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Wilde actie zorgt voor productiestop bij autobouwer in Genk

ToeleveranciersblokkerenFord
kriStof WindelS
BruSSel

Dearbeiders vanFordGenk
zoudenvandaagengisterenaan
de slag gaan.Maardatwas
zonderde toeleveranciers
gerekend. Zij kozenvoor een
wilde actie,waardoorde
productie stilviel.Wordt ook
vandaagniet gewerkt, dan telt
het ‘onderhandelingskapitaal’
vandeFordvakbondenmeteen
2.000afgewerkte, geblokkeerde
auto’sminder.

Een schare werknemers van de toeleve-
ranciers van Ford Genk is boos. Dat er te
weinig aandacht gaatnaarhun toekomst,
is hen te veel geworden. Enkele tientallen
beslotendanookomgisterendeMondeo-
laan,deenige toegangswegrichting toele-
veringsbedrijven, te blokkeren. Voor de
poorten van onder meer SML, Lear,
Synchreon en IAc lagen gisterochtend
brandende autobanden.

Wiewélwildewerken,demeerderheid,
geraakteerniet in.Geenonderdelen,bete-
kende meteen ook dat er verderop bijna
geen auto’s konden worden gemaakt. Na
eenkleinuurkondeochtendploegniet lan-
ger verder. Ze zaten hun shift gewoonuit,
net als demiddagploeg.

De wagens die ze gisteren zouden bou-
wen,hebbeneenbijzonderbelang. Samen
metdeafgewerkteauto’sdieeralstaan,die-
nenzealsonderhandelingskapitaalmetde
Europese Fordtop over de sluiting en het
sociaal plan. De parkings zijn afgesloten
doordevakbondensindsvorigemaandde
sluiting werd bekendgemaakt. Militanten
vandePVDALimburgkwamengisterenter
plekkeduidelijkmakendatzenietgeloven
indiestrategie.Linksenrechtsvieltehoren
datzijhetinitiatiefnamenvoordeblokkade.

Totale verrassing
“Zebuitendeangst vanonzekeremensen
uit”, zegt Rohnny Champagne, voorzitter
ABVV-MetaalLimburg. “Zewillenzichzelf
profilerenopderugvanduizendmensen.”
Hassan Duzgun van de liberale vakbond
ziet het anders. “Ze namen het initiatief
niet, wemoeten eerlijk blijven.”

De vakbonden van de toeleveringsbe-
drijvenwarenalvast niet opdehoogte, en
steundende actie niet. “Een totale verras-
sing”, noemde Duzgun wat hij gisteroch-
tend zag. “Zehaddenhunplek goedgeko-
zen, net op een smal stuk van de
Mondeolaan.”

Later op de dag was er overleg tussen
devakbonden,dedirectiesvande toeleve-

ringsbedrijvenendeactievoerders.Genks
burgemeester Wim Dries (CD&V) bracht
ze samen. Het personeel van de toeleve-
ringsbedrijven krijgt voor gisteren loon.
“Erzalookmeer informatiekomenvande
directie over de ontslagprocedures”, zegt

Duzgun. DaaropgingburgemeesterDries
nogmetdeactievoerderspraten.“Normaal
gezien gaat iedereen morgen (vandaag)
weer aan de slag”, meent Duzgun. “Maar
hetwordt bang afwachten”, geeft hij toe.

PershiftwordenbijFordGenkzo’n500
wagensgeproduceerd.Eendag inactiviteit
betekent meteen 1.000 auto’s minder als
‘inzet’ voor de vakbonden. Momenteel
staan er zo’n 8.000 wagens geblokkeerd.
Vandaag en op 6, 7, 13 en 14 december
wordt in principe nog gewerkt dit jaar.

Odell naar Genk
Donderdag volgt over de geblokkeerde
wagens een gesprek met de Fordtop.
Momenteelwordt gespeculeerddat daar-
voor Stephen Odell, topman van Ford
Europe, zelf zal afzakken naar Limburg.
Dathetgesprekopneutraal terreinplaats-
vindt, lijkt het gerucht alleen maar te
bevestigen.Odell stuurdebijdeaankondi-
gingvandesluitingvorigemaandnogzijn
kat, tot grote woede van de werknemers.
Hij liet toen de lokale directie het vuile
werkopknappen. “Ikweetnietwienupre-
cies komt opdagen”, zegt Fordwoord-
voerder JoDeclercq vaag.

