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Redactioneel

Schrijf de industrie niet af

In de jongste decennia is er een zeer grote 
verschuiving opgetreden van werkgelegenheid in de 
primaire sector (lees: landbouw en visserij) naar de 
secundaire sector (lees: mijnbouw en verwerkende 
industrie) en van deze laatste naar de tertiaire en 
quartaire sector (lees: handels- en dienstensector). 
Enkele cijfers illustreren deze merkwaardige evolutie 
in West-Vlaanderen. In 1970 was 8%  tewerkgesteld 
in de primaire sector, 48% in de industrie en bouw 
en 44% in handel en diensten; dertig jaar later zijn de 
verhoudingen: 4%, 30% en 66%. In de jongste 10 jaar 
zijn in West-Vlaanderen alleen circa 11.000 arbeids
plaatsen verloren gegaan in de secundaire sector.

Hoe komt dit? Hiervoor zijn vele redenen.
De belangrijkste factor is ongetwijfeld de stijgende 
productiviteit, zowel in de landbouw als in de 
industrie, tengevolge van een buitengewone 
mechanisering en automatisering. Wat meer is, 
zowel in de landbouw als in de industrie is de huidige 
productie en toegevoegde waarde merkelijk hoger 
dan in het verleden. Met andere woorden, we produ
ceren meer met minder jobs. Dank zij de grotere toe
gevoegde waarde werden tal van handelsactiviteiten 
en diensten gestimuleerd.

Hoewel veel minder uitgesproken, liggen ook 
veroudering van producten en de delokalisatie van 
bedrijven en/of productieprocessen naar andere 
regio's of naar het buitenland, mede aan de basis van 
een verlies aan industriële jobs. Er is echter nog een 
vierde reden, van statistische aard, die aan de basis 
ligt van de dalende industriële tewerkstelling. Tal van 
grote bedrijven hebben vooral in de jongste twee 
decennia tal van niet-kernactiviteiten afgestoten en 
uitbesteed aan derden. Hier bedoelen we activiteiten 
zoals transport, maaltijden, boekhouding, schoonmaak, 
informatica, marketing en andere. Al deze activiteiten 
behoren statistisch tot de handels- en dienstensector. 
Dit betekent dat grosso modo de tewerkstelling 
niet is gewijzigd, doch "statistisch" is verschoven 
van de industrie naar de tertiaire sector. Dit betekent 
dat in wezen de boven beschreven globale daling 
van de industriële sector enigszins overdreven over
komt.

Dit proces van dalende industriële tewerk
stelling zal in de komende jaren - tengevolge van de 
automatisering en de groeiende internationale 
competitiviteit - onverminderd doorgaan, vooral in 
deze regio's die sterk op een traditionele industriële 
structuur zijn gebaseerd. Dit is het geval voor 
West-Vlaanderen.

Vaak hoort men dan ook dat de toekomst van 
de werkgelegenheid in West-Vlaanderen en in ons 
land in het algemeen in de dienstensector ligt. Dit is 
een eerder simplistische en zelfs gevaarlijke stelling. 
Over welke diensten heeft men het? De diensten 
kunnen in twee groepen worden opgedeeld.
Een eerste groep diensten zoals publieke administraties, 
onderwijsinstellingen, hospitalen, winkelbedrijven en 
vele andere, hebben een louter verzorgende functie 
en worden gevoed door het inkomen verdiend in 
stuwende sectoren (landbouw, industrie, internationaal 
toerisme en andere), enerzijds, en transferinkomens 
(belastingen, sociale uitkeringen), anderzijds.

Een tweede groep diensten behoort tot de 
stuwende sectoren. Zij hebben de capaciteit hun 
producten en diensten te exporteren en op deze 
wijze de inkomensstroom van een streek aan te 
zwengelen. Duidelijke voorbeelden zijn internationaal 
toerisme, havens, internationaal transport, onderzoeks
instellingen, banken, verzekeringsinstellingen en 
zakeiijke dienstverlening met internationale uitstraling.

Het verschil tussen beide groepen diensten is 
enorm. De eerste groep, hoewel noodzakelijk in onze 
maatschappij, is volgend. Ze is afhankelijk van het 
reilen en zeilen van de stuwende activiteiten in een 
streek of een land. De tweede groep diensten 
creëert, zoals ook de industrie en de landbouw, 
inkomen die de voedingsboden vormt voor de eerste 
groep diensten.

Nu zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van stuwende dienstensectoren in West-Vlaanderen 
niet zo groot. We hebben onder meer zee- en lucht
havens en aanvenwante activiteiten, enkele onderzoeks
instellingen, toerisme en zakelijke dienstverlening die
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Redactioneel

mogelijkheden bieden. De kansen zijn reeds minder 
groot in het bank- en verzekeringswezen. In de 
komende jaren is ook geen spectaculaire meer- 
tewerkstelling in het toerisme aan de Kust te ver
wachten.

Dit alles betekent dat we de industrie niet zo 
gemakkelijk mogen afschrijven. Zij vormt samen met 
de land- en tuinbouw en de stuwende takken van de 
tertiaire sector, de basis van inkomenscreatie en de 
motor van een groot gedeelte van de werkgelegen
heid in de veelgeprezen diensteneconomie.

Dit is geen pleidooi voor bescherming van 
traditionele industriële sectoren zonder toekomst.
We leven in een open economie en de Europese een
making en het proces van globalisering gaan verder. 
Dit zal zich in de komende jaren uiten in de tewerk
stellingscijfers van meerdere industriële bedrijven.

We beschikken gelukkig over zeer vele goede 
en zelfs uitstekende industriële ondernemingen in 
West-Vlaanderen. Het is noodzakelijk deze bedrijven 
te stimuleren en te koesteren. Dit kan en moet op 
verschillende wijzen gebeuren.

Primo moeten we kennisintensieve industrieën 
- ook diensten - ontwikkelen en product- en proces
vernieuwing binnen de bestaande ondernemingen 
stimuleren. Hier verwijzen we naar de studie 
"West-Vlaanderen 2010 - een strategie voor econo
mische ontwikkeling". De ontwikkeling van het 
technisch textiel in onze provincie (zie verder in dit 
nummer) is hier een voorbeeld van. De Vlaamse 
overheid heeft hier een belangrijke taak om het 
wetenschappelijk onderzoek en de vorming van 
hogere technici in het algemeen en het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek in de ondernemingen te 
ondersteunen.

