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De gevolgen van de sluiting van Ford Genk voor Ford-dealers

Blue Oval met een rouwrandje
De sluiting van de Ford-fabriek in Genk werd op 24 oktober 2012 bekendgemaakt, precies 50 

jaar na de eerste steenlegging. Een drama voor de Limburgse werknemers, maar de gevolgen 

van deze beslissing van de Europese directie lieten zich ook buiten de fabriekspoorten voelen. 

Veel toeleveranciers verliezen hun enige of belangrijkste klant en zijn daardoor op hun beurt 

verplicht de boeken neer te leggen. Ook de Ford-dealers kennen spannende tijden, al lijkt daar 

de schade mee te vallen.

Verboden in te rijden: Ford sluit de afslag Genk af. De nieuwe Mondeo wordt in Spanje geproduceerd.

 De teloorgang van de Belgische auto-industrie is 
een feit, daar werden we in de afgelopen maan-
den nog eens extra aan herinnerd. Na Renault 
Vilvoorde in 1997 en Opel Antwerpen in 2010, 
ging nu dus ook Ford Genk voor de bijl. Enkel 
Audi Vorst en Volvo Gent weten zich overeind te 
houden als assemblagesite in België. Uiteraard 

bracht de dramatische sluiting van de Limburgse 
fabriek een hele mediastorm op gang, waarin de 
emoties van alle betrokken partijen hoog oplie-
pen. Natuurlijk vooral bij de Genkse arbeiders 
die hun baan defi nitief kwijt zijn en een sombere 
toekomst tegemoet gaan, omdat de jobs in die 
regio schaars zijn. 

   
 Dealers ontmoedigd 
 Daarnaast kregen ook de Ford-verdelers over het 
hele land een fl ink klap te incasseren. De sluiting 
van een fabriek in eigen land is nu eenmaal niet 
de beste reclame voor een merk en bovendien 
verloren ze met het verdwijnen van de productie 
van de Mondeo, de S-Max en de Galaxy in Genk 
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ook het verkoopargument ‘Made in Belgium’ 
voor deze modellen. Eén dealer die anoniem wil 
blijven, wijst naar zijn vitrine waarop de S-Max en 
de Mondeo staan afgebeeld met de slogan ‘Made 
in Belgium’.  “Die mogen we verwijderen”, zegt hij 
ontmoedigd.
Meteen na de sluiting van Ford Genk konden we 
enkele reacties bij dealers opvangen. De mensen 
willen echter anoniem blijven. “Ik voel me bedro-
gen. We zijn op 6 september nog naar Amsterdam 
geweest voor een grote meeting - zeg maar 
spektakel - met als slogan ‘go further’. Zelfs CEO 
Alan Mullaly was aanwezig. Er werden veertien 
nieuwe modellen voorgesteld, maar er werd met 
geen woord over Genk gerept. En toch voelde ik 
nattigheid. We vernamen dat de lancering van de 
nieuwe Mondeo nog maar eens was uitgesteld. 
Ik vond dat heel bizar. En kijk, een paar weken 
later werd duidelijk waarom. Ik heb potentiële 
klanten voor de nieuwe Mondeo. Wat moet ik ze 
nu vertellen?” Toch hebben de Ford-verdelers er 
goede hoop op dat de klanten hun vertrouwen 

Ford Genk was voortdurend in het nieuws. De consequenties voor de werkgelegenheid in Belgisch 
én Nederlands Limburg zijn groot. Wat betekent het voor de Ford-verdelers? 

De arbeiders zijn misnoegd. Anderhalf jaar geleden werd hen de nieuwe Mondeo en S-Max 
beloofd, wat werkgelegenheid tot 2020 zou geven.

Heel wat nieuwe auto’s staan geblokkeerd op de fabrieksterreinen en dat zorgt uiteraard voor 
leveringsproblemen.