‘Ze buiten de angst
van onzekere mensen
uit. Ze willen zichzelf
profileren op de rug
van duizend mensen’
rohnny chaMpagne
voorzitter aBvv-Metaal liMBurg

Eenopvijfouderen leeft inarmoede
Sara VandekerckhoVe
BruSSel

Eenopdevijf ouderen leeft
onderdearmoedegrens, zo
klaagtWelzijnszorg aan. ‘Het is
schandalig datmensendiehun
hele levengewerkthebbenopdie
manierhunoudedagmoeten
doorbrengen’, zegt voorzitter
GretaD’Hondt.

Metde campagne ‘Armoedeverjaart niet’
vragen Welzijnszorg, ouderenbeweging
Okra en Welzijnschakels aandacht voor
het probleem. Het risico op een leven in
armoede ligtbijouderennamelijkeenpak
hoger dan bij de rest van de bevolking.

“Onze pensioenen flirten met de armoe-
degrens”, zegt Greta D’Hondt. “Bij een op
devijfouderenligthet inkomenzelfsonder
die drempel.”

In België bestaat er nochtans een inko-
mensgarantie voor ouderen,waarbij lage
pensioenen sowieso een aanvulling krij-
gen. “Sinds 2010 gaat de overheid auto-
matischnaof iemanddaarrechtopheeft”,
zegt D’Hondt. “Oudere gepensioneerden
vallendusuitdeboot,wantzijhebbenzo’n
onderzoek nooit gehad. Die mensen krij-
gen vaak geen uitkering, hoewel ze daar
welrechtophebben.Mensendiehunhele
leven hard hebben gewerkt, moeten het
nu stellen met een inkomen waarmee ze
nauwelijks kunnen overleven. Ik vind dat
verschrikkelijk.”

De lage pensioenen zijn overigens niet
het enige probleem. “Hououder jewordt,
hoe groter de kans dat je extra zorg nodig

hebt’, zegtD’Hondt. “Endat kost allemaal
geld. 9 procent van de ouderen stelt zorg
uit omfinanciële reden,41procentkande
zorgmaarmoeilijkbetalen.Datzijnschrij-
nende cijfers.”

Ookwoneneist invelegevalleneenaan-
zienlijke hap vanhet budget op. D’Hondt:
“Momenteel staan er 20.000 ouderen op
dewachtlijstvooreensocialehuurwoning.
Zij moeten nu noodgedwongen een huis
zoeken op de private huurmarkt, terwijl
dat met een pensioen vaak onbegonnen
werk is. De Vlaamse regering keert sinds
korthuurpremiesuitaanmensenmeteen

laag inkomendievijf jaaropeenwachtlijst
staan. Vijf jaar is heel erg lang, voor een
oudere kanhet te laat zijn.”

Om de campagne kracht bij te zetten,
brachten de organisaties gisteren een
bezoek aan de ministers bevoegd voor
armoede,pensioenen,huisvestingenwel-
zijn. “Wehebbenbijheneenlegetaartdoos
afgeleverd”,zegtD’Hondt. “Zekregengeen
taart, maar een politieke eis om armoede
bijouderendaadwerkelijkaantepakken.”

Dat het budget in tijden van crisis erg
beperkt is,magvolgensWelzijnszorggeen
excuus zijn. “Het is allemaal een kwestie
van prioriteiten stellen”, meent Greta
D’Hondt. “Armen moet je ondersteunen,
anders neem je hun zelfrespect af.
Bovendien dreig je in een vicieuze cirkel
terecht tekomendieonsookheelveelgeld
zalkosten.Het isaandepoliticiomhierde
juiste keuzes temaken.”

●Werknemers van toeleveranciers van Ford blokkeren deMondeolaan in Genk, de enige toegangsweg richting toeleveringsbedrijven. © BaS BogaertS
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Nucleaire
rente
omlaag
in2013
Jeroen Van horenbeek
BruSSel

Denucleaire rentewordt in 2013
verlaagdvan550miljoennaar
475miljoeneuro.Dat besliste de
regeringstop.