Secundo moet veel aandacht worden 
geschonken aan productie en logistieke netwerk
structuren. Dit veronderstelt het stimuleren van 
clusters, het verder activeren van de industriële toe
levering en de voorwaarden scheppen voor een

ontwikkeling van zakelijke dienstverlening in 
West-Vlaanderen. Gezien de ligging van 
West-Vlaanderen en de beschikbare havens, 
hebben we zeker nog groeikansen in de logistiek.
Hier schuilen ook steeds meer diensten met grote 
toegevoegde waarde. Dit alles wijst erop dat industrie 
en diensten meer en meer complementair zijn met 
een grote graad van verwevenheid.

Tertio moet ons land - net als de meeste 
industrielanden - meer oog hebben voor de competi
tiviteit. Onze totale arbeidskost en productiekosten in 
het algemeen drijft meerdere productieprocessen 
naar andere oorden. De delokalisatie van bedrijven is 
tot een zekere hoogte niet te vermijden.
Niettemin mogen we het proces niet indirect 
activeren. Er waren in Vlaanderen tijdens de jongste 
maanden voldoende krachtige signalen.

Quarto moeten we ruimte geven aan de 
ondernemingen om uit te breiden en te moderniseren. 
In West-Vlaanderen alleen verloren we in de jongste 
vijftien jaar enkele duizenden arbeidsplaatsen in de 
industrie ten gevolge van de niet beschikbaarheid van 
geschikte terreinen. Het probleem is op vandaag nog 
verre van opgelost. Hier zijn geen financiële middelen 
van doen, enkel politieke wil.

Verder moeten we de nefaste invloed vermijden 
op het ondernemingsklimaat van sommige richtlijnen 
met sterke invloed op de competitiviteit (onder meer 
zware milieuheffingen) en van lange administratieve 
procedures voor stedenbouwkundige- en milieu
vergunningen. Tenslotte moeten we het imago van 
België in het buitenland, vooral de USA, verbeteren.

Er ligt een zware verantwoordelijkheid bij de 
politieke wereld, het bedrijfsleven, werknemersorga
nisaties, het onderwijs en vele andere groepen van 
onze maatschappij, om de bestaande jobs in de 
industrie veilig te stellen en nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen. Wij moeten op een andere wijze aankijken 
naar onze industrie. Misprijzen moet plaats maken 
voor waardering.

West-Vlaanderen Werkt 4, 2003 l/VES



TECHNISCH TEXTIEL

West-Vlaamse sector 
in de kijker: 
Technisch textiel

Annelies Demeyere en Tanja Termote
Stafmedewerkers sociaal-economisch beleid 
WES Onderzoek & Advies

Inleiding

In dit artikel wensen we de sector van het technisch 
textiel in de kijker te stellen. Hoewel de meeste 
bedrijven in de textielsector het de laatste jaren 
moeilijk hebben en bij sommigen het idee leeft dat 
de industrie in het algemeen geen toekomst heeft, 
is de markt van het technisch textiel volop in 
beweging.

In de volgende paragrafen maken we vooreerst een 
afbakening en voorstelling van de sector van het 
technisch textiel, Vervolgens belichten w e de tewerk
stelling in de sector. Aan de hand van een beknopte 
financiële analyse bekijken w e eveneens hoe het 
gesteld is met de liquiditeit, solvabiliteit en de renta
biliteit van de West- Vlaamse bedrijven die actief zijn 
in het technisch textiel. Het artikel wordt afgesloten 
met een beknopte SWOT-analyse van de sector en 
het meegeven van een aantal strategische aandachts
punten.

Afbakening van de sector

Textiel in het algemeen kent drie grote toepassingssegmen- 
ten: textiel voor kledingdoeleinden (kledijstoffen, voering- 
stoffen, breigoedstoffen,...), textiel voor interieurtoepassingen 
(tapijtstoffen, meubelstoffen, bad- en keukenlinnen, 
matrasstof, decoratietextiel,...) en textiel voor technische 
toepassingen of technisch textiel. Daarnaast zijn er nog 
twee toeleveringssectoren die aan de drie hogergenoemde 
toepassingsegmenten leveren: enerzijds de spinnerijen die 
de garens leveren die nodig zijn om tot het finaal textiel
product te komen, en anderzijds de veredeling of de 
ververijen, drukkerijen en de bedrijven die zorgen voor de 
kleuraanbreng of voor technische verbeteringen zoals 
coating, het antistatisch maken, ...
Figuur 1 geeft de verdeling van de toegevoegde waarde 
over deze vijf segmenten van textiel in België en in Europa 
weer. Uit de tabel blijkt dat technisch textiel in België 
inzake toegevoegde waarde een belangrijker aandeel in 
de totale textielsector inneemt, dan in de Europese Unie.

Hoewel we in het vervolg van het artikel enkel aandacht 
hebben voor de sector van het technisch textiel, willen we 
toch meegeven dat West-Vlaanderen ook op het vlak van 
de andere toepassingssegmenten van textiel een toonaan
gevende positie inneemt. Inzake interieurtextiel behoort 
West-Vlaanderen ongetwijfeld tot de top van Europa. 
West-Vlaanderen is de eerste producent in de EU-15 voor 
tapijten. 50%  van de productie van tapijten in Europa is 
afkomstig uit België, waarvan het grootste deel in West- 
Vlaande'en wordt geproduceerd. Ook inzake matrasstof 
zijn we de nummer één. Daarnaast telt West-Vlaanderen 
bedrijven die tot de topspelers in de wereld inzake huis- 
houdtextiel en textiel in wandbekleding behoren.
Qua design textiel (meubel- en decoratiestoffen) staat 
(West-)Vlaanderen op de tweede plaats, na Italië, 
hoewel het verschil gering is.

Figuur I
Aandeel in de toegevoegde waarde van de vijf 
toepassingssegmenten van textiel in België en in 
Europa <*>
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TECHNISCH TEXTIEL

Tabel 1
Toepassingsdomeinen van het technisch textiel

Logo Toepassingsdomein Bestemming Voorbeelden

8
Agrotech Textiel voor landbouw, 

tuinbouw en visvangst
Weefsel voor wortelkluitverpakkingen, zakken/netten voor opslag, 
beschermdoek voor serres, beschermnetten, visserijgarens, visserijnetten, ...

f t
Buildtech Textiel voor bouw en lichte 

constructies
Warme isolatiedoek voor gebouwen, roofingtextiel, buitenzonwering, 
projectiedoek,...

É L
Geotech Geotextiel Doek voor water-, wegen- en bodemwerken, waterfilterdoek, kunstgras, 

afdichtingsdoek, ...

$ 0
O

Indutech Textiel voor industriële 
toepassingen

Transportband, hoge temperatuursbestendige garens, poetsdoeken, 
liftkabels, glasvezeldoeken in computers, filters in stofzuigers, ...

l i l
Medtech Bestemming in de 

medische sector
Chirurgische watten, luiers, materialen voor brandwondverzorging, 
hospitaallinnen, chirurgpakken, steunverbanden, therapeutische elastische 
kousen, incontinentieonderleggers, ...

