit kader twee instrumenten voorgesteld die
betrekking hadden op de financiering van langetermijnprojecten in bouw en infrastructuur,
die bijzonder interessant lijken. Het gaat meer bepaald om twee waarborgtypes, waarborgtype
twee en vier uit het bankenplan.

Waarborgtype twee was het oprichten van een fonds door banken, waarbij institutionele
beleggers middelen bijeenbrengen voor projecten in infrastructuur, zorg, huisvestiging,
onderwijs en PPS-projecten. De Vlaamse overheid zou instaan voor een gedeelte van de
waarborg van dit fonds. Voor het waarborgtype vier zou de Vlaamse overheid een instrument
scheppen dat voor een waarborg zou zorgen voor het herfinancieringsmoment van grote
bouwprojecten in de sociale en semipublieke sector. Wat is de status van het creëren van
beide instrumenten? Ziet u dat als een uitvoering van de aanbevelingen in het rapport van
Ronald Berger?

Het bankenplan voorzag eveneens in een ander waarborginstrument, het rechtstreeks
waarborgen van kwaliteitsvolle kredietportefeuilles van banken. Wat is de status van de
implementatie van dit instrument?

Een highlevelgroep zou de kredietsituatie monitoren. Hoe vaak is die al samengekomen? Zijn
de verslagen daarvan beschikbaar en wat is de evaluatie daarvan op dit ogenblik?

In uw Septemberverklaring wees u op het belang van het stimuleren van exportgerichte
sectoren. In de bankennota van september 2012 had u het daarbij over het creëren van een
kader met een actieplan om de exportfinanciering voor ondernemingen te stimuleren. Dit plan
zou samen met de exportverzekeraar Delcredere worden gerealiseerd. Wat is de status
hiervan?
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We weten dat er op 6 november 2013 een bijeenkomst over concurrentiemaatregelen zal
plaatsvinden. Ik veronderstel dat dit een van de zaken wordt die u op tafel zult leggen. Kunt u
ons nog andere zaken meegeven die u daar op tafel wilt leggen, in verband met economische
stimulansen voor kmo’s en kredietverlening? Ik dank u.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mevrouw Turan, mijnheer Lachaert en mijnheer Vereeck,
u vraagt naar de stand van zaken van het bankenplan. Ik geef een kort overzicht. Ik bezorg u
zo dadelijk ook een schriftelijk verslag.

Voor een globale stand van zaken van de uitvoering van het bankenplan werkt onze
administratie aan de nodige documenten, die zullen worden besproken op het komende
halfjaarlijkse highleveloverleg met de banken en ondernemersorganisaties. Dat
overlegmoment vindt plaats op 19 november 2013. Ter gelegenheid van deze samenkomst zal
een complete stand van zaken worden opgemaakt van de verschillende elementen van het
bankenplan en zal op het hoogste niveau de huidige stand van de kredietverlening aan
ondernemingen en de genomen initiatieven en hun uitrol worden besproken.

Dat is niet de eerste vergadering. De eerste vergadering op dat niveau vond plaats op 23 mei
2013. Hierover is gedebatteerd in dit parlement en ik heb het verslag van de vergadering ook
als mededeling bezorgd aan de Vlaamse Regering. Dat document hebt u waarschijnlijk of dat
kunt u zeker verkrijgen.

De Vlaamse Regering heeft in een recordtempo – vind ik zelf – de aanpassing van het
Gigarantdecreet voorgelegd aan het parlement. De decreetswijzigingen werden overigens
unaniem aanvaard, waarvoor nogmaals grote dank. Onmiddellijk na de parlementaire
goedkeuring keurde de Vlaamse Regering nog voor de zomer principieel de
uitvoeringsbesluiten goed. Begin september volgde de definitieve goedkeuring. De besluiten
van de Vlaamse Regering zijn ondertussen op 8 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Qua regelgeving hebben we het dus allemaal uitgevoerd, volgens de beslissing
van het Vlaams Parlement.

Wat is de stand van zaken van de instrumenten die de langetermijnfinanciering van bedrijven
door banken ondersteunen? De vier grootbanken engageerden zich om voor 1,1 miljard euro
aan langetermijnkredieten in uitvoering van het bankenplan in de markt te zullen zetten. De
grootbanken onderzoeken hoe ze dit op de economisch meest verantwoorde manier kunnen
doen. De rentevergoeding voor Belgische kredietverlening aan kmo’s ligt volgens hen
vandaag op een laag niveau, zodat onmiddellijk een succesvolle doorplaatsing ten aanzien
van institutionele investeerders niet mogelijk is. Het ligt dan ook voor de hand dat banken de
fondsen opstarten op de eigen balansen.

Ik geef u informatie over de verschillende banken. BNP Paribas Fortis voert concrete
gesprekken met Gigarant over mogelijke structuren om hun engagement van 300 miljoen
euro na te komen. Belfius en ING zijn nog bezig met hun voorbereidingen en interne
aftoetsing van voor hen economisch haalbare pistes. KBC is gestart met een nieuwe
termijnrekening voor zijn beleggerscliënteel met een beleggingshorizon tot vijf jaar, van
waaruit het kredieten wil verlenen aan de lokale economie van de provincie naar keuze van
de beleggers. Hiermee wil de bank 300 miljoen euro ophalen.

Uit de contacten met de federatie Febelfin heb ik begrepen dat de banken vastbesloten zijn
hun engagementen voor de financiering van de Vlaamse economie na te komen. Ik ga er dan
ook van uit dat er de komende weken tot definitieve afspraken wordt gekomen voor de
lancering. Eventuele laatste knelpunten kunnen nog aan bod komen in het overleg van 19
november 2013, waarnaar ik heb verwezen. Legistiek en beleidsmatig is dat allemaal in orde.
Zij moeten dus de engagementen van die 1,1 miljard euro effectief omzetten in concrete
engagementen, waarmee ze dus ook bezig zijn.
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Mijnheer Lachaert en mijnheer Vereeck, voor de oprichting van investeringsfondsen voor
semipublieke infrastructuurinvesteringen in zorg, huisvesting, onderwijs of pps-projecten is
de achterliggende gedachte identiek aan de ondernemingsfondsen, doch het betreft een veel
langere looptijd. Dat is het voornaamste verschil. De banken hebben over de uitrol van dit
product nog nooit een formeel engagement afgeleverd. Wel hebben alle banken op dit
moment initiatieven lopen om middelen van institutionele beleggers te mobiliseren voor
infrastructuurfinanciering op lange termijn.