De oorzaak is de sluiting van Doel 3 en
Tihange 2. Beide kerncentrales liggen
sinds deze zomer stil nadat inspecteurs
mogelijkescheurtjesontdekten indereac-
torvaten. Als het daadwerkelijk om
scheurtjesgaat,moetenDoel3enTihange
2 definitief sluiten. Het onderzoek naar
de ‘onregelmatigheden’ loopt volop. Het
definitieve vonnis vanhet controleagent-
schap FANC (Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle)wordt 15 januari ver-
wacht.

Voor2012eist de regering-DiRupo550
miljoeneuroopvandenucleairewinsten,
vooral vanElectrabel.Voor2013wordtdat
bedrag dus teruggeschroefd tot 475 mil-
joen euro. “We gaan daarover niet meer
onderhandelenmetElectrabel”, reageert
het kabinet van staatssecretaris voor
Energie Melchior Wathelet (cdH).
“Wellicht trekt Electrabel naar de rech-
ter, maar we zullen alle voorzorgsmaat-
regelennemen.Dewetwordtwaterdicht.
Tijdens eerdere rechtszaken kreeg de
regering al steeds gelijk.”

In 2009 vocht Electrabel de nucleaire
rente aan bij het Grondwettelijk Hof.
Vorig jaar werden via de rechtbank van
eerste aanlegdebetaalde taksenuit 2008,
2009en2010 teruggeëist.De rechter oor-

deelde echter altijddatdenucleaire rente
niet “manifest disproportioneel blijkt”.
Electrabel denkt daar echter helemaal
anders over: “We stellen vast dat het
bedrag van 550 miljoen op geen enkele
economische realiteit is gebaseerd en
geen rekeninghoudtnochmetdebrutale
degradatie van de Europese energie-
markten nochmet de onbeschikbaarhe-
denvanDoel 3 enTihange2deafgelopen
zes maanden”, klinkt het in een pers-
communiqué. “Zo’n bijdrage is onbe-
staand in Frankrijk enNederland, en het
niveau van de contributie, zoals beslist
door de Belgische regering, is hoger dan
de Duitse nucleaire bijdrage. GDF Suez
enElectrabel zullenhunrechtenenstand-
punt latengeldenviadevoorzieneproce-
dures, zoals iedere industrieelbegaanmet
de continuïteit van zijn activiteiten en de
belangen van zijn klanten en medewer-
kers", sluit het bedrijf zijn reactie af.

Kamerlid en energiespecialist Kristof
Calvo (Groen) noemt de verlaging voor
2013alvast een“sinterklaascadeau”.Zeker
omdat “de nucleaire woekerwinsten
ongeveer 2 miljard euro bedragen en de
federaleenergiewaakhondCREGeen taks
van 1,2 miljard euro naar voren schuift.
We zitten met een heel moeilijke begro-
ting, waarbij aan iedereen inspanningen
worden gevraagd. Er is niet echt ruimte
voor folietjes. Dat er dan cadeautjeswor-
den gegeven aan de energiemonopolist
metwoekerwinsten, vind ik tochheel erg
moeilijk te begrijpen."

Hetkernkabinetbeslistedaarnaastdat
Electrabel en Luminus 1.000 megawatt
vanhunnucleaire productie ter beschik-
king moeten stellen van nieuwe spelers.
Dat is een zesde van de totale nucleaire
capaciteit. De ingreep geldt als compen-
satie voor de verlengde levensduur voor
Tihange 1 (waarvan de capaciteit 1.000
megawatt is).Die centralemoestnormaal
sluiten in2015,maar zal draaien tot 2025.

‘Wellicht trekt
Electrabel naar de
rechtbank, maar we
zullen alle maatregelen
nemen. De wet wordt
waterdicht’
Melchior Wathelet (cdh)
StaatSSecretariS voor energie
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EerstdeNMBS,pasdanCharleroi voorministerMagnette
KrIstoF WInDEls
BrUssEL

PaulMagnette (PS) blijft
oppost alsminister van
Overheidsbedrijven tot er
eenoplossing is voorde
NMBS.De socialistische
schepenFrançoise
Daspremontwordt zo
tijdelijk burgemeester
vanCharleroi.