© Mobiltech Textiel dat wordt gebruikt 
in voertuigen

Automatten, airbagweefsels, veiligheidsgordels, weefsels voor autobanden, 
binnenbekleding van auto's, zetelbekleding voor bussen, treinen, trams, 
vliegtuigen, ...

■ ■ i
i n■—■ j Packtech Textiel voor transport 

en verpakkingstextiel
Postzakken, zakken voor linnengoed, geldzakken, buitenbekleding van 
reiskoffers, weefsels voor rugzakken en sporttassen, dekzeil, scheepstouw, ...

A
Protech Textiel voor bescherming 

en veiligheid
Brandslangen, materialen bestemd voor lasserskledij, voor reddingsvesten, 
doek voor paraplu's, stoffen voor douchegordijnen,...

Sporttech Textiel voor sport- 
toepassingen

Kunstgras, biljartlakens, doek voor sportschoenen, doek voor parachutes 
en luchtballons, vlaggendoek, monofilamenten voor bespanning (tennis
racket, ...),...

Overige Diversen Tapijtruggen, douchegordijnen, projectiedoeken, ...

Bron: Febeltex, Jaarverslag 2002-2003, p. 42.

Technisch textiel kan worden omschreven als 'textielop- 
lossingen voor technische uitdagingen'. Tabel 7 geeft een 
overzicht van de negen toepassingdomeinen waarin het 
technisch textiel kan ondergebracht worden: agrotech, 
buildtech, geotech, indutech, medtech, mobiltech, 
packtech, protech en sporttech.

In België zijn er zo'n 140 bedrijven die 
technisch textiel produceren, dit is ongeveer 
een tiende van alle Belgische textielbedrijven.
Bij zowat een derde van deze textielbedrijven 
maakt technisch textiel slechts een onderdeel 
uit van de activiteiten.

Tabel 2 geeft een overzicht van de bedrijven die een 
vestiging hebben in West-Vlaanderen waar activiteiten 
worden uitgeoefend in de sector van het technisch textiel. 
Per bedrijf wordt aangeduid in welke domeinen van tech
nisch textiel deze bedrijven actief zijn. W e zien dat 40 van 
de 140 Belgische bedrijven actief in technisch textiel - dit is 
een kleine 30%  - gevestigd zijn in West-Vlaanderen. 
Zonder ons uit te spreken over de omvang van de productie, 
zien we dat de meerderheid van deze bedrijven actief is in

meerdere domeinen van het technisch textiel. 25 van de 40 
bedrijven zijn actief in textiel voor industriële toepassingen 
en 24 bedrijven in textiel voor voertuigen. 21 bedrijven in 
West-Vlaanderen, waaronder enkele grote namen zoals 
Sioen, Seyntex en Concordia Textlles, produceren textiel

voor bescherming en veiligheid. De domeinen 
'textiel voor de medische en de gezondheids
zorg' en 'textiel voor transport en verpakking' 
komen het minst frequent voor bij de West- 
Vlaamse bedrijven actief in technisch textiel (in 
beide gevallen 13 bedrijven).

Technisch textiel heeft een brede waaier van toepassingen en 
een zeer groot groeipotentieel. In België is het aandeel van 
het technisch textiel in de totale Belgische textielindustrie 
gestegen van 13% in 1993 naar 24% in 2002. De producten 
moeten steeds meer aan een groter aantal normen voldoen. 
Het betreft dan ook innovatieve producten met hoge toegevoeg
de waarde, die zeer R&D-intensief zijn en gekenmerkt worden 
door een doorgedreven specialisatie. Dankzij deze eigenschap
pen is technisch textiel, in tegenstelling tot het klassieke textiel, 
minder gevoelig voor concurrentie uit Azië, Latijns-Amerika, 
het Midden-Oosten of Oost-Europa (de 'lageloonlanden').

TECHNISCH TEXTIEL IS 
MINDER GEVOELIG 

VOOR CONCURRENTIE 
UIT LAGELOONLANDEN 
DAN KLASSIEK TEXTIEL



TECHNISCH TEXTIEL

Slechts 65%  van de productie van het Belgische technisch 
textiel wordt uitgevoerd tegenover 70%  van de productie 
in de totale textielsector. Technisch textiel betreft immers 
vooral gespecialiseerde producten die aan andere sectoren 
worden toegeleverd (voorbeeld dekzeilen voor vrachtwa
gens, autogordels, ...).

Tewerkstelling

De 40 bedrijven actief in technisch textiel in West- 
Vlaanderen (zie tabel 2), telden volgens de RSZ-gegevens op

30 juni 2001 in totaal 4.140 tewerkgestelden1 (zie tabel 3). 
Febeltex3 schat de tewerkstelling in het technisch textiel in 
België op ongeveer 9.000 arbeidsplaatsen. Circa 4 6 %  van 
de tewerkstelling in de sector van het technisch textiel zou 
dus gesitueerd zijn in West-Vlaanderen. Dat komt omdat 
West-Vlaanderen een aantal zeer grote bedrijven telt die 
actief zijn in technisch textiel (bijvoorbeeld Sioen, Libeltex, 
Seyntex, ...).

De totale textielsector in West-Vlaanderen telde in het jaar 
2001 19.216 werknemers. Dit is de helft van de Belgische 
tewerkstelling in de textiel in dat jaar (38.744 personen).

Tabel 2
Overzicht van de West-Vlaamse bedrijven actief in één o f meerdere productgroepen van het technisch 
textiel

Productgroepen
Agrotech Buildtech Geotech Indutech Medtech Mobiltech Packtech Protech Sporttech

Naam bedrijf Gemeente vestiging

Arlitex___________________  Avelgem
AVS Spinning NV Spiere-Helkijn • • • • • •
Belgian Sewing Thread NV Deerlijk • • • • • • •
Bergez NV Tielt • • •
Bulcaen NV Waregem
Delvoye NV Kortrijk * •
Coatex NV Poperinge • • • •
Concordia Textiles NV Waregem * • •
Copaco NV Kortrijk •
De Geest NV Moorsele • •
De Witte Lietaer Textiles NV Lauwe
Dekovilt NV Kortrijk
Dumont-Wyckhuyse NV___ Roeselare
Claessens NV_______________Waregem
Flocart NV Wevelgem
Haezebrouck N V _______ Kortrijk
leperband NV____ ____ leper
Vanneste Jos NV Harelbeke
Lano Carpets NV__  Harelbeke
Lava BVBA Wielsbeke •
Libeco - Lagae NV Meulebeke •
Libeltex NV Meulebeke • • • •
Luypaert NV Langemark-Poelkapelle • •
Movelta NV Deerlijk •
Orotex - Orotuft NV Oostrozebeke • • •
Rosenlew NV Izegem •
Rubis NV Izegem • • • •
Schlegel BVBA Gistel • •
High-Print (Seyntex) NV Tielt
Sioen NV Ardooie • • • •
Steverlynck Gebroeders NV Anzegem • • • •
Seyntex NV - Dept. Techma Tielt 
Coatings NV