Als bepaalde banken daarbij een beroep zouden willen doen op een waarborg van dit type, zal
de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)/Gigarant een dergelijke piste mee kunnen
ondersteunen. Ik herinner me dat de vraag is gesteld aan de mensen van Gigarant en PMV,
toen zij hier waren. Men heeft er toen op dezelfde manier op geantwoord: dat ze bereid zijn
om die piste te ondersteunen, maar dat er nog geen concrete vraag is binnengekomen. De
Vlaamse overheid zou ook een instrument scheppen dat voor een waarborg zou zorgen voor
het herfinancieringsmoment van grote bouwprojecten. Dat was waarborgtype 4, mijnheer
Lachaert.

Mijnheer Vereeck, u vraagt naar de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het
instrument ‘Gigarant verzekeringsproduct tegen een sterke stijging van de financieringskost
bij herfinancieringen’. De uitwerking van dit product staat voorlopig on hold. Het door de
banken oorspronkelijk beoogde instrument zou immers een nog te groot intrinsiek risico
vertegenwoordigen voor de overheid. Het instrument zou enkel en alleen gericht zijn op een
eventuele indekking van een substantiële toename van de liquiditeitskost van de bank op een
herfinancieringsmoment waarbij de toegenomen financieringslast niet meer zou kunnen
worden gedragen door het project. Dat instrument zal verder worden bekeken om een
aanvaardbaar en werkbaar kader te vinden qua risicoverdeling en opvolgbaarheid. Veel hangt
uiteraard ook af van de situatie inzake liquiditeit op de markten. Op dat vlak kan men
vaststellen dat die mede onder invloed van verschillende EU-initiatieven fel verbeterd is.

Mijnheer Vereeck, we hebben geen weet van reële commitments. Dat wordt ook bevestigd
vanuit PMV/Gigarant. Wel is het zo dat een aantal verzekeringsmaatschappijen uitkijken naar
alternatieve beleggingsmogelijkheden zodra Solvency II van kracht wordt. Solvency II is een
richtlijn van de Europese Unie met de verhoging van de kapitaalvereisten voor verzekeraars
die – als ik me niet vergis – in werking treedt op 1 januari 2016. Het is in dat kader dat zij
mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in een investering in een ondernemingsfonds mits dit een
voor hen acceptabele rating en standvastige return oplevert.

Mijnheer Vereeck, u vroeg of er overleg is vereist met de Europese Commissie ter bepaling
van de hoogte van de waarborgpremie. Tot dusver hanteert Gigarant steeds een
marktconforme premie en is er geen directe aanmelding bij de Europese Commissie nodig.

Mijnheer Lachaert, in de eerste bankennota waarnaar u verwijst, werd een inventarisatie
gedaan van dreigende knelpunten in de financiering van ondernemingen en projecten. Deze
nota is nadien in verder overleg met de banken en de ondernemersorganisaties uitgewerkt tot
het bankenplan waarover de Vlaamse Regering op 7 december 2012 een beslissing tot
uitvoering heeft genomen. De problematiek van de verzekering van exportfinanciering werd
niet verder opgenomen in het bankenplan, mede omdat dit het werkterrein vormt van de
Nationale Delcrederedienst.

De Vlaamse overheid werkt trouwens goed samen met de Nationale Delcrederedienst, onder
andere via de vertegenwoordigers in de raad van bestuur. In de marge van het bankenplan
werd tussen F.I.T. en de Nationale Delcrederedienst in november 2012 een
samenwerkingsprotocol gesloten over de wederzijdse dienstverlening.

Mijnheer Lachaert, u vraagt naar de samenhang tussen het bankenplan en de maatregelen die
deel uitmaken van de onderhandelingen met andere regeringen rondom het concurrentiepact.
Ook de heer Vereeck heeft daarnaar verwezen. Het betreft in de eerste plaats de aansluiting
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van de ondernemingsfondsen uit het bankenplan op de volkslening. De volkslening is een
vorm van kasbon van de bank, die qua overheidswaarborg valt onder de depositoregeling.
Het idee werd door de Vlaamse Regering naar aanleiding van de voorstellen voor een
concurrentiepact gelanceerd om met de Federale Regering af te stemmen zodat de banken de
middelen uit de volkslening zouden kunnen aanwenden om te investeren in de instrumenten
van het bankenplan. Op die wijze zouden de volkslening en de maatregelen van het
bankenplan optimaal complementair zijn. 6 november is een nieuwe belangrijke datum voor
het concurrentiepact.

Mevrouw Turan, uw vraag betreffende de wederbeleggingsvergoeding verwijst naar punt 2.1
van het bankenplan, gericht op een ‘soft law’-initiatief rond de problematiek van ‘funding
loss’. Dat punt werd in afspraak met en op vraag van de ondernemersorganisaties en de
banken uit het Vlaamse bankenplan gehaald, en wordt verder op federaal niveau afgehandeld.

De Federale Regering voorziet in een wettelijke beperking van de
wederbeleggingsvergoeding voor kleine ondernemingen tot zes maanden interest en dit voor
alle nieuwe leningen onder de 1 miljoen euro. Ik begrijp van mijn federale collega Koen
Geens dat het wetsontwerp met de beperking van de wederbeleggingsvergoeding zowat klaar
is voor indiening in het parlement. Normaal kan dat voor het einde van het jaar aangenomen
worden, heeft men mij meegedeeld.

De infodagen financiering, zoals georganiseerd door het Agentschap Ondernemen, vonden en
vinden plaats op 31 mei in Gent, op 30 september in Mechelen en op 12 november in Hasselt.
De respons is goed tot zeer goed, met een kleine 100 aanwezigen in Gent, 180 aanwezigen in
Mechelen en tot dusver een kleine 100 inschrijvingen voor de infodag in Hasselt.

De infodagen dragen de titel ‘Op zoek naar kmo-financiering? Maak kennis met de
belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten’. Via sessies biedt het
Agentschap Ondernemen ondernemers de mogelijkheid hun kennis te verruimen over de
belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten. Daarnaast wordt gewerkt rond
de onderbouwing van het kredietdossier, om de slaagkansen op bankfinanciering te verhogen.

Als resultaat van de afspraken, gemaakt in het kader van het bankenplan, werd dit jaar een
specifieke workshop ingelast onder de titel ‘Hoe optimaliseer ik mijn kredietdossier voor de
bank?’ Elke workshop duurt veertig minuten en wordt gegeven door een expert in de materie.
Voor de sessie over het kredietdossier werd via Febelfin een expert van een van de banken
gevraagd. De infosessie kredietdossier heeft vooral als doelstelling de informatie en tips die
ook te vinden zijn via www.financieringvanondernemingen.be over te brengen naar de
ondernemers.

Daarnaast wordt ingegaan op de checklist die in het kader van het bankenplan werd
ontwikkeld door Febelfin, om bedrijven richting te geven in de keuze tussen een kaskrediet of
andere kredietvormen die de banken aanbieden. De bedoeling van de checklist is
ondernemers maximaal te oriënteren, zodat ze zo weinig mogelijk in de duurdere
kaskredieten terechtkomen en de voor hen meest geschikte lening krijgen.