Degrotewinnaarvandegemeente-
raadsverkiezingeninCharleroi,Paul
Magnette, legtop3decemberdeeed
af als burgemeester,maar laat zich
meteen daarna verhinderd verkla-
ren.Zokanhij enkeleweken langer
minister blijven om de onderhan-
delingenmetdevakbondenoverde
hervormingvandeNMBSte leiden.
DatmelddeLaNouvelleGazettegis-
terenopzijnwebsite.
De regeringwilhet overheidsbe-

drijf, tegendezinvandevakbonden,
van eendrieledigenaar een tweele-

dige structuur latenevolueren.
Op14oktoberhaaldedePSonder

aanvoering vanMagnette met 46,7
procent van de stemmen een abso-
lute meerderheid in Charleroi. Het
gevolg had hij vooraf al aangekon-
digd:hijzouuitdefederaleregering
stappenenvoltijdsaandeslaggaan
als burgemeester van de stad.
Magnettebrandtalvastvanambitie.
Voor de gemeenteraadsverkiezin-
gennoemdehijGentnog een stich-
tend voorbeeld voor zijn beleid.
Charleroi is jarenlang slecht

bestuurd, waarbij veel zware cor-
ruptiezaken het imago van de stad
kelderden. Magnette staat zo voor
een zware erfenis, maar die moet
dus evenwachten.
Hoe lang is onduidelijk. De afge-

lopenweken bleek al dat de onder-
handelingen over de hervorming
van de NMBS een zware dobber
worden. De vakbonden maakten
vorigeweeknogeendocumentover
aandeministerdatmoetdienenals
basisvoornieuwebesprekingen.Ze
willen eengeïntegreerde structuur,

terwijl de minister van twee naar
drie bedrijvenwil. Deze week gaan
deonderhandelingenverder.
Makkelijk wordt het niet voor

Magnette. De vakbonden blijven
zichverzetten tegeneen tweeledige
structuur, waarbij alleen nog twee
afzonderlijkebedrijvenvoorhetver-
voer en het netbeheer overblijven.
Debondenzwaaiendaarbijmetstu-
dies waaruit blijkt dat een verticale
opdeling van de spoorwegen nade-
lig isvoordedienstverlening,kwali-
teit, stiptheid enveiligheid.

Debegroting:degelijk
werkstukofprutswerk?
stEVEn samyn
BrUssEL

Hoezit hetnumetde
federalebegroting: is het
eendegelijkwerkstuk in
moeilijke economische
omstandighedenof
prutswerk indemarge?
Het antwoordhangt af van
debrilwaarmee je kijkt.
Maar zelfs de voorstanders
merkenopdat op lange
termijn veelmeernodig is.

Precies een week geleden bereik-
ten de zes partijenuit de regering-
Di Rupo een akkoord over de
begroting en eenpakket(je)maat-
regelenomdeconcurrentiekracht
van onze ondernemingen te ver-
beteren. “Deze begroting getuigt
van moed”, merkte een opge-
luchte eerste minister op. “Het
vertrouwen van onze burgers en
ondernemingen in de toekomst is
hersteld, maar ook het vertrou-
wen van het buitenland in ons
land.”
De reacties gingen echter

onmiddellijk een andere richting
uit. Het resultaat van een maand
onderhandelenwerdoveralmetde
grond gelijk gemaakt. Fiscalisten,
economen, werkgevers en vak-
bonden reageerden unisono zeer
ontstemd. “Demaatregelenkomen
te laat, ze zijn te beperkt en eigen-
lijkookongeloofwaardig”, sneerde
Agoriatopman Paul Soete. “Dit is
de schande vér voorbij”, liet het
liberale ACLVBweten.
Politiek vielen niet alleen de

scherpe reacties van oppositie-
partijen N-VA en Groen op. Maar
ook demakke verdediging van de
regeringspartijen zelf. In de kran-
ten, ook deze, vielen in de eerste

plaats de termen: te weinig en te
laat, ruim onvoldoende, aanslag
opdemiddenklasse, knip- enplak-
werk.
Politicoloog Marc Hooghe

merkte dit weekend op dat de
negatieve sfeer rond de begroting
niet verklaard kon worden door
objectieve cijfers. Econoom Koen
Schoors sprak gisteren in zijn
column in DeMorgen over “kran-
ten gevuldmet hysterische hyper-
bolen en kundig verpakte non-
sens”.

