Interview

M AR C VER W I LGH EN
«De kmo’s blijven
de ruggengraat
van onze economie.»

Interview

We zullen beslissingen moeten
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Marc VERWILGHEN, de Federale Minister van

werkgeversorganisaties van het land waren aanwezig. En ik heb geen protest noch kritiek
gehoord. We waren vroeger inderdaad geneigd
om te denken dat small is beautiful, maar dat
impliceerde ook dat alleen de grote ondernemingen van de partij waren. Maar inmiddels weten
we dat dat zonde zou zijn. Het is ondenkbaar naar
China te vertrekken zonder de kmo’s mee te
nemen. Het is nu eenmaal zo: de kmo’s blijven de
ruggengraat van onze economie en ik zou er niet
aan gedacht hebben naar China te gaan met
alleen maar grote groepen.

Marc Verwilghen : Duidelijk hun wil om komaf te
maken met het niet respecteren van de intellectuele eigendom. U weet dat het niet respecteren van
octrooien een serieus probleem vormt in China. De
Vice-premier heeft ons gezegd dat, als één van
onze deelnemers met problemen van dien aard zou
geconfronteerd worden, hij niet mocht aarzelen
contact op te nemen met de bevoegde diensten.
IAB : Het soort verklaring dat de Vice-premier niet
verbindt dus... Dat is zand in de ogen strooien,
niet waar?
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IAB : Eén van de economische debatten die het
land beroerden was dat over het brugpensioen.
Wat is uw standpunt daarover?

Marc Verwilghen : Ik denk van niet. Om twee
redenen. Ten eerste omdat, indien dat het geval
was, zij de omvang van het fenomeen zou ontkend
hebben, wat ze niet deed. Vervolgens omdat China in
de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wil blijven, en
daartoe moet het tussen  en  een aantal
voorwaarden naleven. Eén van deze voorwaarden is
de naleving van de intellectuele eigendom.

Marc Verwilghen : Het is duidelijk: het brugpensioenstelsel moet op korte termijn verdwijnen. Ik begrijp de reactie van de vakbonden die
luid protesteren tegen elke maatregel met terugwerkende kracht. Als dat het geval was, zou het
probleem onoplosbaar zijn. We mogen niet vergeten dat we gebonden zijn door de agenda van
Lissabon. Wat betekent dat voor ons? Vooreerst
dat we in België de voorwaarden moeten scheppen om vanaf  over een gemiddelde groei
van  % te beschikken. Vervolgens, dat een
gedeelte van deze groei zal moeten worden aangewend voor onderzoek en ontwikkeling. Om aan
deze eisen tegemoet te komen, moeten we er
geen doekjes om winden: we zullen langer
moeten werken. Momenteel bedraagt onze
tewerkstellingsgraad  %. Die moet absoluut
hoger worden dan  %, vooral voor de bevolkingscategorie tussen de  en de  jaar, waar
de tewerkstellingsgraad nog lager is.

IAB : Het Internationaal Energieagentschap luidt
de alarmbel. Europa zou te afhankelijk zijn van
het Russische gas. Wat denkt u daarvan, als
Federaal Minister van Energie?
Marc Verwilghen : Het debat over de energetische
onafhankelijkheid moet dringend worden gevoerd.
Ter herinnering: in  hebben we beslist om
tegen - de kerncentrales te sluiten. En
wat stelde ik vast toen ik hier als Minister van
Energie aantrad? Primo: dat ik in theorie verantwoordelijk ben voor de behoorlijke energievoorziening van België. Secundo: dat het indicatieve programma over ons energieverbruik slechts de
periode  tot  beslaat. Om duidelijk te
zijn, we hebben slechts een indicatie over ons verbruik voor de periode vóór de sluiting van drie of
vier kerncentrales. En wat moeten we na ?
Om niet voor een onaangename verrassing
komen te staan, heb ik mijn diensten gevraagd
een studie te maken over een periode van  jaar,
namelijk tot in . En dat om inzicht te krijgen
in alle energieproblemen van het land. Ik vond
dat nodig omdat, sinds de beslissing om sommige
kerncentrales te sluiten, bepaalde gebeurtenissen
de situatie veranderd hebben: de fameuze
stroompannes in de Verenigde Staten en in Italië,
en het ongeval in Ghislenghien.
Ten slotte stel ik vast dat Scandinavische landen
zoals Finland, Denemarken en Zweden van hun
beslissing om de kerncentrales te sluiten – die
vóór de onze was genomen – terugkomen. Met
andere woorden, ze hebben ingezien dat er niet
genoeg geloofwaardige oplossingen voorhanden
zijn en dat ze te afhankelijk van een unieke energiebron zouden zijn.

IAB : Zijn dergelijke veranderingen mogelijk,
gelet op de sociologie en de psychologie van onze
bevolking?
Marc Verwilghen : Het zal wel moeten! Ik denk
zelfs dat het onze sociologie en onze demografie
zijn die ons geen keuze laten. We worden geconfronteerd met een verouderende bevolking die
onze sociale zekerheid onder druk zet. We zullen
dus beslissingen moeten nemen, als we niet
hopeloos in de knoei willen raken. Voor mij is het
vijf voor twaalf. Als er niets verandert op dat
gebied, zal ons land met de tijd nog meer door
delokalisatie worden getroffen. In elk geval is het
niet door kaderleden te gijzelen dat de investeerders naar België zullen terugkeren.
IAB : De gijzeling van kaderleden is momenteel
jammer genoeg een specialiteit van het zuiden
van het land. Maar het is niet uitgesloten dat
dergelijke acties zich ook in Vlaanderen
voordoen...

IAB : De fameuze afhankelijkheid van het
Russische gas?
Marc Verwilghen : Inderdaad, maar Rusland is
niet het enige land. We mogen Qatar en Algerije
niet vergeten. Allemaal landen die in een risicozone liggen.
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Marc Verwilghen : Ik hoop van niet, want mocht
dat het geval zijn, kan ik u wel zeggen: dat zullen
we op internationaal niveau duur betalen. ¶



