
Interview. VBO-topman Pieter Timmermans en Wouter Torfs over de noodtoestand

ee, het is nog niet duidelijk hé.” 
Wouter Torfs (62) zucht als we hem
vragen of het exitplan uit de lock-
down nu helder genoeg is voor win-
kelketens zoals de zijne. “Of we op 
11 dan wel op 18 mei heropenen,
blijft onzeker. Zoals al mijn collega’s
hou ik angstvallig het aantal
ziekenhuis opnames in de gaten. Het
zou goed zijn mochten we snel alle

details krijgen, vooral over het aantal klanten
dat toe gelaten is per handelszaak.”

Pieter Timmermans (55) valt in, aan de an-
dere zijde van ons Zoom-gesprek. “Ook wij
hadden liever deze maandag 4 mei, de
heropenings  - datum voor de productiebedrij-
ven, als algemeen startmoment voor alle han-
delszaken gezien. Elke extra sluitingsdag voor
winkeliers is een nieuwe financiële kater”,
zegt de topman van het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO). De ondernemers
waren er nochtans klaar voor. Uit gesprekken
die ik had, bleek dat de vraag vooral was hoe
men erin zal slagen de klanten op de correcte
manier te laten winkelen. Er was nog veel
overleg nodig met de lokale besturen om het
openbare domein te reorganiseren. In dorpen
is dat makkelijk, in de stedelijke handelsstra-
ten is het een uitdaging. Dit zal van iedereen
discipline vergen.”

Voedingszaken slaagden er de voorbije
weken al in het winkelen te organiseren.
Had iedereen zo niet vroeger kunnen
heropenen?
Torfs: “Het was een delicate afweging tussen
gezondheid en economie. Daarom hoedde ik
me er voor niet te eisen dat alle winkels zo
snel mogelijk opengingen. Uiteraard zag ik dat
onze burgers disciplinair zijn. Ook zag ik de si-

tuatie in Nederland, Denemarken en Zweden,
waar de meeste winkels openbleven. Daar ver-
trokken ze meer vanuit de gedachte dat bur-
gers verantwoordelijkheid kunnen nemen en
niet als kleine kinderen behandeld moeten
worden. Dan vraag ik me af: waarom keken we
niet meer naar hun aanpak?”

Timmermans: “Er waren de voorbije weken
zowel bij werkgevers als werknemers twee
scholen. Dat was voor ons ook niet evident. De
‘gezondheid eerst’-school wou niets doen zo-
lang het laatste virusdeeltje niet weg was. Het
gevolg van hun aanpak zou zijn dat alles tot
2021 platligt, ons land kapot is en de gezond-
heidszorg niet gefinancierd kan worden. De
andere school wou snel de handel heropstar-
ten uit vrees dat ons economisch weefsel
sterft. Maar als er straks een tweede en derde
coronagolf komt, kan alles óók om zeep zijn.
Daarom is het zo belangrijk dat nu beslist is
beide te verzoenen in een gefaseerde herope-
ning.”

Hoe pakt schoenenhandel Torfs de
heropening aan?
Torfs: “We kunnen vandaag al heropenen, als
het zou mogen. We verdeelden voldoende

mondmaskers, handgel en veiligheidslinten.
Wij respecteren wel de breuklijn die Pieter
aanhaalt. Ik geef mijn medewerkers de bood-
schap: we herstarten met een minimumbezet-
ting. Als je het nog niet ziet zitten of je hebt
kindjes ten laste, blijf dan thuis. De technische
werkloosheid kan tot eind juni doorlopen.”

U was een van de eerste ondernemingen
die aankondigde 24 van uw 650 mensen 
te ontslaan. Sociale secretariaten
waarschuwen nu dat veel bedrijven aan
ontslagrondes denken in het najaar. Dreigt
ook bij u nog meer banenverlies?
Torfs: “Laat ons wel wezen, wij kwamen met
de 24 ontslagen op een pijnlijke manier in het
nieuws omdat ik transparant was. Neem van
mij aan dat op dit moment bij veel bedrijven
dezelfde operatie gebeurt. We moeten daar
echt niet flauw over doen. Wij namen de maat-
regel op basis van realistische ramingen. 