• * •

Flipts & Dobbels NV Roeselare
Vanmarcke NV Waregem • • •
Veranneman Technical 
Textiles NV

Ardooie • • • •

Vetex NV Kortrijk • • • •
Walotex NV Kortrijk • • •
Interspinning NV Waregem • • • • • •
Lambrecht Spinning NV Waregem • • •
Xirion NV Oostende • •

Bron: Febeltex, Technical Textiles From Belgium, verwerking: WES onderzoek & Advies
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Tabel 3
Aantal inrichtingen en bezoldigde tewerkstelling 
in de West-Vlaamse bedrijven actief in technisch 
textiel, naar tewerkstellingsklasse, 20012

Tewerkstellingsklasse Inrichtingen Tewerkstelling
< 10 3 17

10-19 6 85
20-49 14 457
50-99 5 335

100-199 5 754
200 en + 7 2.492

Totaal 40 4.140

Bron: Febeltex, RSZ, verwerking: WES Onderzoek & Advies

We beschikken momenteel niet over gegevens om een 
evolutie van de tewerkstelling in het technisch textiel in 
West-Vlaanderen weer te geven. De totale textielsector in 
West-Vlaanderen kende tussen 1992 en 2001 een daling 
van de loontrekkende tewerkstelling met 3.649 eenheden 
of 16%. Vermoed wordt dat de daling van de tewerkstel
ling in de sector van het technisch textiel in deze periode 
beperkter was.

Geografische spreiding van de tewerkstelling

Figuur 2 toont de spreiding van de tewerkstelling in de 
sector van het technisch textiel en de totale textielsector 
over de West-Vlaamse gemeenten.

Het aandeel van de tewerkstelling in het technisch textiel in 
de totale textielsector in West-Vlaanderen bedraagt circa 
21,5%. Hierbij willen we wel opmerken dat de meeste 
bedrijven niet enkel actief zijn in technisch textiel, maar 
ook andere activiteiten uitvoeren (textiel voor kledingdoel- 
einden, textiel voor interieur, ...).

17 van de 40 bedrijven actief in technisch 
textiel tellen meer dan 50 werknemers.
Zeven bedrijven tellen zelfs meer dan 200 werk
nemers. Gemiddeld telt de sector van het 
technisch textiel in West-Vlaanderen onge
veer 100 werknemers per bedrijf.

60%  VAN DE 
TEWERKSTELLING IN 

HET TECHNISCH TEXTIEL 
IN WEST-VLAANDEREN 
SITUEERT ZICH IN HET 

ARRONDISSEMENT 
KORTRIJK

60%  van de tewerkstelling in het technisch textiel in West- 
Vlaanderen situeert zich in het arrondissement Kortrijk 
(vooral Harelbeke, Waregem, Menen en Anzegem) en 29%  
in het arrondissement Tielt (Meulebeke, Oostrozebeke, 
Tielt). De arrondissementen leper, Oostende en Roeselare 

kennen elk een aandeel van 3 a 4 %  in de 
totale tewerkstelling in het technisch textiel.
De arrondissementen Brugge, Diksmuide en 
Veurne kennen geen bedrijven actief in 
technisch textiel.

De totale textielsector telde in West-Vlaanderen 550 bedrijven 
in 2001. De gemiddelde tewerkstelling bedroeg 35 werk
nemers. Bedrijven waar technisch textiel tot één van de 
activiteiten behoort, tellen dus gemiddeld genomen meer 
werknemers dan een gemiddeld textielbedrijf in West- 
Vlaanderen. Technisch textiel bedient in hoofdzaak een 
nichemarkt, hetgeen aanzienlijke kapitaalsinvesteringen en 
onderzoek vraagt. De instapdrempel voor technisch 
textiel ligt dus hoog, waardoor het voornamelijk grotere 
bedrijven zijn die technisch textiel produceren.

Tabel 4
Specialisatiegraad van de sector van het technisch 
textiel en van de textielsector ten opzichte van 
de industrie, per West-Vlaams arrondissement en 
voor West-Vlaanderen als geheel, referentieregio: 
België, 2001

Arrondissement Technisch textiel Textiel
Brugge 0,0 0,3
Diksmuide 0,0 1,9
leper 1,1 1,8
Kortrijk 5,3 5,4
Oostende 2,5 0,3
Roeselare 0,7 0,7
Tielt 5,9 6,4
Veurne 0,0 2,1
West-Vlaanderen 3,0 3,3

Bron: RSZ, verwerking: GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

Ook in de totale textielsector is de spreiding 
van de tewerkstelling geconcentreerd in de 
arrondissementen Kortrijk en Tielt: 58% van 

de West-Vlaamse tewerkstelling in de textielsector is gesitu
eerd in het arrondissement Kortrijk en 29,5% in het arron
dissement Tielt4. De overige arrondissementen vertegen
woordigen een aandeel van minder dan 5 %  in de totale 
tewerkstelling in de textielsector in West-Vlaanderen.

Specialisatiegraad

Aan de hand van de specialisatiegraad bekijken we in 
welke mate de arrondissementen van West-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen als geheel gespecialiseerd zijn in technisch 
textiel, respectievelijk textiel, in vergelijking met een ruimer 
referentiegebied, namelijk België5.

Uit tabel 4 blijkt dat West-Vlaanderen zowel voor wat het 
technisch textiel als de totale textielsector betreft, een spe
cialisatiegraad heeft die hoger ligt dan 16). De grootste spe
cialisatie in technisch textiel treedt op in de arrondissemen
ten Tielt (5,9) en Kortrijk (5,3). Ook in het arrondissement 
Oostende (2,5) en in mindere mate in leper (1,1) treedt een 
specialisatie in de sector van het technisch textiel op. Voor 
West-Vlaanderen als geheel bedraagt de specialisatiegraad 3.

Voor de totale textielsector is de specialisatie van West- 
Vlaanderen in vergelijking met België nog meer uitgesproken. 
De specialisatiegraad bedraagt 3,3. In vijf van de acht West- 
Vlaamse arrondissementen treedt een zekere specialisatie in de 
textielsector op. Dit is het geval voor de arrondissementen Tielt 
(6,4), Kortrijk (5,4), Veurne (2,1), Diksmuide (1,9) en leper (1,8).