U vraagt naar concrete successen van deze infodagen. Het betreft informatieoverdracht in
verschillende formules. De tevredenheid van de deelnemers en het aantal ingeschrevenen zijn
hoog, alsook de instroom nadien bij de accountmanagers van het Agentschap Ondernemen en
de organisaties die meewerken.

Aansluitend bij deze problematiek kan ik nog meegeven dat het Agentschap Ondernemen
concrete afspraken aan het maken is over informatiedoorstroming omtrent financiering met
de organisaties van de cijferberoepen. Ik reken erop dat met deze organisaties binnenkort ook
een protocol kan worden afgesloten.

http://www.financieringvanondernemingen.be/
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Collega’s, we zullen dus een volledig document hebben, vanuit de administratie en
PMV/Gigarant, voor de vergadering van 19 november. Uiteraard kan het resultaat van die
bijeenkomst hier toegelicht worden, als daar interesse voor is.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Minister-president, ik dank u voor uw antwoorden. U hebt een goed
overzicht gegeven. We weten nu ook wat meer over de medewerking van uw federale
collega. De interestbeperking tot zes maanden was een van de belangrijke punten van uw
bankenplan. Het was er wel uitgehaald, maar het wordt toch gerealiseerd. Dat is heel
belangrijk. Dat zou gebeuren voor het einde van het jaar. Ik ga ervan uit dat er geen verdere
vertraging zal optreden.

Over de fondsenwerving hebt u gezegd dat u wettelijk en beleidsmatig alles in orde gebracht
hebt en dat alles nu in de praktijk kan worden uitgerold. Dat het consumentenvertrouwen
positief is en alles er wat rooskleuriger uitziet, zal niet rechtstreeks te maken hebben met de
centen die via het bankenplan ter beschikking zijn gesteld van de kmo’s, maar het kan dan
alleen maar beter gaan. Het is gepubliceerd op 8 oktober. Hebt u er zicht op wanneer zij daar
concreet mee gaan beginnen? Of moeten we daar nog maanden op wachten?

De infodagen behandelen inderdaad geen individuele dossiers, maar dienen voor een
algemene versterking van de kredietzoeker. U bent tevreden met een opkomst van 100 en 180
mensen. Als u tevreden bent, vraag ik me toch af waarom ik daar vragen bij zal hebben. Ik
ben benieuwd naar de concrete meerwaarde en de output voor de individuele volger. U zegt
dat er een checklist is meegegeven en zo meer. Hopelijk zullen we dan heel binnenkort beter
weten wat de effectieve resultaten kunnen zijn: mensen die sterker en mondiger worden en
die zelf hun dossier kunnen samenstellen. En daar draait het om: het versterken van onze
ondernemers, of dat nu gaat via algemene sessies of individuele dossierondersteuning.

Ik dank u voor het antwoord en ben vooral benieuwd naar ons volgende gesprek hierover, als
u kunt zeggen hoeveel fondsen er verworven zijn, wat de banken op tafel gelegd hebben,
hoeveel bedrijven er intussen mee gediend zijn. Daar kijken we naar uit.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Ik heb het misschien gemist, minister-president, maar ik heb niet
echt concreet gehoord wanneer het kmo-fonds van start gaat. Het kader is gecreëerd, heb ik
begrepen. Dat bedrag van 1,1 miljard euro komt niet uit de lucht gevallen. Waar komen die
bedragen vandaan? Kunnen we nu zeggen dat het op 1 januari 2014 van start gaat?

Wat het bijna analoge infrastructuurfonds betreft, hebt u nog geen commitment van de
banken. Vindt u het als Vlaamse overheid nog altijd noodzakelijk om zo’n gelijkaardig fonds
op te starten voor uw eigen behoeften rond zorg, onderwijs en pps, of gaat u uw financiële
behoeften op de lange termijn op een andere manier financieren? Gaat u verder pleiten voor
en onderhandelen over een bankeninfrastructuurfonds, of laat u dat los?

Er is al verwezen naar de nieuwe wet op de kmo-financiering, die vooral de relatie tussen de
banken en de kmo’s weer in evenwicht brengt. Er zitten een aantal informatieplichten,
gedragscodes en dergelijke meer in, maar er is natuurlijk ook een beperking van de
wederbeleggingsvergoeding bij de vervroegde terugbetaling. Dat is op zich misschien wel
een goede zaak, maar dat leidt er wel toe dat de kredieten duurder dreigen te worden, tot een
half procentpunt. Wat is uw standpunt daarover? Vindt u het sop de kool waard? Vindt u dat
een goed initiatief? U probeert kredieten immers net goedkoper te maken.

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Egbert Lachaert: Mijn belangrijkste opmerking gaat over het kmo-fonds. U hebt
het legistieke kader gecreëerd, maar nu is het aan de banken, zegt u. Ik heb begrepen dat
verschillende banken engagementen zijn aangegaan. Dan wil ik toch verzoeken om het nu
niet op zijn beloop te laten. We kunnen de principes allemaal steunen, maar we willen niet in
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een scenario van Ford Genk belanden. Vertrouwen is goed, maar u weet tot wat dat soms kan
leiden – niet dat ik de banksector wil wantrouwen. Wat is nu de timing om te concretiseren?
Wilt u voor het einde van de legislatuur landen met kredieten die met dit fonds effectief
toegekend worden aan ondernemingen? Wanneer moeten zij tot concrete resultaten komen,
tot een formule waarmee u dan aan de slag kunt gaan?

Ik sluit me aan bij de vraag van collega Vereeck over de investeringen in onder meer de
zorgsector. Blijft men de visie aanhouden om die waarborgtypes te willen creëren?

Ik heb begrepen dat er een verslag beschikbaar is van de bijeenkomst van de highlevelgroep
op 23 mei. Ik zal dat opvragen. Ik kijk uit naar de nieuwe bijeenkomst op 19 november.

Ik heb ook genoteerd dat men een koppeling bankenplan-volkslening zou willen voorleggen
met de andere overheden in dit land. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Bepaalde banken
bieden wel al formules met obligaties aan. Dit is zeker een piste die bewandeld en
gestimuleerd kan worden.

Mijn voornaamste vraag gaat over de concretisering van het kmo-fonds. Welke timing plakt u
erop? En wat als het niet vooruitgaat?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Laat mij het nog even scherpstellen, collega’s. Wij hebben
een bankenplan, waarover is overlegd met ondernemersorganisaties en banken. Daarvoor
moesten een aantal decreten en uitvoeringsbesluiten genomen worden, zeker wat de kmo-
fondsen betreft, en dat hebben we ook gedaan.