“Nu moeten we de vinger goed aan de pols
houden, zodat onze omzet mee evolueert met
onze kosten. Als dat niet zo gebeurt, zou het
mismanagement zijn om niks te ondernemen.
Gelukkig kan de technische werkloosheid mo-
gelijk nog economische werkloosheid worden,
dat is de beste buffer tegen massale ontsla-
gen.”

Meneer Timmermans, heeft het VBO er
zicht op hoeveel bedrijven failliet kunnen
gaan?
Timmermans: “Uit onze eerste analyses schat-
ten we dat 5 à 10 procent van de ondernemers
het niet meer kunnen trekken als hun sluiting
nog veel langer duurt. Dat geldt vooral in de
horecasector. De eerste steun van de overheid
was slechts zuurstof op korte termijn. Vergelijk
het met een bloedend lichaam dat je hier en
daar stelpt. Als het blijft bloeden, sterven vi-
tale organen af en is het helemaal voorbij. Dat
dreigt nu met een deel van onze economie te
gebeuren. 

“Daarom bepleiten wij met het VBO de crea-
tie van een grootschalig solvabiliteitsplan. Wij
stellen een maatregel voor zoals de fameuze
Cooreman-De Clercq-wet tijdens de crisis van
1982. Mensen konden toen hun spaargeld – sla-
pend kapitaal – fiscaal voordelig investeren in
aandelen van Belgische bedrijven. 

“Andere steun is ook denkbaar, zoals beta-
lingsuitstel van de vennootschapsbelasting.
Het zou een bijzonder goed signaal zijn als de

‘5 tot 10 procent
bedrijven kan
overkop gaan’
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et zal bij sommige tieners tot een lustig lock-
downfeestje geleid hebben, het advies van het GO!
om geen eindexamens meer te organiseren. Alle
tijd van de wereld om esthetisch verantwoorde
mondmaskers bijeen te instagrammen en ze uitge-
breid te passen thuis. Dat gehannes van Koen
‘hoofd-schouders-knie-en-teen’ Geens zal hen niet
overkomen, wees gerust.

Het is natuurlijk ingewikkeld om examens te or-
ganiseren in deze tijden. Heel veel leerlingen weten

nog steeds niet wanneer de schoolpoort weer openzwaait,
en zelfs nu ze toch al op een kier staat, is het maar de vraag
of ze ooit tijdig in een klaslokaal geraken om samen met 
medeleerlingen iets dat gelijkt op een examen in te vullen. 

Op het eerste gezicht is er dan ook veel te zeggen voor de
piste die het gemeenschapsonderwijs voorstelt. Topvrouw
Raymonda Verdyck noemde het “niet fair” om nu examens
in te richten rond leerstof die leerlingen zelfstandig en in uit-
zonderlijke omstandigheden hebben moeten verwerken. Ze
adviseert haar scholen om in geen enkel leerjaar proefwer-
ken te organiseren in juni en vraagt hen voornamelijk te be-
oordelen op wat ze tot nog toe gepresteerd hebben.

De woorden van Verdyck waren nog niet koud of daar
waren de onderwijsexperts al. Hun boodschap: permanente

evaluatie is geen geschikt
middel om een eindoordeel
te vellen over leerlingen, de
evaluaties zijn doorgaans
veel subjectiever dan bij
echte examens. Alsook: on-
derzoek heeft al uitentreuren
aangetoond dat leerlingen
die studeren voor een heus
examen, leerstof veel grondi-
ger opnemen dan zij die dat
niet hoeven te doen. 