West-Vlaanderen Werkt 4, 2003 l/VES
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Figuur 2
Geografische spreiding van de loontrekkende tewerkstelling in de West-Vlaamse sector van 
technisch textiel en in de totale textielsector, 2001
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Financiële analyse

In deze paragraaf geven we een korte bespreking van de 
evolutie van de belangrijkste financiële ratio's over de 
periode 1998-2001 voor de sector van het technisch textiel, 
de totale textielsector en de industrie in West-Vlaanderen. 
Deze financiële analyse heeft betrekking op de onderne
mingen uit deze sectoren met zetel in West-Vlaanderen die 
voor de betrokken periode een jaarrekening neerlegden. 
Bedrijven met zetel buiten West-Vlaanderen, maar met 
vestiging(en) in West-Vlaanderen, kunnen niet in deze 
analyse worden opgenomen. Uiteindelijk werden 31 van de 
40 ondernemingen actief in technisch textiel in West- 
Vlaanderen in de analyse betrokken. Deze ondernemingen 
telden 2.547 tewerkgestelden in 2001. Voor de totale 
textielsector konden 432 ondernemingen in West- 
Vlaanderen worden geselecteerd. Deze bedrijven stellen 
14.964 personen tewerk. Voor de totale industrie in 
West-Vlaanderen werden 2.692 bedrijven met 68.097 
werknemers in 2001 in de analyse opgenomen.
De volgende financiële ratio's worden hier beknopt besproken:
• liquiditeitsratio of current ratio (verhouding van vlottende 

activa tot vreemd vermogen op korte termijn) als indicator 
van de mate waarin het bedrijf in staat is haar betalings
verplichtingen op korte termijn na te leven;

• solvabiliteitsratio of financiële onafhankelijkheidsgraad 
(eigen vermogen op totaal vermogen) als indicator van 
de mate waarin het bedrijf in staat is om haar financiële 
verplichtingen in verband met interestbetaling en schuld
aflossing op meer dan één jaar na te komen;

• rentabiliteitsratio of "netto rentabiliteit van het eigen 
vermogen na belastingen" (winst na belastingen op 
eigen vermogen) als indicator van het rendement op het 
geïnvesteerd risicodragend kapitaal.

Bij de geselecteerde West-Vlaamse bedrijven actief in tech
nisch textiel bedroeg de gemiddelde waarde van de current 
ratio voor het jaar 2001 1,41. In 1998 bedroeg de current 
ratio nog 1,62 (zie ook figuur 3). De trend is dus dalend, 
hoewel tussen 2000 en 2001 een status quo is opgetre
den. De current ratio is echter nog steeds ruimschoots 
groter dan één wat wijst op een overschot van de vlotten
de activa op de korte termijnschulden. De liquiditeitspositie 
van de sector van het technisch textiel in West-Vlaanderen 
is dus gunstig te noemen. Vergelijken we deze sector met 
de totale textielsector en met de industrie, dan blijkt de 
current ratio voor beide sectoren veel lager te liggen, 
namelijk op 1,26 voor de textielsector en op 1,15 voor de 
industrie. De current ratio kent ook in deze sectoren een 
dalende trend sinds 1998. We kunnen dus 
stellen dat gemiddeld genomen, de liquiditeits
positie van de West-Vlaamse bedrijven actief in 
technisch textiel gunstiger is dan deze van de 
textielsector en van de industrie in zijn totaliteit.

Figuur 3
Current ratio voor de sector technisch textiel, 
de textielsector en de industrie, 
West-Vlaanderen, 1998-2001

1,7 > Technisch textiel

1,1
1,0
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Bron : cd-rom Belfirst, verwerking : GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

Figuur 4
Spreiding van de current ratio voor de sector 
technisch textiel, de textielsector en de industrie 
in West-Vlaanderen in 2001
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Net zoals voor de volgende ratio's dient hierbij 
wel te worden vermeld dat het gebruik van gemiddelde 
ratio's impliceert dat we niet altijd zeker zijn dat dit gemid
delde een goede weergave is van de effectieve situatie in 
de sector. Immers, een of enkele grote bedrijven kunnen dit

DE MEESTE BEDRIJVEN 
BINNEN HET 

TECHNISCH TEXTIEL 
VERTONEN EEN STERKE 
SOLVABILITEITSPOSITIE

Bron : cd-rom Belfirst, verwerking : GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

gemiddelde in belangrijke mate beïnvloeden. Bijgevolg wordt 
tevens de spreiding van de waarden geanalyseerd via de 
mediaanwaarde en de eerste en derde kwartielwaarde7.

De mediaan- en eerste en derde kwartielwaarde van de 
current ratio liggen in de sector van het technisch textiel 
systematisch hoger dan in de textielsector en de industrie 

(zie figuur 4). Vooral de waarde van het 
derde kwartiel ligt bij het technisch textiel 
opvallend hoger. 25%  van de bedrijven in 
technisch textiel hebben een current ratio die 
hoger ligt dan 3,45.

De gemiddelde waarde van de solvabiliteitsratio 
of onafhankelijkheidsgraad in de West-Vlaamse sector van 
het technisch textiel bedroeg 36,4% in 2001 (zie figuur 5). 
Dit betekent dat in deze sector het aandeel van het eigen ver
mogen op het totaal vermogen 36,4% bedraagt. Dit is lichtjes
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Figuur 5
Solvabiliteitsratio voor de sector technisch 
textiel, de textielsector en de industrie, 
West-Vlaanderen, 1998-2001 (in %)

Figuur 7
Rentabiliteitsratio van de sector technisch 
textiel, de textielsector en de industrie, 
West-Vlaanderen, 1998-2001 (in %)
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Bron : cd-rom Belfirst, verwerking : GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

Figuur 6
Spreiding van de financiële onafhankelijkheids- 
graad voor de sector technisch textiel, 
de textielsector en de industrie in 
West-Vlaanderen in 2001 (in %)
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Figuur 8
Spreiding van de netto rentabiliteit van het 
eigen vermogen na belastingen voor de sector 
technisch textiel, de textielsector en de industrie 
in West-Vlaanderen in 2001 (in %)
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Bron : cd-rom Belfirst, verwerking : GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

