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Nu het land langzaam uit de lockdown ont-
waakt, kan het de eerste schade opmeten. 
Pieter Timmermans, de ceo van de werk-
geversorganisatie Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO), verwacht faillisse-
menten en pleit voor de snelle vorming van 
een stabiele regering. Die moet met een be-
perkt programma de heropbouw op gang 
trekken.
‘Op het dieptepunt lag 40 procent van de 
productie stil’, zegt Timmermans. ‘Mo-
menteel is dat nog steeds 25 tot 30 pro-
cent. Ik had gedacht dat het allemaal wat 
sneller zou herstellen. Steeds meer bedrij-
ven zullen met solvabiliteitsproblemen 
kampen. De problemen bij de modegroep 
FNG of de herstructurering bij de koffer-
producent Samsonite zijn nog maar het 
begin. Ik vrees voor een golf van faillisse-
menten, zeker bij kleinere bedrijven die 

vaak minder buffers hebben of gespeciali-
seerd zijn in één product of dienst.’

Ondertussen hebben we nog steeds een 
minderheidsregering die met volmachten 
moet regeren. 
‘Door de faillissementen en herstructure-
ringen zal er tegen half juni wel een sense 
of urgency ontstaan. Ik hoop dat er dan 
voldoende partijen opstaan om een coaliti-
on of the willing te creëren, die met een sta-
biele meerderheid rond een beperkt pro-
gramma aan de slag gaat om het land te 
herlanceren. Nu, die coalitie kan er alleen 
komen als iedereen aan tafel ook een aan-
tal symboolwoorden laat vallen zoals in-
dex, brugpensioen … ’

Hoe ziet u zo’n regeringsprogramma dat 
rond de relance werkt concreet?

‘We hebben een beknopt relanceplan ge-
maakt, gebaseerd op vier assen: de econo-
mie, het digitale, het ecologische en het so-
ciale. In het economische luik moet er 
ruimte zijn voor een koopkrachtverhoging 
door de belastingvrije schijf op te trekken 
tot 10.000 euro, een maatregel die vooral 
de laagste inkomens ten goede komt. Daar-
naast moet er meer geïnvesteerd worden in 
de infrastructuur van het land, moet het 
concurrentievermogen bewaakt worden en 
zijn er ook maatregelen nodig voor de 
e-commerce. Door de lockdown zijn we 
massaal online gaan bestellen, vaak op 
buitenlandse webshops. Wij denken dat 
België een deel van zijn achterstand kan 
inhalen tegenover het buitenland. Daar-
voor moet avondwerk van 20 tot 24 uur in 
de Belgische distributiecentra eenvoudig 
en zonder meerkosten uitgebreid worden.’

‘25 tot 30 procent van de productie ligt nog steeds stil’, zegt Pieter Timmermans. © Ivan Put

‘Ik had gedacht dat het allemaal 
wat sneller zou herstellen’
Pieter Timmermans vreest dat de problemen bij FNG en Samsonite nog maar het 
begin zijn. Hij roept de politiek op snel een regering te vormen, om het puin te 
ruimen. ‘Deze crisis is de grootste die ik ooit heb meegemaakt.’

Een stevige koopkrachtverhoging en heel 
wat extra investeringen. Wie zal dat beta
len? Moeten de vermogens niet aangespro
ken worden?
‘Deze crisis is de grootste die ik in mijn 
carrière heb meegemaakt. We gaan sowie-
so naar een begrotingstekort van 7 tot 9 
procent. De prioriteit moet nu echt gaan 
naar het intact houden van ons economi-
sche en sociale weefsel. Later kan gewerkt 
worden aan het wegwerken van de structu-
rele tekorten en kunnen we kijken wie wat 
betaalt.’

‘Wat de belasting op vermogen betreft:
dat is misschien een leuk idee op korte ter-
mijn, maar op lange termijn vernietigt die 
welvaart. Trouwens, hadden we nu een ver-
mogenswinstbelasting gehad, dan had die 
ons de voorbije maanden veel belasting-
geld gekost. Door de crisis zijn er enorme 
vermogensverliezen geboekt die dan in 
mindering waren gebracht.’

Nog een heikel punt dat een volgende rege
ring moet aanpakken, is de sluiting van de 
kerncentrales.
‘Onze boodschap aan de regering is heel 
eenvoudig: beslis! Het maakt niet uit wat je 
beslist, maar doe het tenminste tegen eind 
dit jaar. En als je de kerncentrales sluit, 
maak dan een plan zodat we ook na 2025 
over voldoende en betaalbare elektriciteit 
beschikken. Het blijft onze voorkeur om 
twee tot drie kerncentrales open te hou-

den. De coronacrisis heeft me geleerd dat 
het in Europa ieder land voor zich is. Ik 
vrees dat wie zegt dat we het met minder 
centrales kunnen doen, en dat we bij een 
elektriciteitstekort op de buurlanden kun-
nen rekenen, naïef is. Als er in Europa een 
groot probleem is in de bevoorrading, zal 
ieder land de elektriciteit zo veel mogelijk 
voor zichzelf houden.’

Tijdens de lockdown leek het alsof het soci
aal overleg moeilijk liep en de vakbonden 
weigerachtig waren om de bedrijven herop 
te starten. Uiteindelijk is het toch vlot ver
lopen.
‘In het begin hamerden de vakbonden 
vooral op de veiligheid van de werknemers 
en wij, behalve op de veiligheid, ook op de 
economische kosten. Een heropstart leek 
heel moeilijk. Halfweg april is dat veran-
derd. Toen zijn we binnen de Groep van 10 
beginnen te werken aan een gids om de be-
drijven op een veilige manier te laten her-
opstarten. Die heeft het vertrouwen aan 
beide kanten hersteld.’

‘Wie zegt dat we bij een 
elektriciteitstekort op 
de buurlanden kunnen 
rekenen, is naïef. De 
coronacrisis heeft me 
geleerd dat het in Europa 
ieder land voor zich is’
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