Nu weet ik niet wat voor
tiener u was, maar ik had in-
derdaad enige examendruk
nodig om me te verdiepen in
chemie of wiskunde. Anders
staarde ik gewoon wat naar
Mike Patton en diens fantas-
tische wenkbrauwbel aan

mijn slaapkamermuur. Het vervelende aan deze intussen ty-
pisch Vlaamse onderwijsdiscussie is dat ze zo gruwelijk voor-
spelbaar is geworden. Het was voorspelbaar dat het GO! zo’n
advies zou geven, en je kon er gif op innemen dat Wouter
Duyck en co ‘Achterstand!’ en ‘De lat!’ zouden roepen.

Toen ik zelf schoolliep in de voorloper van het gemeen-
schapsonderwijs, diep in de eighties, torste dat al het imago
van ‘te gemakkelijk’ onderricht. Dat beeld wordt ruim drie
decennia later nog steeds (te) vaak bevestigd. Het katholieke
net, o verrassing, laat zijn scholen wel vrij te beslissen of ze
examens organiseren. Gelijke kansen zijn voor hen geen
overweging? Wie zal het zeggen.

Ik stel voor dat de onderwijskoepels en de experts de 
coronacrisis aangrijpen om exact het omgekeerde te bewerk-
stelligen van wat we intussen van hen verwachten. Misschien
wordt het GO! dan wat prestatiegerichter en gaan ze in 
katholieke scholen gelijke kansen wat meer vooropstellen.
Resultaat: excellent onderwijs voor iedereen. Is dat ellendige
virus toch ergens goed voor geweest. 
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Familiehulp start
met kraamzorg
voor patiënten

Familiehulp start met kraamzorg
voor moeders of gezinnen be-
smet met het coronavirus. Ann
Demeulemeester van Familie-
hulp: “Bij besmette personen
verleenden we tot nu enkel de
meest noodzakelijke gezinszorg,
via cohortteams, een vast team
van verzorgenden en thuisver-
plegers die exclusief instaan
voor de zorg voor coronapa-
tiënten. In bepaalde regio’s
gaan we de cohortteams nu
uitbreiden met kraamverzor-
genden. Zij kunnen voortaan
kraamzorg verlenen aan gezin-
nen waar iemand is besmet met
het coronavirus, en krijgen daar
extra opleiding en bescher-
mingsmateriaal voor.” (BELGA)

Pieter
Timmermans
(rechts):
‘Gelukkig is er
het internet.
Anders hadden
we echt een
majeur drama
gehad.’
Wouter Torfs
(links): ‘We
moeten als
Belgische
webshops
kritisch zijn
voor onszelf.
Een Calimero-
reflex volstaat
niet.’ 
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regering binnen een tiental dagen kan uitpak-
ken met zo’n solvabiliteitspakket.”

Torfs: “Pieter, laat ons wel niet vergeten dat
België een kmo-land is, hé. Het moet om meer
gaan dan kapitaalsverhogingen op de beurs,
want dat helpt onze kmo’s niet.”

Timmermans: “Uiteraard Wouter. We zien
het als een piramide. Eerst zijn er algemene
maatregelen nodig, dan voor de kmo’s die ook
van taxshelters moeten kunnen genieten
(waarbij de investeerders belastingvoordelen
krijgen, MR) en dan sectorgebonden hulp voor
de zwaar getroffen horeca, reis- of luchtvaart -
sector. Sommigen kunnen er niet alleen bo-
venop komen. Het mag wel niet lang meer
duren. We hebben nú een plan nodig om te
vermijden dat tijdelijke werkloosheid omslaat
in permanente werkloosheid.”

Hoeveel banen staan er op de tocht?
Timmermans: “Ik heb geen eigen cijfers. Ik las
enkel de IMF-prognose dat in ons land
100.000 werklozen bij kunnen komen. Uit een
kleine enquête stelden we al vast dat de kans
dat zwaar getroffen bedrijven mensen gaan
laten afvloeien met de dag groter wordt. Dat
moeten we niet onder stoelen of banken ste-
ken.”

Zal uw bedrijf deze storm doorstaan,
meneer Torfs?