In dat overleg, met alle grootbanken aanwezig, heeft Febelfin gezegd dat het voor 1,1 miljard
euro in die fondsen zou zorgen. Dat engagement is ook publiekelijk door hen onderschreven.
Nu alle legistieke zaken zijn uitgewerkt, zitten we in de concretiseringsfase. Intussen is de
situatie weliswaar wat gewijzigd. Ik heb verwezen naar de interestvoeten enzovoort.

Ik heb ook meegegeven dat BNP Paribas Fortis concrete gesprekken voert met Gigarant. Dat
gaat over 300 miljoen euro. Belfius en ING toetsen nog af wat voor hen haalbaar is. KBC
volgt een piste die op hetzelfde neerkomt. Het is gestart met een nieuwe termijnrekening naar
het beleggerscliënteel. Dat is ook goed voor 300 miljoen euro.

De bedoeling is dat we op 19 november weten waar iedereen staat en wie wat heeft
uitgevoerd. Het engagement dat Febelfin met de banken heeft gesloten om 1,1 miljard euro
bij elkaar te brengen, moet natuurlijk wel gerealiseerd worden. Ik heb daarstraks gezegd dat
Febelfin vastbesloten is om dat uit te voeren. De enige vraag is hoe men dat concreet doet. Ik
stel vast dat de ene bank andere oplossingen nastreeft dan de andere – als de kat maar muizen
vangt, denk ik dan. Die instrumenten naar de lokale economie en kmo’s moeten worden
gefinaliseerd.

Wat de wederbeleggingsvergoeding betreft, mijnheer Vereeck, weet u dat in het bankenplan
in eerste instantie een ‘soft law’-oplossing stond. Vooral de ondernemersorganisaties wensten
een andere oplossing. Die oplossing kon niet op Vlaams, maar op federaal niveau
gerealiseerd worden. Tijdens die vergadering hebben banken dezelfde opmerking gemaakt
die u nu maakt, namelijk dat men geen kat in een zak mag kopen en dat het effect van zo’n
wettelijke regeling wel eens een verhoging zou kunnen betekenen. Dat is daar ook besproken.
De conclusie was dat het niet mogelijk is om dit op het Vlaamse niveau te realiseren. Dat
moet op het federale niveau gebeuren. De vertegenwoordigers van de onderneming waren er
ondanks dat debat van overtuigd dat een wettelijke regeling absoluut de beste manier was. Ik
kan niet duidelijker zijn dan ik nu ben geweest. Soms heb ik niet alle wijsheid in pacht, of
kan ik me vergissen.

Wat de infrastructuurfondsen betreft, wij doen het bankenplan niet om nog eens een plan te
hebben, maar omdat we ervan uitgaan dat er een vraag is vanuit de markt naar hoe we
ziekenhuizen en andere infrastructuurwerken kunnen financieren. Toen werd er gevraagd om
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dat mee te nemen. Maar het is niet ons bankenplan. Dus is de vraag nu: is de vraag naar een
instrument nog altijd zinvol? Op 19 november moet daarover nog eens worden gesproken.
Hebben de banken een andere visie of aanvoelen? Als het nog steeds belangrijk is dat we dat
realiseren, waarom kan dat niet? Omdat ik ervan uitga dat we ook daar proberen stappen
vooruit te zetten.

De heer Lode Vereeck: U hebt het nog niet opgegeven?

Minister-president Kris Peeters: Ik heb veel slechte eigenschappen. Een ervan is dat ik heel
zelden opgeef. Als men mij zegt dat het niet meer relevant is of het niet meer kan, dan zal ik
ook geen zaken meeslepen waarvan er dan telkens wordt gevraagd waarom het nog on hold
staat. Op 19 november wil ik duidelijkheid van de banken en van iedereen die toen
uitdrukkelijk heeft gevraagd om dat op te nemen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de resultaten van de missie naar China en het
dossier van Volvo Cars Gent
- 2220 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister-president, het dossier van Volvo Cars Gent is al een aantal
keren in de commissie uitvoerig ter sprake gekomen. In uw antwoord op mijn vraag in de
vergadering van 27 juni verwees u naar een gepland bezoek aan China in september. China
was in september een populaire bestemming voor Vlaamse en federale excellenties.
Sommigen zijn teruggekeerd met twee panda’s.

Minister-president, uw bezoek vond plaats tussen 8 en 12 september. Ook 25 ondernemers en
20 academici namen eraan deel. De groep deed de hoofdstad Beijing en de belangrijke
economische steden Chongqing en Chengdu aan. Op het programma stond ook een gesprek
met de top van Geely, het Chinese moederbedrijf van Volvo Cars. Er zou vooral gesproken
zijn over de plannen van Volvo in China en Gent.

Volvo heeft de voorbije maanden in China een sterke productiecapaciteit op poten gezet. Dit
jaar werd in Chengdu een nieuwe fabriek geopend. Daar zal een langere versie van de S60
worden geproduceerd, een model dat op dit moment vooral in Gent van de band rolt. De
serieproductie van de S60 moet er eind dit jaar komen. Eind augustus raakte ook bekend dat
de Chinese overheid de bouw heeft goedgekeurd van twee nieuwe Volvo-fabrieken, in
Daqing en Zhangjiakou. In Zhangjiakou komt een motorenfabriek die de twee andere Chinese
Volvofabrieken zal toeleveren. In Daqing gaat het om een assemblagefabriek die volgend jaar
al operationeel zou zijn. De twee Chinese fabrieken in Daqing en Chengdu kunnen elk
100.000 wagens bouwen in een tweeploegenstelsel. Samen zijn dat 200.000 wagens per jaar.
De capaciteit kan nog met de helft worden verhoogd door een derde ploeg in te voeren.

De vraag blijft wat deze forse uitbreiding van de productiecapaciteit in China zal betekenen
voor de Europese fabrieken, en met name voor die in Gent. De Gentse fabriek doet het goed.
Voor dit jaar wordt weer een productie vooropgesteld van 230.000 wagens, maar Gent dreigt
te moeten concurreren met China. Volvo zou op dit moment geen plannen hebben om vanuit
China te exporteren, maar dat kan natuurlijk snel veranderen wanneer de economie en de
markten daarom vragen, en veel sneller dan we denken.

Op 5 september lazen we in Het Laatste Nieuws dat Volvo voor dit jaar rekent op een
verkoop van iets meer dan 50.000 wagens in China. Met twee assemblagefabrieken met een
capaciteit van elk 100.000 wagens, betekent dat een aanzienlijke overproductie. Als de
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binnenlandse vraag in China niet snel genoeg toeneemt, lijkt het niet meer dan logisch dat er
zal worden geëxporteerd. Men moet die wagens wel ergens kwijt kunnen.

Wat ook in het nadeel speelt van de fabriek in Gent, is de kwestie van de loonlasten.
Daarover is veel gesproken de laatste tijd. Begin oktober heeft Volvo Cars Gent zwaar
ontgoocheld gereageerd op het relanceplan van de Federale Regering, omdat er maatregelen
zijn genomen voor bedrijven die volcontinu werken, en niet voor bedrijven die met twee of
drie ploegen werken, zoals Volvo Cars.