Overheid ontvet
Zijn analyse: de federale overheid
wordt ontvet, de sociale zekerheid
bespaart, lasten op arbeid ver-
schuiven naar lasten op winst en
vermogen, de totale lasten op de
economie stijgenminderdan inde
onsomringende landenende laag-
ste inkomenskrijgeneenextraatje.

Minpunten: een deel van de
inspanning wordt helaas doorge-
schoven naar volgend jaar en de
indexhervorming is niet perfect.
Conclusie: grossomodo is het een
fijn plaatje. De federale begroting,
bestempelt als de uitvoering van
hetPS-programma,bevatheelwat
elementen die de N-VA publieke-
lijk heeft ondersteund. Terwijl de
Vlaamse, waar de N-VA mee aan
het bestuur zit, vooral het verket-
terde PS-programma lijkt uit te
voeren.
Maarhoezithetnu? Isdebegro-

tingvanderegering-DiRuponueen
deftig werkstuk of een ramp? Een
deel vanhet antwoord valt te lezen
in het boek De perfecte storm, dat
Schoors met collega-economist
Gert Peersman schreef. “Als je het
puuralseencrisisbegrotingbekijkt,
is dit geen slechtwerk”, benadrukt
die laatste. “Deregeringbeperktde
schade. Indehuidigeeconomische

situatie is drastischbesparen trou-
wens zelfmoord.”
Al is ereengrote ‘maar’.Volgens

Peersman is het grote probleem
dat er geen werk wordt gemaakt
vanmaatregelenop lange termijn.
“Diehoevennietmeteengeldop te
brengen, maar moeten wel een
structurele koerswijziging inzet-
ten.Opdiemaniervoorkomjesoci-
ale drama’s. Als je vandaag zou
aankondigen dat de pensioenleef-
tijd elk jaar eenbeetjewordt opge-
trokken, is dat verteerbaar.Komje
opeendagplotsmetdeboodschap
dat er ineens twee jaar langermoet
worden gewerkt, dan krijg je –
terecht – zwaar protest.”

Tegen de muur
Peersman merkt op dat volgend
jaaropnieuwdezelfdebegrotings-
oefening zal moeten worden
gedaan, en het jaar erna opnieuw
en daarna opnieuw. “Uiteindelijk
loop je vroegof laat tegendemuur.
In ons boek tonen we aan dat
België, zelfs bij de meest optimis-
tischegroeiveronderstellingen, op
termijn een bedrag moet vinden
dat gelijk is aan de volledige
opbrengst van persoonsbelastin-
genofhetdubbelevanalle federale
overheidsuitgavenzonderde soci-
ale zekerheid. En dat alleen omde
vergrijzingsfactuur te betalen.
Maar je kunt de belastingen niet
verdubbelen en zeker niet meer
besparen dan je uitgeeft.”
De hoogleraar economie her-

haalt zijn pleidooi voor een mas-
terplan omde overheidsfinanciën
op lange termijngezond temaken:
eendrastischeverschuivingvande
lasten op arbeid naar kapitaal en
consumptie, eengrondigehervor-
ming van de arbeidsmarkt en de
pensioenen, en een strategisch
industrieel en concurrentiebeleid
op lange termijn.

‘De federale
regering voert een
N-VA-beleid, de
Vlaamse voert een
PS-programma uit’
KoEn scHoors
GistErEn in ‘DE morGEn’

Populariteit

Dat Vincent Van Quicken-
borne (open Vld) naar be-
neden tuimelt in de peiling
van deze krant – hij ging
van van 8 naar 17 in de
poppoll – doet hem weinig.
“Je moet kijken naar de
vraag: wie moet de ko-
mende maanden een be-
langrijke rol spelen? ik
heb gekozen voor Kort-
rijk, dan is dat nor-
maal.” En Gents
burgemeester Daniel
termont (11) dan?
“Kortrijk is
Gent niet.”