Torfs: “Wat Pieter zegt, is volledig terecht. Ik
ben blij dat wij als familiale aandeelhouders
niet luisterden naar banken die eerder advi-
seerden cash uit het bedrijf te halen, ‘want het
zou vadsig worden’. Ik prijs me nu toch geluk-
kig dat we een beetje vet hebben, want dit is
geen sprint maar een marathon. We kunnen
beter tegen een stootje dan afgetrainde bedrij-
ven met hoge schuldgraad. Hoe het verloopt,
zal te maken hebben met de wijze waarop het
consumentenvertrouwen zich herstelt. Wij
houden er rekening mee dat we de eerste
maanden nog terugvallen op 50, 60 procent
van onze omzet. Hoe onze kostenstructuur er
dit najaar uitziet, blijft wel een bron van be-
zorgdheid.”

In welke mate brengt de onlineverkoop
redding?
Timmermans: “Men zei tot vandaag dat de so-
ciale zekerheid de stabilisator is van onze sa-
menleving. Vandaag prijzen we ons gelukkig
met technologie als de twééde stabilisator. Stel
je eens voor, Wouter, dat er geen internet was
zoals in de jaren 70 en 80. Dan lag alles plat.
Dan hadden we geen 1,3 miljoen tijdelijk werk-
lozen, dan hadden we pas echt een majeur
drama gehad. Nu bleef 60 procent van de pri-
vate sector aan de slag.”

Torfs: “De verkoop van onze webshop is
verzesvoudigd sinds de coronacrisis. Die vangt

‘De eerste steun van de
overheid was maar zuurstof
op korte termijn. Er is nú een
plan nodig om te vermijden
dat tijdelijke werkloosheid

permanent wordt’
PIETER TIMMERMANS

HOOFD VBO

nu 40 procent van onze omzet op. De vraag is
nu wel hoeveel van die klanten online gaan
blijven hangen en hoeveel er terug naar de
winkels zullen gaan.”

Hoe groot is het risico dat de lokale
onlineverkoop hier uit de markt geprijsd
zal worden door dumpingpraktijken uit
China?
Torfs: “Met 26 collega-CEO’s adverteerde ik
daarom een paar weken geleden al om bewust
lokaal te kopen. Als je online koopt bij de grote
webspelers moet je beseffen dat er geen toege-
voegde waarde in België blijft, geen belastin-
gen, geen jobs. Wel moeten we als Belgische
webshops kritisch zijn voor onze eigen perfor-
mantie. We moeten durven te concurreren
met de internationale jongens. Een Calimero-

reflex volstaat niet.”
Timmermans: “China kan een partner zijn,

maar we mogen niet naïef zijn. We moeten in
EU-verband aandringen op een gelijk speel-
veld. Jullie komen hier, wij komen bij u.”

Wat vinden jullie van ons politiek bestuur?
De federale volmachtenregering eindigt in
juni. Wat dan?
Timmermans: “Het beste is natuurlijk dat we
snel een volwaardige regering krijgen. Het zou
niet slecht zijn dat een aantal toppolitici zich
discreet terugtrekt, zonder dit te laten lekken,
over de vraag wat we er de komende maanden
van kunnen maken. We móéten vanaf septem-
ber in stabieler vaarwater zitten om het econo-
misch herstel en een eventuele tweede of
derde coronagolf – ik hoop dat die er niet
komen – het hoofd te bieden met één com-
mando. Er komt nog veel op ons af.”

Torfs: “Ik denk dat de aanvang van de crisis
door de volmachtenregering goed is aange-
pakt: crisismanagement dat aanleunde bij het
advies van de virologen. Nu is er ander leider-
schap nodig, dat verder kijkt dan de gezond-
heidscrisis. Leiderschap dat het algemeen
belang in ál zijn facetten voor ogen heeft: ge-
zondheid, welzijn, economie, duurzaamheid,
mobiliteit... Dat mis ik vandaag. We ontwaken
nu stilletjes uit de ‘coronabubbel’ en stellen
vast hoe onbestuurbaar ons land is geworden.”
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Belg in Oxford: ‘Vaccin kan
klaar zijn tegen winter’
Bruno Holthof, de voormalige
topman van de Antwerpse ZNA-
ziekenhuizen die nu aan het
hoofd staat van de toonaange-
vende Oxford University Hospi-
tals, toonde zich in een inter-
view met VTM Nieuws over de
ontwikkeling van een doeltref-
fend vaccin. De universiteit van
Oxford lijkt het verst te staan
met de ontwikkeling daarvan.
Vrijwilligers hebben het middel
al ingespoten gekregen.