Minister-president, Volvo heeft al vaker gezegd dat er iets moet gebeuren aan de loonkosten
om de toekomst van de Gentse fabriek te verzekeren. Dat is ook aan bod gekomen tijdens uw
bezoek aan de hoofdzetel in Zweden. In een interview in De Tijd zei topman Samuelson
begin september het volgende: “De concurrentie staat nooit stil. Dus moeten we productiever
zijn, op loonkosten en arbeidsflexibiliteit werken. Ik ben ervan overtuigd dat de fabriek in
Gent de uitdaging aanneemt en weet dat de concurrentiekracht en kostenverlagingen de enige
garantie zijn voor een toekomst van de fabriek in Gent.” Minister-president, hoe moeten we
dit citaat interpreteren?

Minister-president, uiteraard hebt u in China politieke contacten gehad. U hebt contact gehad
met de vicepremier. Wat is er besproken in verband met Volvo? Welke afspraken zijn er
gemaakt? Belangrijker nog, u hebt er ook met de Geely-top gesproken. Dat is het
moederbedrijf van Volvo Cars Gent. Wat werd er besproken met de Geely-top? Zijn er
afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan over modellen en over de toekomst van Volvo
Gent?

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister-president, ik heb hierover al enkele vragen gesteld.
Een van de conclusies was dat het goed is dat u aankondigt dat u naar Göteborg gaat, maar
dat u eigenlijk naar China moet. U hebt dat ook gedaan. Ik wil graag op de hoogte worden
gehouden van de resultaten, al ben ik niet zo naïef om te denken dat u plots akkoorden zou
hebben getekend. Die contacten verlopen wellicht op een andere manier.

Niettemin moeten we waakzaam blijven vanuit een positieve ingesteldheid. Elk woord dat we
hier zeggen, wordt met argusogen gevolgd, net zoals wij elk persbericht dat ergens in de
wereld over Volvo verschijnt, door onze bril bekijken. Laten we er alstublieft voor zorgen dat
de fabriek die vandaag goed draait, ook op een degelijke manier blijft functioneren. De
uitspraak dat competitie nooit stopt, blijft wel gelden. Er werd al verwezen naar het
relanceplan van de Federale Regering. Er liggen nog altijd zaken op tafel. Ik vermoed dat dit
debat op 6 november mee op de achtergrond zal spelen.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Op 6 november is er een vergadering van het
Overlegcomité. Dat klopt.

Ik ben inderdaad naar China geweest, naar Beijing, Chongqing en Chengdu. Ik heb de Geely-
top ginder echter niet ontmoet, ook niet voorzitter Li Shufu, om de eenvoudige reden dat hij
zich op dat moment in Europa bevond, namelijk op de International Motor Show in
Frankfurt. Wie ik wel heb ontmoet, is de vicepremier – het enige vrouwelijke lid van het
politbureau van China, een heel belangrijke dame dus –, maar zij is bevoegd voor Sport,
Cultuur en Onderwijs. We hebben over heel veel zaken gesproken, maar niet over Geely
Volvo.

Mijnheer Yüksel, ik kan u wel het bericht meedelen dat ik zopas heb binnengekregen. Dat is
dus een primeur. Er zal een onderhoud met Li Shufu, voorzitter van Geely, plaatsvinden op
mijn kabinet op 25 oktober om 15 uur. Hij komt dus naar ons. Ik heb die bevestiging net
gekregen, maar sla me niet dood als er iets zou gebeuren waardoor ikzelf … (Opmerkingen
van de heer Lode Vereeck)
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Een conference call is natuurlijk iets gemakkelijker, mijnheer Vereeck, maar hij reist af en
komt naar hier en hij zal om 15 uur op mijn kabinet zijn. Dan zullen we een en ander
bespreken.

Mijnheer Van Malderen, ik ben in het Volvokantoor geweest in Zweden. U verwijst naar de
loonkost. Ik heb ook de reactie gezien die Volvo heeft gelanceerd naar aanleiding van de
bekendmaking van de relancemaatregelen door de Federale Regering, en zeker over het
volcontinue stelsel dat geselecteerd was. Ik ga ervan uit dat onder andere de hoofdkantoren
van Volvo de datum van 6 november hebben aangestipt, om na te gaan wat daarvan het
resultaat zou kunnen zijn.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister-president, ik dacht eerst: wat een gemiste kans, maar u maakt
het met de afspraak van 25 oktober ruimschoots goed. Het is goed dat die mensen naar uw
kabinet afzakken. Ik hoop dat de zaken die nu voor Gent belangrijk zijn, daar uitvoerig zullen
worden besproken. Er moet duidelijkheid komen over de V40, waarvoor al een toezegging
was gedaan, maar waarvan men de timing nog achterhoudt. Ook over de twee nieuwe
modellen, het model dat in de plaats van de S60 zou komen, en het model dat in de plaats van
de XC60 komt – het zeer populaire model dat vooral in Amerika goed verkoopt –, moet er
duidelijkheid komen voor de Gentse vestiging.

Minister-president, tijdens uw overleg in Zweden is ook de loonlastenhandicap aan bod
gekomen. Ik hoop dat Vlaanderen, niettegenstaande de Federale Regering bezig is met enkele
zaken, een antwoord kan bieden op de vragen die Volvo stelt. De Vlaamse Regering moet
inspanningen leveren om Vlaanderen aantrekkelijk te maken voor die autobouwer. We kijken
daarom met veel verwachting uit naar het competitiviteitspact dat de concurrentiekracht van
bedrijven moet stimuleren.

Wij volgen dit alleszins verder op. Wij zullen u uiteraard ook vragen stellen over uw
ontmoeting met Li Shufu.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

– De heer Matthias Diependaele treedt als waarnemend voorzitter op.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de weigering van GM om de Opelgronden aan de
haven van Antwerpen te verkopen
- 2259 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister-president, collega's, na de discussie over Ford
is het zo dat over Opel nog veel minder valt te zeggen. In 2010 is de sluiting van Opel
aangekondigd, en eind december 2010 was het zover. Sindsdien zijn de gebouwen en
terreinen van Opel verlaten. U hebt alles gedaan wat in uw macht lag om te voorkomen dat
wij in dat scenario zouden terechtkomen, tevergeefs. Gesprekken, in het openbaar of achter
gesloten deuren, hebben niet geholpen. Opel was niet op andere gedachten te brengen en wou
sluiten.