hoger dan de onafhankelijkheidsgraad in de West-Vlaamse 
textielsector (35,6%). Het aandeel van het eigen vermogen in 
het totaal vermogen in de industrie ligt echter hoger (41,9%). 
Wat de evolutie van deze ratio in de sector van het technisch 
textiel betreft, zien we een daling tussen 1998 en 1999.
Vanaf 2000 neemt de onafhankelijkheidsgraad in de sector 
van het technisch textiel opnieuw toe. In de totale textielsec
tor en de industrie kent de onafhankelijkheidsgraad ook in 
2000 nog een daling. In 2001 doet zich ook in deze sectoren 
een toename voor. Bekijken we de spreiding van de onafhan
kelijkheidsgraad (zie figuur 6), dan komen we tot een aantal 
opmerkelijke vaststellingen. De gemiddelde waarde van de 
solvabiliteitsratio in het technisch textiel ligt veel lager dan de 
mediaanwaarde, wat erop wijst dat een beperkt aantal 
grotere ondernemingen de gemiddelde waarde sterk naar 
beneden duwen. Zowel de eerste kwartielwaarde, de mediaan 
als de derde kwartielwaarde van de financiële onafhankelijk- 10
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Bron : cd-rom Belfirst, verwerking : GOM - West-Vlaanderen en WES Onderzoek & Advies

heidsgraad liggen duidelijk hoger in het technisch textiel dan 
in de textielsector of de industrie. De meeste bedrijven 
binnen het technisch textiel vertonen dus een relatief sterke 
solvabiliteitspositie. De stabiliteit die deze bedrijven over de 
jaren heen hebben weten op te bouwen, stelt hen nu in staat 
de huidige 'crisis' goed op te vangen.
De gemiddelde waarde van de rentabiliteitsratio in de 
West-Vlaamse sector van het technisch textiel bedraagt 
momenteel (jaar 2001) 10,2% ,  wat hoger is dan de renta
biliteitsratio in de textielsector (8% )  en de industrie (9% ) 
(zie figuur 7). Tussen 1998 en 2000 neemt de rentabili
teitsratio voor de sector van het technisch textiel toe, maar 
deze kent een lichte daling in 2001. In de textielsector en 
de industrie kent deze ratio aanzienlijk grotere schomme
lingen. Rekening houdend met de netto-opbrengst van 
risicoloze beleggingen en het risico dat inherent is verbonden 
aan het bedrijfsleven (risicopremie van ongeveer 33% ), is een

10
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netto rentabiliteit van het eigen vermogen van minstens 7 %  
noodzakelijk8. Momenteel voldoen de drie beschouwde sec
toren aan deze voorwaarde. Tijdens de periode 1998-2001 
bevond de gemiddelde waarde van deze rentabiliteitswaarde 
zich enkel voor de textielsector in 1998 onder deze norm.

Figuur 8 toont de spreiding van de netto rentabiliteit van 
het eigen vermogen na belastingen in 2001. Opmerkelijk is 
dat de gemiddelde waarde van de rentabiliteitsratio voor de 
sector van het technisch textiel samenvalt met de derde 
kwartielwaarde. Dit wijst erop dat een beperkt aantal grote 
ondernemingen met een grote rentabiliteitsratio de gemid
delde waarde sterk naar boven duwen. De figuur toont ook 
dat de helft van de West-Vlaamse bedrijven actief in tech
nisch textiel een netto rentabiliteit van het eigen vermogen 
na belastingen hebben van 4 %  of minder. Een kwart van de 
bedrijven heeft zelfs een rentabiliteitsratio beneden 0,36% 
(eerste kwartielwaarde). In de West-Vlaamse textielsector en 
industrie blijkt zelfs meer dan een kwart van de bedrijven 
gekenmerkt door een negatieve rentabiliteitsratio.

SWOT-analyse en toekomstige ontwikkelingen

Op basis van voorgaande analyse en het gesprek met de 
heer Fa Quix, Directeur-Generaal van Febeltex, worden in 
deze laatste paragraaf de sterkten en zwaktes van de textiel
sector in het algemeen en de sector van het technisch textiel 
in het bijzonder samengevat, waaruit vervolgens - rekening 
houdend met de opportuniteiten en de bedreigingen voor de 
sector - enkele beleidsvoorstellen kunnen worden afgeleid.

Als sterke punten van het technisch textiel zijn te vermelden:
• Technisch textiel betreft innovatieve producten met door

gaans een hogere toegevoegde waarde9, research & 
development (zowel inzake problemen oplossen als 
inspelen op de markt) en doorgedreven specialisatie.
Het zijn bijgevolg moeilijk kopieerbare producten, waar
door delokalisatie of verplaatsing van de productie naar 
de lageloonlanden voor technisch textiel niet opportuun is.

• De textielfabrieken werken met de nieuwste technolo
gieën: CAD/CAM-design, computergestuurde getouwen, 
automatische orderopvolging,... De meeste textielbedrij
ven vandaag zijn volledig geautomatiseerd: van de 
bestelling door de klant tot de levering bij hem,
en van het ontwerp en de creatie van het product over 
de fabricatie tot de verpakking en het transport.

• De Belgische textielondernemers worden gekenmerkt 
door een excellent entrepreneurship, dat op drie wijzen 
tot uiting komt'0:

(1) de productontwikkeling-, door een combinatie van
creatieve productontwikkeling (nieuwe tekeningen, 
productstructuren, kleurencombinaties) en technische 
productontwikkeling (heeft meer te maken met de tech
nische eigenschappen van de producten zodat nieuwe 
toepassingsmogelijkheden kunnen gevonden worden) 
ontwikkelen de zogenaamde traditionele wevers nieuwe 
producten die R&D intensief zijn, meer toegevoegde 
waarde hebben en meer toekomstgericht zijn;

(2) de procesoptimalisatie', in de productie bestaat 
permanente aandacht voor automatisering, rationali
sering en optimalisering van de productieprocessen.

• de strategie van centralisatie en overnames en investeringen 
gericht op exogene groei: De meeste Belgische bedrijven in 
de sector van het technisch textiel volgen de natuurlijke 
strategie van hier produceren (omwille van de relatieve 
hoge ontwikkeling van de maatschappij, de geconcentreer
de knowhow, aanwezige kenniscentra, bestaande en 
mogelijke synergieën, nabijheid bij koopkrachtige markten,
... die belangrijke elementen zijn binnen de business-to- 
business toelevering van technisch textiel) en exporteren.
De buitenlandse overnames en joint-ventures hebben wei
nig te maken met delocalisaties in de zin van het verplaat
sen van productie naar lageloonlanden met vernietiging van 
capaciteit en tewerkstelling in eigen land. De textielsector 
volgt daarentegen een gerichte marktvolgende strategie 
van overnames, joint ventures en directe investeringen, 
zowel in de EU als daarbuiten, met het oog op verdere groei1 11 11.