Accolade

cD&V-voorzitter Wouter
beke heeft zijn federale vi-
cepremier steven Vanac-
kere gisteren op het
politiek bestuur een acco-
lade-award overhandigd
nadat de Financial Times
Vanackere had uitgeroepen

tot ‘meest betrouwbare
minister van Finan-
ciën’ van de eurozone.
Beke roemt hem op
de partijwebsite voor
zijn “werk in stilte, weg

van camera’s en
microfoons”.
(KW)

Interview Prins Filip in Australië

‘Ik benhier niet om
overmijzelf te praten’
mElbournE — Prins Filipwil
niet terugkomenopde polemiek
rond zijn privéleven. “Ik benhier
niet omovermijzelf ofmijn
gevoelens te spreken. Ik benhier
ommijn land ende bedrijven te
helpen.”
Het is traditie dat de kroon-

prins ophet einde van zijn han-
delsmissies tijdmaakt voor een
gesprekmet demeegereisde jour-
nalisten. Datwasmaandagna-
middag inAustralië niet anders.
Van opde 35ste verdieping van
zijn hotel inMelbourne bena-
drukte hij het belang van
Australië voor onze onderne-
mers. “Dit land is echt de poort
omde sprongnaar het Verre
Oosten te kunnenmaken.”

na afloop van elke missie
spreekt u over een succes,
maar is het nog nuttig om vier
keer per jaar op zo’n dure zen-
ding te trekken?
“Geenenkeledeelnemerheeftmij
gezegddathij of zij hier in
Australiëhaar tijdheeft verloren.
Ik leidnual bijna20 jaaromde
drieof viermaandeneenhandels-
missie enzie geen redenomdat te
veranderen.Hetbrengt volgens
mijmeergeldopdanhet kost.”

Welk imago hebben de belgen
hier?
“Wewordenbeschouwdalsmen-
sen die loyaal zijn, hardwerkend
enbons vivants.”

Veel ondernemers vinden dat
de fiscaliteit in belgië te zwaar
is. Denkt u niet dat dat een
gevaar is voor onze concurren-
tiekracht?
“Ik kan alleen antwoordendat
watwij hier doennuttig is voor
België. Ik hoor ook de boodschap-
pen van ondernemers en ande-
ren. Voor de restmoet u aanhet
VBOeenmening vragen.”

Voor het vertrek was er heel
wat heisa over vermeende ont-
hullingen uit uw privésfeer.
Wat vindt u daarvan?
“Ik heb daarweinig over te zeg-
gen. Ik ben hier niet om overmij-
zelf ofmijn persoonlijke gevoe-
lens te spreken.Maar ommijn
land en de bedrijven te helpen.
België heeft grotemogelijkhe-
den. Op eenmoment dat er een
wereldwijd economische crisis
heerst, is het superbelangrijk dat
wij vooruitgang kunnen boeken.
Elkeminuut is belangrijk. Echt
waar.”

Hoe is het om zonder uw gezin
op stap te zijn?
“Dat is niet altijd even gemakke-
lijk.Maar ik heb via Skype al
twee keermetmijn echtgenote
en onze vier kinderen kunnen
spreken. Ik heb hen ook het uit-
zicht en de zee kunnen tonen. Ze
hebben alles goed begrepen,
zelfs de kleinste die nogmaar
vier jaar is.”

Kinderpsychiater Peter
adriaenssens heeft de pers
opgeroepen om prinses
Elisabeth met rust te laten,
staat u daarachter?
“Het ismisschien aan jullie dat ik
die vraagmoet stellen. Ik zal u
zeggen: wij proberen Elisabeth
een zo normaalmogelijke opvoe-
ding te geven. Dat is het belang-
rijkste.We bouwen eenwarm
nestmet banden tussen de fami-
lieleden. Prioriteit nummer één
is dat ze gelukkig kan zijn.” (BUX)

Paul Magnette
legt 3 december
de eed af als
burgemeester,
maar laat zich
meteen daarna
verhinderd
verklaren

‘Als je het
puur als een
crisisbegroting
bekijkt, is dit
geen slecht werk’
GErt PEErsman
Economist

Filip: ‘Een
handelsmissie
brengt vol-
gens mij meer
geld op dan
ze kost’