Wij wilden er het beste van maken. Wij dachten dat wij er met Opel beter voorstonden dan
wat er nu met Ford aan het gebeuren is. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen had een
voorkooprecht. Toen Opel naar Antwerpen kwam, werden de terreinen ter beschikking
gesteld. Opel kocht die aan, met inlassing van een voorkooprecht. Wat betekent dat? Een
voorkooprecht doet geen afbreuk aan het eigendomsrecht. Het goed komt volledig in handen
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van de eigenaar. Maar op het moment van de verkoop wordt het tegen de marktprijs verkocht,
en de houder van het voorkooprecht mag als eerste op het aanbod ingaan.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft, in samenspraak met de Vlaamse Regering
en de stad Antwerpen, gezegd dat het bereid is de gronden te kopen. Het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen had daarvoor ongeveer 30 miljoen euro veil, maar Opel zelf vroeg
90 miljoen euro. De vraag is wat die gronden waard zijn. Vermits er geen andere kandidaat
was om de gronden te kopen, kwam er een gerechtelijke procedure van. Die procedure gaat
uitsluitend over de prijs. Het geschil duurt nu al drie jaar. Er is een groep van experts
aangesteld. Het is de gewoonte dat de rechtbank dat doet voor belangrijke dossiers. Opel ging
helemaal akkoord met de procedure en de samenstelling van de expertisegroep.

Toen de expertisegroep echter in een definitief verslag uitkwam op een bedrag van 44
miljoen euro, verklaarde Opel zich niet akkoord. Wat dit niet-akkoord ons kost, is niet te
becijferen, zeker wanneer wij rekening houden met het sociaal passief dat Opel achterlaat.
Het is de overheid die opdraait voor de kosten van de bruggepensioneerden en
werkzoekenden. Het outplacement is ten dele door Opel betaald, maar er zijn nog steeds veel
mensen werkloos. Toen Opel nog open was, kreeg het bedrijf veel steun, van de stad en van
de federale overheid, maar ook van de Vlaamse overheid. Opel incasseerde de steun, maar
vandaag gaat het bedrijf niet akkoord met het voorgestelde bedrag van 44 miljoen euro. Opel
tekende beroep aan.

Ik heb dergelijke procedures al meegemaakt. De kans dat de rechter in hoger beroep de
bevindingen van de expertisegroep naast zich neerlegt en het bedrag wijzigt, is vrijwel
onbestaande. De rechtbank stelde een groep van neutrale deskundigen aan. De opmerkingen
van de partijen zijn in het verslag van de experts geïntegreerd. De kans dat de conclusie
alsnog wordt gewijzigd, is dus vrijwel onbestaande. Ik heb nog steeds niet de stukken kunnen
inkijken. Maar Opel ligt dus dwars.

De havenschepen heeft zijn verontwaardiging al geuit. Opel reageerde op die
verontwaardiging door in de pers te zeggen dat het bedrijf wel in beroep gaat, maar nog
steeds bereid is om te praten over de prijs. Dat komt niet goed aan bij duizenden
Antwerpenaars die zitten te wachten op de ontwikkeling van industriële activiteiten op die
terreinen. Ik ben zo vrij geweest te spreken van chantage, en ik blijf daarbij. Het enige wat
telt, is winstbejag. Ik ben verontwaardigd, want men vecht hier voor centen, terwijl het voor
de Antwerpenaren gaat over veel meer.

Ik heb havenschepen Van Peel daarover ondervraagd, nadat Opel begin augustus had besloten
om niet akkoord te gaan met de prijs en in beroep te gaan. Dat gebeurde op de eerstvolgende
zitting van het gemeentebestuur. Hij antwoordde mij dat hij niet wist of de expertengroep nog
was bijeengekomen. Die waren nog wel eens bijeengekomen, maar hij wist dat niet. Op mijn
vraag of hij nog met Opel had gepraat, nadat het bedrijf had gezegd nog te willen praten,
bleek dat dit nog niet was gebeurd, hoewel het inmiddels al eind september was. Hij kon mij
ook niet zeggen of u inmiddels al had gesproken met Opel. Over de termijnen van de
beroepsprocedure kon hij mij ook niet veel vertellen. Dat alles boezemt mij niet veel
vertrouwen in, en daarom richt ik mij tot u. Ik weet dat u hard aan dat dossier hebt gewerkt.

Schepen Van Peel vertelde mij echter iets wat erg interessant was. Hij zei dat op het ogenblik
dat de expertise definitief is afgewerkt en de prijs is bepaald, hij er juridisch van uitgaat dat
de eigendomsoverdracht is gebeurd. Dat zei de schepen. Ik vroeg hem om bevestiging, en die
gaf hij. Hij zei dat wat hem en zijn juristen betreft, de eigendomsoverdracht al is gebeurd. Ik
merkte op dat dit wel een nieuw feit is, want de notie ‘eigendomsoverdracht’ is geladen. De
contracten heb ik niet gezien. Maar als hij ervan uitgaat dat de eigendomsoverdracht al is
gebeurd, dan moet hij zich als eigenaar gedragen en via een deurwaarder de
terbeschikkingstelling van de terreinen en gebouwen opeisen, en een procedure aanhangig
maken om een vergoeding te verkrijgen voor de onrechtmatige bezetting van zijn eigendom.
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Ik heb hem dat ook gezegd. Maar geen enkele van die acties die nodig zijn om zich als
eigenaar te manifesteren zijn tot vandaag al ondernomen. Ik ben benieuwd. Zijn juristen
hadden hem geadviseerd om mij het expertiseverslag niet te laten inkijken. Ik heb nu officieel
de inzage van het expertiseverslag gevraagd, in het kader van de openbaarheid van bestuur.

Kortom, dit is een slechte zaak. Ondanks het voorkooprecht dat destijds door het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is bedongen, worstelen wij vandaag met allerlei
procedures. Het voorkooprecht bestaat, en wij gaan er zelfs van uit dat de
eigendomsoverdracht is gebeurd. Wij subsidiëren bedrijven om die belangrijke activiteiten te
ontwikkelen. Wel, als die samenwerking wordt beëindigd, dan moeten wij, bij een sluiting,
ervoor kunnen zorgen dat de overdracht soepel gebeurt. Ik hoop dus dat wij het in Genk
anders zullen kunnen doen. Maar het is wel nodig dat de juridische tools die men op die
momenten nodig heeft, goed zijn verankerd in de contracten die men op voorhand opstelt. Ik
ben dus erg geïnteresseerd in uw antwoorden op mijn vragen.

Kunt u de persberichten voor ons duiden? Men is in beroep gegaan en men heeft u
uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Wat is er al allemaal gebeurd? Hebt u het
deskundigenverslag al kunnen inkijken? Deelt u mijn opvatting dat de kans dat de conclusies
in hoger beroep nog worden gewijzigd, vrijwel onbestaande is? Wanneer verwacht u dat er
wordt gepleit? Hebt u de directie en de havenschepen al gesproken? Toen Opel vertrok en het
door ons geschonken vertrouwen beschaamde, hebt u terecht gezegd dat Opel de subsidies
moet teruggeven, wegens het niet respecteren van de overeenkomst. Het gaat om een bedrag
van 20,4 miljoen euro. In april zei u dat u erop rekende dat dit bedrag zou worden
teruggestort. Is dat al gebeurd?