Ondanks deze sterke punten, hebben weinig subsectoren in 
de Belgische textielindustrie het goed gedaan in het afgelopen 
jaar (2002). De conjunctuurverzwakking sinds de zomer van 
2000 duurt ongewoon lang en het is van in 1993 geleden 
dat het conjunctuurpeil in de Belgische textielsector nog zo 
laag is gezakt. Veel bedrijven hebben zich laten verrassen 
door de snelheid waarmee de desindustrialisering plaats
grijpt en heel wat industriële activiteiten buiten textiel zich 
hebben verplaatst (bijvoorbeeld in de automobielsector).
Het technisch textiel is dan wel de enige subsector die voor 
2002 een positieve exportgroei kon optekenen, toch was 
het zakenverloop ook voor het technisch textiel minder 
schitterend dan enkele jaren geleden. Met een groei van 2 %  
in 2002 is de periode van dubbele groeicijfers voorbij.
Tevens kan de aangroei van het volume te maken hebben 
met de komst van verschillende nieuwe spelers, daar tech
nisch textiel, zoals uit de inleiding is gebleken, zeer breed is.

Als negatief of bedreigend voor de sector en als mogelijke 
verklaringen voor deze zwakke resultaten, vinden we:
• de zwakke vraag in het algemeen die zich vertaalt in lage 

consumptieuitgaven voor kleding, tapijten, ... maar ook 
van bijvoorbeeld auto's (met daarin technisch textiel) en 
andere industriële toelevering;

• de dure euro waardoor de export naar de dollarzone 
wordt bemoeilijkt12 en tegelijkertijd de invoer uit de dollar
zone fors wordt aangemoedigd13 (dubbel negatief effect);

• het verlies aan concurrentiekracht zowel binnen de EU als 
daarbuiten, omwille van de loonkosthandicap in België, 
zowel ten opzichte van de zogenaamde lageloonlanden, 
als in vergelijking met onze Europese concurrenten die 
dezelfde producten kunnen maken met dezelfde techno
logieën en die met dezelfde geschoolde mensen werken14;

• de algemene productievoorwaarden in België: complexe 
sociale wetgeving, strikte milieuregels en hoge milieu
heffingen;

• het idee dat de industrie in het algemeen geen toekomst 
heeft, en de textielsector in het bijzonder, leeft sterk, ook 
bij heel wat 'decision makers'.

11
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Niettegenstaande worden waardevolle opportuniteiten 
gegeven door:
• het feit dat heel wat gespecialiseerde activiteiten in 

België de textielsector ondersteunen (de zogenaamde 
'textielcluster'). Opleiding en vorming'5 zijn hierbij van 
cruciaal belang. Maar ook de constructeurs van textiel- 
machines die samen met de textielbedrijven nieuwe 
machines ontwikkelen spelen een belangrijke rol, 
alsook diverse andere toeleveranciers zoals producenten 
van kleur- en hulpstoffen en researchcentra evenals gespe
cialiseerde diensten van transport, financiële diensten en - 
adviesverstrekking, milieu-advies en dergelijke meer;

• een steeds hogere vraag vanuit de samenleving inzake 
leefmilieu, duurzaamheid, veiligheid en comfort.
Het technisch textiel biedt vaak oplossingen voor al deze 
maatschappelijke uitdagingen (voorbeeld filterdoek, 
geotextielen, autogordels, zonnewering, ...);

• een algemene vraag naar de oprichting van een 
gezamenlijk platform tussen Europese landen.
Hierdoor kan een Europees netwerk ontstaan van 
contacten en kennisverspreiding. In de schoot van de 
Europese textielfederatie EURATEX werd begin 2003 een 
werkgroep 'Europees Technisch Textiel' opgestart.

Technisch textiel heeft zeker een toekomst in Vlaanderen, 
en ook daarbuiten. Om een verdere groei van de sector in 
de toekomst te kunnen waarborgen, gelden volgende 
strategische aandachtspunten:
• In eerste instantie moet het overheidsbeleid er alles aan 

doen om concurrentiële productievoorwaarden te creë
ren. Naast het belang van loonkostenverlaging moet ook 
een flankerend beleid worden op punt gezet dat 
Onderzoek & Ontwikkeling stimuleert, de export 
bevordert, investeringen aanmoedigt en 'ecologie en 
economie' beter met elkaar verzoent. Uiteindelijk zullen 
de bedrijven het toch zelf moeten waarmaken.
Efficiënt werken is hiervoor een noodzakelijke maar 
echter geen voldoende voorwaarde. Specialisatie en het 
creëren van innovatieve textielproducten is de boodschap!

• Technisch textiel kent heel wat raakvlakken met andere 
domeinen en sectoren: nieuwe materialen, automobiel, 
architectuur, hygiëne, chemie, ... Het is daarom een 
belangrijke uitdaging om een intensief kennisnetwerk in 
al deze domeinen tot stand te brengen en bestaande 
competentienetwerken te versterken zodat de textiel
bedrijven ook externe competentie kunnen verwerven16.

• Stimuleren van een verdere - maar geen éénzijdige - 
liberalisering van de wereldhandel in textiel- en kleding- 
producten. De Belgische textielexport is immers sterk export
gericht. 70% van het zakencijfer in de textielsector - en 
65% van het zakencijfer in het technisch textiel - wordt in 
het buitenland verwezenlijkt. Daarvan is driekwart bestemd 
voor de Europese Unie. Maar ook daarbuiten komen er 
steeds meer afzetkansen. Open markten kunnen onze 
exportmogelijkheden alleen maarten goede komen. 1 2 * 12

1 Voor de berekening van de tewerkstelling naar grootteklasse, 
werden Orotex en Orotuft als afzonderlijk bedrijf beschouwd. 
Daarentegen hadden we geen afzonderlijke gegevens van Techma. 
De tewerkstelling van Techma werd opgenomen bij Seyntex.

2 Volledigheidshalve moeten we hier vermelden dat tabel 3 enkel de
industriële bedrijven in rekening brengt (bijvoorbeeld een drukker

die ook T-shirts bedrukt of een ambachtelijke thuiswever worden 
niet meegeteld) die door febe/fex worden vertegenwoordigd 
waardoor het aantal bedrijven met minder dan 10 werknemers in 
werkelijkheid hoger ligt dan in de tabel wordt aangegeven.
Omdat de tewerkstelling bij deze bedrijven gering is, zijn de 
gevolgen van deze restrictie op het totale tewerkstellingscijfer in 
de sector beperkt.

3 FEBELTEX vzw is de representatieve werkgeversorganisatie die de 
industriële Belgische textielbedrijven vertegenwoordigt.

4 Voor de volledigheid willen we opmerken dat in een aantal 
gemeenten (bijvoorbeeld Gistel, Izegem) de tewerkstelling in het 
technisch textiel groter is dan de tewerkstelling in de totale textiel
sector. Dit komt omdat er in deze gemeenten bedrijven gevestigd 
zijn die actief zijn in technisch textiel, maar die hun hoofdactiviteit 
hebben in een sector die niet tot de textielsector behoort en die dus 
niet tot de textielsector worden gerekend.