 TEKST: ALAIN DE JONG / BEELD: ANP, FRED BAYET A MT B E LG I Ë

in de Ford-producten behouden. Dat bleek uit 
enkele reacties die we later, na het wegebben van 
de eerste emoties, opvingen. De meeste verdelers 
waren echter niet erg spraakzaam na een oproep 
van Ford België om liever niet met de media te 
praten. 
   
 Liever zwijgen 
 Jo De Clercq, communicatieverantwoordelijke van 
Ford België, verklaart waarom de dealers niet erg 
spraakzaam zijn: “We wilden vooral vermijden dat 
de lopende gesprekken met de vakbonden ver-
stoord zouden worden door individuele uitspra-
ken, die misschien in een emotionele bui werden 
gedaan of later uit hun context werden getrokken. 
Daar had niemand baat bij en een bijkomende 
heisa zou de situatie voor de getroff en werk-
nemers alleen maar pijnlijker hebben gemaakt. 
Vandaar dat we ervoor kozen de communicatie 
over de afwikkeling van de sluiting van Ford Genk 
via de hoofdzetel te laten verlopen”.
 AMT: We zijn nu enkele weken verder. Heeft de 

sluiting een negatieve invloed op de verkoop? Blijven 
de klanten weg bij de verdelers? 
Jo De Clerq: “De impact is momenteel nog 
moeilijk in te schatten. We zitten in een decem-
bermaand die in de aanloop naar het autosalon 
van Brussel sowieso heel kalm is. Natuurlijk 
zullen er wel mensen zijn die nu liever geen Ford 
kopen, maar dat eff ect is toch beperkt, meen ik. 
De dealers doen er momenteel natuurlijk wel 
alles aan om hun bestaande klanten tevreden 
te houden. Geen eenvoudige zaak, omdat vele 
wagens op de fabrieksterreinen geblokkeerd 
stonden. In de mate van het mogelijke werd uit de 
bestaande voorraad geput en uitgewisseld tussen 
de verdelers, vaak met een tegemoetkoming naar 
de klanten toe. Dat was natuurlijk niet mogelijk 
voor elke bestelde wagen, zeker als die met een 
specifi eke uitrusting werd besteld. Door het ak-
koord rond de heropstart van de productie en het 

In de tijd van de ‘Escort’ was er nog ‘hoop’; met de nieuwe 
Mondeo spreken de arbeiders van ‘woordbreuk’.
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gedeeltelijk vrijgeven van de auto’s kunnen we de 
leveringsachterstand nu stilaan goedmaken”.
 AMT: Net na het nieuws van de sluiting stond het 
lanceringsweekend van de B-Max gepland. Hoe 
verliep dat? 
Jo De Clerq: “Natuurlijk een beetje in mineur. 
Uiteraard was de lanceringscampagne van de 
B-Max al maanden van te voren gepland, zodat 
de reclamespots gewoon doorliepen. Ook de 
opendeurdagen vonden plaats, maar de geplande 
buurtfeesten in november naar aanleiding van 
een actie in de sociale media werden afgelast. Dat 

deden we uit respect voor de getroff en werkne-
mers, want enkele weken na het slechte nieuws 
uitbundig feestvieren voor de lancering van een 
nieuw model zou natuurlijk zeer ongepast zijn 
geweest”.
 AMT: Denk je dat dit gebeuren lang invloed zal heb-
ben op de positie van Ford in België? 
Jo De Clerq: “Op langere termijn waarschijnlijk 
niet, als we afgaan op wat eerder bij Renault en 
Opel na de sluiting gebeurde. De mensen zullen 
wel abstractie maken van de feiten in Genk als ze 
de volgende weken of maanden een nieuwe Ford 

willen kopen. De sluiting van de fabriek in Genk 
gebeurde op basis van de economische realiteit 
en de positie van de hier geproduceerde model-
len. De klanten moeten overtuigd zijn van de kwa-
liteiten van onze producten en daar is nu eenmaal 
niets mis mee. De nieuwe B-Max is trouwens pas 
uitgeroepen tot de ‘VAB-gezinswagen van het 
jaar’. En in de jury zitten 80 Belgische gezinnen, 
die toch potentiële klanten zijn. Dat bewijst dat 
de mensen een onderscheid maken tussen het 
product en een economische realiteit”. 