En gaat u er ook van uit dat de juridisch zo belangrijke eigendomsoverdracht al is gebeurd?
Bent u van mening dat Antwerpen vandaag al het mogelijke onderneemt om zo snel mogelijk
over die terreinen te beschikken? Schepen Van Peel zei dat het niet gemakkelijk is om een
nieuwe investeerder aan te trekken wanneer een juridische strijd over de gronden bezig is.
Weet u hoe het daarmee zit? U bent wel bezig met Ford, maar u vergeet Opel vast niet.

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Egbert Lachaert: Voorzitter, minister-president, collega’s, ik was niet van plan om
het woord te voeren over dit onderwerp, maar als liberaal ben ik geïnspireerd om over dat
creatieve idee van het voorkooprecht toch iets te zeggen. Het voorkooprecht heeft wel
invloed op het eigendomsrecht. Het voorkooprecht heeft een impact op het beschikkingsrecht.
De prijsbepaling is een aspect van het eigendomsrecht. Want wat is de waarde van een goed?
Die wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. De vraagprijs is afhankelijk van de
marktomstandigheden. Met het voorkooprecht wordt een ander mechanisme gehanteerd. Dat
leidt ertoe dat men toekomstige investeerders schrik zal aanjagen.

Ik begrijp evenmin hoe men zal afbakenen binnen welke grenzen dat bijzondere regime van
toepassing zal zijn. Op welk type ondernemingen is dat van toepassing? Geldt het vanaf
honderd of vanaf duizend werknemers? Hoe groot moeten de terreinen zijn? Moet het om een
specifieke activiteit gaan? Hoe kan dit worden gerijmd met het non-discriminatiebeginsel?
Hoe kan een ongelijke behandeling van eigenaarscategorieën worden verantwoord?

Ik wil ook even op de theorie over het deskundigenonderzoek ingaan. Ik ken
deskundigenonderzoeken. Eigenlijk wordt hier voor een uitzonderingsrechtspraak gepleit.
(Opmerkingen van mevrouw Güler Turan)

Mevrouw Turan, ik heb u laten uitspreken. Het is misschien nuttig dat u nu ook naar mij
luistert.

Een deskundigenonderzoek wordt zelden door een rechter teruggedraaid. Betekent dit dat
men mensen die een negatief deskundigenonderzoek hebben ontvangen in feite wil
verhinderen beroep aan te tekenen? Ik heb hier veel bedenkingen bij.
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Met een dergelijke politiek moeten we zeer voorzichtig zijn. Ten gevolge van een incident in
de maatschappij wordt een nieuwe regelgeving gecreëerd die als een bazooka op dat gegeven
wordt gericht. Het resultaat is een teveel aan wetten en decreten en uiteindelijk een zeer
onvrije samenleving.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, ik luister met openheid naar wat andere sprekers hier
vertellen. Het voorkooprecht vormt om twee redenen geen inbreuk op het eigendomsrecht. Er
zijn over dat voorkooprecht al in de jaren 50, bij de inplanting van de activiteit, afspraken
gemaakt. Het betreft een vrijwillige contractuele clausule tussen twee volledig vrije
contractanten. Het is bijgevolg een inbreuk op het eigendomsrecht. Het gaat om een vrij
afgesproken clausule. Bovendien staat de uitoefening van een voorkooprecht en de eventuele
ontwikkeling van activiteiten op de site van Opel door het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen of door nieuwe spelers los van een juridische procedure over de prijs.

Het is mogelijk dat Opel het niet eens is met een prijs van 44 miljoen euro. Ik ben benieuwd
naar het antwoord van de minister-president. Indien het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen juridisch gezien al eigenaar van de site is, kan dit bedrijf daar verder tot
ontwikkelingen overgaan. Dit lijkt me vanuit maatschappelijk oogpunt ook nodig. Los
daarvan kan Opel zijn rechten met betrekking tot de waarde binnen de procedure volledig
vrijwaren. Ook op dit vlak begrijp ik de heer Lachaert niet.

Misschien moeten we eens in andere termen beginnen te denken. Ik verwijs dan naar het
Verenigd Koninkrijk, waar gronden worden geleased. Het kan natuurlijk niet dat een grote
speler een hele gemeenschap gedurende jaren in een houdgreep houdt. Ik heb in het voorstel
van mevrouw Turan niet gehoord wat de heer Lachaert heeft menen te horen.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, ik ben altijd geboeid door interessante
discussies. Als ik naar het verschil tussen beide benaderingen kijk, wil ik toch even naar de
nv De Scheepvaart verwijzen. Daarvoor is in een wettelijk voorkooprecht voorzien. Het gaat
niet om contractanten. Wanneer dergelijke gronden worden verkocht, geldt steeds een
wettelijk voorkooprecht. De nv De Scheepvaart kan die gronden dan kopen. Ik wil deze
discussie blijven volgen. Misschien kunnen we hier lessen uit trekken of beleidsinitiatieven
uit afleiden. Daarnet is de gevoeligheid van dit alles onderstreept. We mogen geen averechtse
effecten creëren.

Wat de terugvordering betreft, hebben we op 18 maart 2013 terugvorderingsbrieven in
verband met een vijftal dossiers verstuurd. In totaal gaat het om 20.422.286 euro. In mei 2013
heeft op mijn kabinet een overleg met General Motors (GM) plaatsgevonden. Tijdens dat
overleg is afgesproken voorlopig geen aanmaningen te sturen of tot een effectieve
terugvordering over te gaan. Dit laatste punt slaat dan op een terugvorderingsprocedure voor
de rechtbank.

Aangezien GM geen enkele opening heeft gemaakt, zullen we nu wel verdere stappen zetten.
Een oplossing in der minne is niet meer aan de orde. Ik heb de opdracht gegeven de
effectieve terugvorderingen in gang te zetten. Dit staat niet langer on hold. GM moet niet
langer aandringen om bepaalde zaken niet te hypothekeren. Dat is niet meer aan de orde.
Duidelijker kan ik daarover niet zijn.

Wat het expertenverslag betreft, heb ik vastgesteld dat GM het door de experten vastgelegde
bedrag niet aanvaardt. GM is een procedure gestart om de prijsbepaling door de deskundigen
aan te vechten. We leven in een rechtstaat. GM kan dit aanvechten en heeft dit effectief
gedaan. Iedereen kan dat betreuren. Ik betreur dit alvast. De procedure is echter ingezet. Ik ga
ervan uit dat mevrouw Turan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om het
deskundigenverslag heeft gevraagd. Zij zal dat verslag krijgen. Ik kijk uit naar het vervolg.
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Mevrouw Turan heeft de havenschepen een paar keer geciteerd. Als ik het goed heb
begrepen, heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen onmiddellijk na de finalisering
van het deskundigenverslag laten weten met het bedrag akkoord te gaan en voor dat bedrag
de gronden te willen verwerven.

