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CITAAT
‘België zal zelf niet verzuipen, maar jullie zullen
wel miljoenen Nederlanders moeten opvangen.’

Klimaatspecialist PETER WARD schetst een somber toekomstbeeld (in Humo).

Het uitlekken van enkele elementen uit het Fi-
fa-verlanglijstje, het bidbook voor de organisatie
van de Wereldbeker voetbal in de lage landen,
deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Zo was ie-
dereen verwonderd dat de Fifa geen belastingen
en btw zou moeten betalen, iets wat nochtans al
jaren bekend was. Deze voorwaarde, gecombi-
neerd met de penibele budgettaire situatie waar
ons land zich in bevindt, brak bepaalde politici
zuur op. 
Waarom kan de Fifa zoveel vragen? Het is de
markt die speelt. Bij het toewijzen van grote
mondiale sportevenementen ligt de macht niet
in handen van de potentiële organiserende lan-
den. Zij concurreren met elkaar en proberen zich
te verkopen aan monopolistische sportorganisa-
ties. De Fifa heeft de keuze tussen diverse vragers
en zal zich, net zoals andere grote ondernemin-
gen, als een neoliberale instelling gedragen op
zoek naar maximale winst. 
In deze context moeten landen met een sociale
markteconomie opboksen tegen de nieuwe eco-
nomieën zoals Brazilië, Rusland, India, China of
de Arabische oliestaten. Deze en andere landen
willen hun economische potentie en macht uiten
en doen dit onder andere door aan de wereld te
tonen hoe goed ze bepaalde mondiale sporteve-
nementen kunnen organiseren. Deze economie-
en voelen zich vereerd en zullen kosten noch
moeite sparen om er een groots evenement van te
maken. Van enige budgettaire beperkingen door
centrale overheden en bezorgdheid over wat na-
dien moet gebeuren met de accommodatie, zoals
de voetbalstadions in Zuid-Afrika, is geen sprake.
Deze landen gebruiken dergelijke evenementen
bovendien als uiting van nationalisme en om een
positief imago in de wereld te krijgen. 

Imago

Waarom dan nog proberen ze hier te organise-
ren? De voorstanders wijzen, met ‘wetenschap-
pelijke’ studies in de hand, naar de positieve eco-
nomische impact die de organisatie met zich mee
brengt. De realiteit leert ons dat veel van de voor-
af gemaakte studies een ideaalbeeld geven en we
zien al vlug dat de werkelijkheid niet zo rooskleu-
rig is. Zo schatte men de kostprijs voor de bouw
van de stadions in Zuid-Afrika vooraf op een klei-
ne 300 miljoen euro om in werkelijkheid aan on-
geveer 4 miljard euro te komen — maar de Fifa is
tevreden, want zij maakt ongeveer 3,4 miljard eu-
ro winst. 
In de studies wijst men op de effecten voor toeris-
me en de arbeidsmarkt. Hierbij vergeten ze al
vlug het verdringingseffect. In de toeristische
sector zullen bepaalde mensen ons land mijden.
Enkel de bijkomende overnachtingen en beste-
dingen in vergelijking met dezelfde periode in
andere jaren kunnen als baten toegewezen wor-
den aan het sportevenement. Bij werkgelegen-
heidscijfers houden de meeste studies geen reke-

ning met een eventuele hoogconjunctuur of een
sectoriële verhitting van de arbeidsmarkt. Als we
spreken over tewerkstelling wordt die voorna-
melijk in de bouwsector en de horeca gesitueerd
en dit zijn nu net sectoren die in onze rigide ar-
beidsmarkt zelfs in een laagconjunctuur al moei-
lijk arbeidskrachten vinden. Het gevolg zou zijn
dat buitenlanders aangetrokken worden om de
infrastructuurwerken te verwezenlijken. Boven-
dien worden de uitgaven van de eigen inwoners
aan het evenement ingecalculeerd, maar in wer-
kelijkheid zijn dit slechts verschuivingen. België
is bovendien een klein land met een zeer open
economie, waardoor veel van de bestedingen di-
rect zullen weglekken naar het buitenland. De
knowhow voor de bouw van voetbalstadions zou
bovendien wel eens in Duitsland of Nederland
kunnen gezocht worden. 
De voorstanders zouden beter wijzen op de niet-
economische effecten van het organiseren van
een Wereldbeker voetbal. Aan economische zijde
merkt men meestal dat de baten voornamelijk in
het toerisme, de organisatie en de bouw terecht-
komen en de kosten voor de overheden zijn.
Daarom moet men eigenlijk afstappen van het
zuiver economische plaatje en zich eerder toeleg-
gen op de niet-economische baten, zoals gemeen-
schapsontwikkeling, bestemmingsontwikkeling
en sociale en culturele ontwikkeling. Dergelijke
sportevenementen kunnen een promotie-effect
en een imagoverbetering of feelgoodeffect voor
een land betekenen. Na de Wereldbeker 2006 bij-
voorbeeld veranderde de perceptie over Duits-
land van een harde, koude natie met een oorlogs-
verleden naar een warm en cultureel interessant
land. 