De Britse farmareus Astra -
Zeneca heeft bovendien aange-
kondigd dat het gaat samenwer-
ken met de universiteit van
Oxford om zo snel mogelijk een
vaccin te ontwikkelen, produ-
ceren en distribueren.

“Het is een vaccin dat ont-
wikkeld wordt met een ver-
koudheidsvirus dat in principe
onschadelijk is voor de mens”,
legt Bruno Holthof uit aan VTM
Nieuws. “We gebruiken dat vi-
rus om genetisch materiaal van
het coronavirus in te brengen.
We hebben het bewijs dat het
werkt bij dieren. Maar de wer-
king moet nog wel bewezen
worden bij mensen.”

“We hadden de genetische
code van het virus midden ja-
nuari, we hebben de eerste vrij-
williger ingeënt met het nieuwe
vaccin op 27 april. Dat is een re-
cordtempo. Als alles gaat zoals
verwacht, kunnen we voor de
winter een vaccin hebben.” (HLN)

‘Overheid moet
investeren om
crisis te verslaan’

Sp.a-voorzitter Conner Rous-
seau pleitte op 1 mei in een on-
line toespraak voor een ‘New
Social Deal’ om uit de crisis te
raken. “Als we straks weer voor-
uit willen, dan zullen we het
eerst eens moeten zijn over wat
vooruitgang is”, zei hij. Dat heeft
hij samengevat in een ‘New So-
cial Deal’, met onder meer een
eerlijker belastingssysteem en
een overheid die investeert in
bedrijven, openbaar vervoer,
energiezuinige woningen en al-
ternatieve energie. Het rende-
ment daarvan moet gaan naar
“een hoger inkomen en lagere
belastingen voor iedereen die
elke dag zijn best doet”, zei
Rousseau. (BELGA)

Een datum waarop de huur-
markt opnieuw mag opstarten,
is er nog niet.  Vlaams minister
van Wonen Matthias Diepen -
daele (N-VA) heeft wel al een
draaiboek klaar, samen met
Verenigde Eigenaars, CIB,
Huurdersplatform en FedNot. 
“Ik wil de huurmarkt zo goed
mogelijk voorbereiden. Naast de
gebruikelijke maatregelen zoals
mondmaskers en social distan-
cing, zijn er nog veel praktische
aspecten waarmee we rekening
moeten houden.”

Gedurende een overgangs-
fase zal de markt nog strenge
maatregelen moeten respecte-
ren. “De kantoren van profes-
sionele verhuurders, vastgoed-

Draaiboek voor huurmarkt ligt klaar,
heropstartdatum nog niet bekend

makelaars en sociale verhuur-
ders mogen enkel op afspraak
werken met een bezoeker per
10 vierkante meter. De onder-
tekening van contracten ge-
beurt liefst digitaal en sleutels
worden ontsmet.” Het plaatsbe-
zoek wordt beperkt tot maxi-
maal 2 personen en eventueel
de vastgoedmakelaar, met
mondmaskers voor iedereen. 

Na de heropstart kan ook
verhuizen weer. Maar ook voor
minister Diependaele is nog
niet duidelijk of een vriend
daarbij mag helpen, en verhuis-
firma’s al actief mogen zijn. “Ik
hoop dat de Nationale Veilig-
heidsraad hier snel duidelijk-
heid schept.” (SPK)

Vlaams minister van Wonen
Matthias Diependaele (N-VA):
‘Woningen bezoeken mag 
met maximaal twee personen
en eventueel de makelaar.’ 
© ISOPIX