Dit is op 16 juli 2013 bij exploot door een deurwaarder aan de gedaagde betekend. In dat
exploot wordt de uitoefening van het optierecht bedoeld in artikel 10 van de notariële akte
van 1 december 1965 ter kennis gebracht. De verzoeker is aldus onherroepelijk overgegaan
tot de aankoop van de percelen grond, inbegrepen bebouwing, van ongeveer tien hectare
grond gelegen te Antwerpen. Er is een prijs vastgesteld en het Havenbedrijf wil de grond
voor die prijs kopen. Dit is door middel van een deurwaardersexploot bekendgemaakt.

Er zetelen een aantal juristen in deze commissie. De economisten zitten daar juist tussen. Dat
is zeer goed. Het algemene principe luidt dat een contract is afgesloten zodra het voorwerp en
de prijs vastliggen. Dat zijn de twee essentiële elementen om een contract af te sluiten. GM
zal allicht beweren dat er over de prijs geen overeenstemming is. Aangezien GM het
expertenverslag betwist waarin de prijs wordt geduid, ontbreekt een van de twee essentiële
elementen om tot een overeenkomst te komen. Om die reden kan GM verklaren niet akkoord
te gaan met de stelling van de havenschepen.

Ik kan me inbeelden dat GM deze juridische redenering zal volgen. De vraag is dan of die
redenering klopt. Ik heb zelf geen juridisch advies ingewonnen. Ik betreur in elk geval dat
GM het dossier op die manier aanpakt. Net om die reden gaan wij ook verder. Naar
aanleiding van de terugvordering is ons gevraagd even te wachten. Dat is nu niet meer aan de
orde. We zullen stappen zetten. Met de dagvaarding heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen ook actie ondernomen. Ik ga ervan uit dat alle nodige stappen zullen worden
gezet.

Ik wil nog een laatste punt ter sprake brengen. Ik heb vernomen dat het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen GM op verzoek van die laatste partij eind oktober 2013 zal
ontmoeten. Wat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen betreft, doet die ontmoeting op
geen enkele wijze afbreuk aan de consequente houding die het bedrijf heeft ingenomen. Er
moet zo snel mogelijk een overdracht tegen de door de rechtbank bepaalde voorwaarden
volgen. Ik ga ervan uit dat het onderhoud tussen beide partijen op dat vlak wat duidelijkheid
zal creëren. Wij gaan in elk geval over tot de invordering van 20 miljoen euro.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Iedereen haalt nu alle juridische terminologie uit de kast. In feite
gaat de titel van de eigendom over. Nu treden we in detail over het verbintenisrecht. Ik wil
dat even in het midden laten.

De havenschepen gaat ervan uit dat hij de eigenaar is. Over het juridisch aspect wil ik het niet
hebben. Indien wij hier met betrekking tot een juridische visie onderling verdeeld geraken en
hier een juridische hetze ontstaat, verzwakken we onze eigen positie ten aanzien van Opel.

Minister-president, hebt u ondertussen nog gesprekken met Opel gevoerd? Hebt u een
initiatief genomen om die mensen te zien? Ze ontmoeten eind oktober 2013 het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen. Zult u daar ook bij aanwezig zijn?

Minister-president Kris Peeters: Dat is me niet gevraagd. Op een bepaald ogenblik heb ik
de toen nieuw aangestelde mensen van GM Europe ontvangen. Ze hebben me gemeld dat ze
die brieven hadden ontvangen en dat ze kort nadien belangrijke stappen zouden zetten. Dat
dateert van voor hun beslissing dat het door de experten bepaalde bedrag voor hen niet
aanvaardbaar is. De gesprekken die toen zijn gevoerd, betekenen eigenlijk een laatste poging
om tot een minnelijke schikking te komen. Vervolgens heeft GM laten weten niet met de prijs
akkoord te gaan. Voorstellen om activiteiten te ontwikkelen en een nieuwe dynamiek op gang
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te brengen, heb ik niet ontvangen. Die gesprekken hebben, met andere woorden, tot niets
geleid.

Mevrouw Güler Turan: Ik kijk uit naar de gevolgen van het gesprek dat de havenschepen
op 30 oktober 2013 zal voeren. We moeten duidelijk zijn. Er zijn geen andere kandidaten.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de enige kandidaat om de gronden over te
nemen. Niemand betwist momenteel dat de eigendom naar het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen zal gaan. Het gaat enkel om de centen. Hoeveel zal hiervoor moeten worden
betaald?

Dit is net de reden waarom ik namens alle Antwerpenaren en namens onze Vlaamse
economie zo onrustig word. Uiteraard kan Opel een procedure aanspannen. De heer Lachaert
had het daarnet over de eigendomsbeschikking. Daar gaat het uiteraard niet om. Opel kan alle
mogelijke procedures aanwenden om zijn rechten te verdedigen. Dit weerhoudt ons er niet
van ondertussen activiteiten te ontplooien. Nadien zullen er centen moeten worden betaald.
Indien nodig, zal hier een interest op worden betaald. Op die manier kunnen we echter de
activiteiten voortzetten. Dat is wat me ongerust maakt.

We mogen niet blind zijn. We moeten hier lessen uit trekken. Ook als politici moeten wij hier
lessen uit trekken. In het geval van Opel is alles volledig misgelopen. In het geval van Ford
trachten we alles te doen om dit te voorkomen. Het voorkooprecht is juridisch bepaald. Dat
staat in het Burgerlijk Wetboek. Als zoiets contractueel wordt bedongen, moet het ook
worden nageleefd.

Minister-president, u hebt uw terugvordering op vraag van Opel on hold gezet. Ik vraag me af
waarmee ze u toen hebben overtuigd. Van enige goodwill namens Opel hebben we de
afgelopen jaren in elk geval niets gemerkt. Ik ben heel blij dat u hebt beslist de procedure in
gang te zetten. Namens de gemeenschap roep ik u op al de nodige juridische stappen zetten
om de terugvordering zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit punt kan tijdens de
onderhandelingen misschien ook aan bod komen. U zou de havenschepen op de hoogte
kunnen brengen.

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Egbert Lachaert: Ik begrijp de bekommernis van mevrouw Turan. Mijn eerdere
betoog was veeleer van algemene filosofische aard.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Mijnheer Lachaert, we hebben allemaal een filosofische
bekommernis. Ik denk dat we er, met behoud van eigendomsrechten en -titels, als
gemeenschap in moeten kunnen slagen op die gronden activiteiten te ontplooien. Dit staat los
van alle eigendomsrechten en prijsbepalingen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