Wim Bresseleers uit Berchem: “Ik reken op mijn trouwe klanten”
 AMT: Heeft de sluiting van de fabriek in Genk een 
impact op je verkoop? 
Wim Bresseleers: “Niet echt. De verkoop is de 
laatste tijd niet schitterend, maar dat is volgens 
mij eerder te wijten aan de algemene economi-
sche context en is geen rechtstreeks gevolg van 
de sluiting. Ik kan nog steeds rekenen op mijn 
trouwe klanten, die gewoon zoals gepland voor 
het onderhoud langs komen en even tevreden 
zijn met hun Ford als tevoren. Hen zal ik niet 
meteen verliezen, want ik ben een lokale verdeler 
die een nauwe band heeft met de klanten in de 
omgeving. Dat kan nu in mijn voordeel spelen. 
Wel is het misschien op dit moment moeilijker 
om nieuwe klanten aan te trekken. Dat negatieve 
nieuws rond de fabriek heeft toch wel een invloed 
op het merkimago, vermoed ik. Anderzijds blijft 
zo’n feit niet heel lang in de hoofden van de men-
sen hangen. Dat zagen we eerder met de sluiting 
van Renault en Opel, waar de verkoop zich snel 
heeft hersteld. Wel zorgt de blokkade in Genk 
momenteel voor praktische problemen, want 

minstens één nieuwe auto van een klant raakt niet 
van het terrein. Dat is lastig…”
 AMT: Wat waren de reacties van de klanten? 
Wim Bresseleers: “De sluiting komt natuurlijk vaak 
ter sprake, maar de reacties zijn eerder gelaten. 
Men vindt het vooral een jammerlijke beslissing 
die boven onze hoofden genomen is”.
 AMT: Hoe heb je het nieuws van de sluiting van Ford 
Genk vernomen? 
Wim Bresseleers: “Eerst via de media, omdat het 
nieuws tegenwoordig razendsnel gaat en online 
te volgen is. Die bewuste dag zat ik aan mijn com-
puter gekluisterd om de laatste ontwikkelingen te 
volgen. Natuurlijk heeft Ford België ons later ook 
formeel ingelicht”.
 AMT: Had je een vermoeden dat een sluiting in de 
lucht hing? 
Wim Bresseleers: “Neen, helemaal niet. Zeker niet 
na de belofte dat Genk een nieuw model mocht 
maken en de productie van de Mondeo weldra 
van start zou gaan. Natuurlijk stelde ik vragen 
over de toekomst op langere termijn van deze 

site, nadat eerder al de Transit naar Turkije was 
verhuisd. Maar dat de stekker er zo plots werd 
uitgetrokken, was toch een shock. Het is zeker 
jammer dat er nu geen Fords meer in België 
worden gemaakt, want het label ‘Made in Belgium’ 
was toch ook een verkoopargument voor ons”.
 AMT: Net na de bekendmaking vond de lancering 
van de B-Max plaats. Hoe verliep dat? 
Wim Bresseleers: “Dat was een tegenvaller. We 
hebben toen zeer weinig mensen over de vloer 
gehad. Daar had het nieuws over de sluiting wel 
voor een groot deel mee te maken, vermoed ik”.

Wim Bresseleers: “Ik kan nog steeds rekenen op mijn trouwe klanten, die gewoon zoals gepland 
voor het onderhoud langs komen en even tevreden zijn met hun Ford als tevoren”.

De lancering van de nieuwe B-Max, net na de aankondiging van de fabriekssluiting, verliep 
volgens Wim Bresseleers in mineur.

Garage Bresseleers – Diksmuidelaan 99, 2600 Berchem
Ford-verdeler sinds 1973
Familiebedrijf 2 e  generatie
6 personeelsleden
Verkoop ca. 100 auto’s per jaar

 Fiche van het bedrijf 
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