Het evenement kan eveneens bijdragen tot trots,
geluk en samenhorigheid, al of niet gecombi-
neerd met nationale identiteit. Dit laatste argu-
ment wordt in Nederland massaal gebruikt via
het oranjegevoel. De imagoverbetering kan te-
vens leiden tot een toekomstige stroom van toe-
risten naar Brugge, Gent, Brussel, Amsterdam.
Bij infrastructuurwerken moet aan de toekomst
gedacht worden: zijn bijvoorbeeld de gebouwde
stadions nog optimaal bruikbaar na het tornooi?
Een factor waarmee de lage landen in zekere
mate rekening houden. Bovendien kunnen auto-
snelwegen gemoderniseerd worden of kan de
luchthaven van Zaventem eindelijk eens een me-
troverbinding met Brussel-Centraal krijgen.
De prijs voor de investeringen zal voor een groot
deel betaald worden door de overheid, met ande-
re woorden: door de bevolking. Hoe krijg je die
bereid om voor een evenement te betalen? In de
meeste potentiële organiserende landen wordt
dit bereikt door het evenement te koppelen aan
nationalisme, samenhorigheidsgevoel, identi-
teit, imago bij de buitenwereld, je land op de we-
reldkaart zetten. In Nederland is dat vrij eenvou-
dig — oranje boven —, maar in België ligt dat alle-
maal toch wat gevoeliger. 

Wat moeten wij met een Wereldbeker voetbal?
Wat brengt het voor België op om de Wereldbeker voetbal te mogen organiseren? Alvast geen
geld, zegt TRUDO DEJONGHE.

TRUDO DEJONGHE
Wie? Docent sporteconomie en internationale econo-
mie aan de Lessius Hogeschool Antwerpen.
Wat? Internationale evenementen kosten altijd geld.
Waarom? De studies die het tegendeel beweren, zijn
zelden ernstig of objectief.

De bouwsector en 
de horeca verdienen aan
een mondiaal sport-
evenement, de overheid
moet investeren

Meer jongeren aan de slag, betekent in België nog altijd meer
ouderen zonder werk. Het aantal Vlaamse werklozen, ouder dan
55, steeg op één jaar met niet minder dan 15,1 procent (DS 3 au-
gustus). Ook Europees scoren we slecht: 35 procent van onze se-
nioren zijn aan het werk, waar Europa de lat op 50 procent legt.
En ook voor de 45-plussers is België de slechtste leerling van de
Europese klas. 
Deze discriminatie van de oudere werknemers is vooral te wijten
aan het feit dat onze oudere werknemers duurder zijn dan de
jongere. Ten eerste zijn de lonen in de meeste bedrijfssectoren
nog altijd gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer. De loon-
kosten voor een 50-jarige kunnen gemakkelijk 1.000 euro per
maand meer bedragen dan voor een jongere van 25. Deze collec-
tieve arbeidsovereenkomsten zijn onwettig, want strijdig met
een Europese richtlijn (2000), die discriminatie wegens leeftijd
verbiedt en zelfs strafbaar stelt. Maar de Overheid, noch onze
sociale partners voelen zich geroepen om dit fundamenteel aan
te pakken. 
In enkele sectoren, zoals in
de banksector, is de leeftijd
vervangen door de jaren an-
ciënniteit. In bepaalde geval-
len wordt die anciënniteit
evenwel meegedragen naar
een nieuwe job. Het resultaat
is hetzelfde: de oudere werknemer is duurder. Ouderen worden
bij herstructurering dan ook het eerst ontslagen en komen daar-
na niet meer aan de bak.
Nog andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantie, zijn gebonden
aan de anciënniteit. En het ontslagrecht: een werknemer van 45
heeft eventueel recht op outplacement en een reclasseringspre-
mie van 6 maanden loon, de opzeggingstermijn van bepaalde be-
dienden wordt mee berekend in functie van de leeftijd en er is
het brugpensioen, waarbij de onderneming nog jaren moet beta-
len voor een oudere werknemer die vertrokken is. Kortom, de
oudere werknemer is te duur. 
En dan maar klagen dat werknemers langer aan de slag dienen te
blijven om de vergrijzing op te vangen, want de pensioenen wor-
den onbetaalbaar.
Wanneer nemen de Belgische Overheid en de sociale partners
hun verantwoordelijkheid? Wanneer gaat Europa België op het
matje roepen?
Beloning moet in rechtstreekse verhouding staan tot de toege-
voegde economische waarde van de werknemer, volgens zijn
kwalificatie en ervaring. Zo ligt de lat voor oud en jong gelijk.
Daarin kan anciënniteit een rol spelen, als deze inderdaad een
meerwaarde voor de werknemer tot gevolg heeft.
Ondertussen heeft Europa de lat nog hoger gelegd: de werk-
zaamheiddoelstelling voor 2020 bedraagt 75 procent van de ac-
tieve beroepsbevolking (15-64 jarigen). We zijn daar nog zeer ver
van af: Vlaanderen scoort met moeite 66 procent, België 62 pro-
cent, Wallonië 56 procent en Brussel 55 procent. 
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Loonvoorwaarden koppelen
aan leeftijd is gangbaar in
België, maar strafbaar in
Europa
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