5 In vorige sectorstudies die gepubliceerd werden in West-Vlaanderen 
Werkt, werd Vlaanderen als referentiegebied genomen. Vermits we 
geen tewerkstellingsgegevens hebben van technisch textiel in 
Vlaanderen, wordt hier gewerkt met België als referentiegebied.

6 De specialisatiegraad voor de sector van het technisch textiel in 
West-Vlaanderen wordt hier berekend via de verhouding tussen 
enerzijds het aandeel (inzake tewerkstelling) van de West-Vlaamse 
sector van het technisch textiel in de West-Vlaamse industrie en 
anderzijds het aandeel (inzake tewerkstelling) van de Belgische 
sector van het technisch textiel in de Belgische industrie. Is deze ver
houding groter dan één, dan kan men stellen dat West-Vlaanderen 
een grote specialisatie kent in de sector van het technisch textiel. 
Eenzelfde berekening werd gedaan voor de totale textielsector.

7 Bij rangschikking van de waarden (in stijgende volgorde) situeert de 
mediaanwaarde zich op die plaats waar het aantal waarden in twee 
gelijke groepen wordt verdeeld. Beneden de eerste kwartielwaarde 
situeert zich 2 5 %  van het aantal waarden, terwijl boven de derde 
kwartielwaarde 2 5 %  van het aantal waarden ligt.

8 Depestel N., "Financiële analyse van de West-Vlaamse ondernemingen 
in de periode 1996-1999", West-Vlaanderen Werkt, nr. 4/2001, blz. 
157 en 158.

9 Zie artikel 'De slimme toegevoegde waarde van technisch textiel', 
Geert Vandepitte, in De Tijd, 19 april 2003.

10 Febeltex, persbericht, 27 maart 2002.
11 'Interne en externe groei bewijzen het dynamisme van de Belgische 

textielbedrijven', speciaal nummer van 'INFO', Economische studies, 
INFO nr. 1, 11 april 2001.

12 Naar de Verenigde Staten (7e handelspartner van de Belgische 
textielsector), maar ook naar Canada, Mexico, Latijns-Amerika en 
Azië.

13 Tot de dollarzone behoren ook gevreesde concurrenten uit Zuid- 
Oost-Azië zoals China en India die hun muntbeleid op de US Dollar 
hebben afgestemd.

14 De loonkosthandicap van de Belgische textielbedrijven bedroeg op
1 januari 2003 13%  ten opzichte van de gemiddelde uurloonkost in 
de textielindustrie gevestigd in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk. Ten opzichte van de niet-EU-landen is 
de loonkloof nog veel groter met inzonderheid de toenemende 
concurrentie uit Turkije, Centraal- en Oost-Europa en het Verre 
Oosten (met China als belangrijkste dreiging). FEBELTEX schat dat 
door de verzwakking van het concurrentievermogen de Belgische 
textielsector in 2003 netto 2.000 jobs zal verliezen (Febeltex, 
persbericht, 15 juli 2003).

15 In Vlaanderen zijn er nog verschillende scholen die secundair tech
nisch en beroepsonderwijs met optie textiel aanbieden. Er is ook het 
hoger onderwijs met studies van graduaat textiel en industrieel 
ingenieur textiel. Diverse hogescholen bieden opleidingen aan in 
textieldesign. Bijscholing en omscholing wordt gegeven door de 
specifieke textielopleidingscentra COBOT in Vlaanderen en CEFRET 
in Wallonië. R&D gebeurt in het onderzoekscentrum CENTEXBEL, 
maar ook aan de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent 
(Febeltex, Jaarverslag 2002-2003, p.37).

16 Vanuit de subsector technisch textiel probeert FEBELTEX een 
netwerk op te zetten met enerzijds R&D-centra en anderzijds met 
en tussen de bedrijven onderling. De samenwerking met R&D- 
centra zoals CENTEXBEL (het onderzoekscentrum van de Belgische 
textielnijverheid) waarmee vanaf 2003 een technische commissie 
voor technisch textiel in het leven werd geroepen, wordt steeds 
nauwer. Dat geldt ook voor de Universiteit Gent (Prof. L. Van 
Langenhove voor onderzoek naar het gebruik van elektronica in 
textiel), de K.U.Leuven (prof. I. Verpoest die baanbrekend werk 
verricht rond de kennis van textielcomposieten) en de VUB (prof.
M. Mollaert die zich gesecialiseerd heeft in het gebruik van textiel in 
de architectuur). (Febeltex, Jaarverslag 2002-2003)
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DE IMPACT VAN 
BRUGGE 2002, 
CULTURELE HOOFDSTAD 
VAN EUROPA

Rik De Keyser
beheerder-directeur 
WES Onderzoek & Advies

■C

culturele hoofdstad van europa £
©

Het cultureel jaar heeft Brugge duidelijk geen w ind
eieren gelegd. Er zijn niet alleen de economische 
baten, ook op cultureel vlak is Brugge op de kaart 
gezet.
Het komt er nu op aan om de geleverde inspannin
gen verder te zetten en gericht te werken aan de uit
bouw van Brugge als een levende, hedendaagse en 
kwaliteitsvolle cultuurhistorische stad.

Inleiding

2002 was geen gewoon jaar voor de stad Brugge.
Brugge mocht immers een jaar lang de titel van Culturele 
Hoofdstad van Europa dragen.

Van bij de aanvang stelde Brugge 2002 vzw een aantal 
doelstellingen voorop die na afloop van het culturele jaar 
werden geëvalueerd. Dit impactonderzoek dat door WES 
Onderzoek & Advies werd uitgevoerd in opdracht van 
Brugge 2002 vzw, de stad Brugge en Toerisme Vlaanderen, 
heeft de bedoeling de culturele, sociale en economische 
impact van het evenement Brugge 2002, Culturele 
Hoofdstad van Europa na te gaan. De evaluatie is geba
seerd op de resultaten van vier verschillende onderzoeken.
1. In de periode juli-november 2002 organiseerden we een 

brede publieksenquête bij 830 verblijftoeristen en 897 
dagtoeristen uit binnen- en buitenland, onder meer 
omtrent het belang van Brugge 2002 binnen de 
motivatie van hun bezoek, de geraadpleegde informatie
bronnen en hun bestedingen.

2. Aan een steekproef van bijna 6.000 personen die als 
representatief mag worden beschouwd voor de totale 
Belgische bevolking, vroegen we in welke mate ze 
participeerden aan activiteiten georganiseerd in het

kader van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa.
3. Het derde onderzoek had betrekking op de enquêtering 

van bezoekers van evenementen in het kader van Brugge 
2002. Bijna 5.900 deelnemers aan een evenwichtige 
selectie van twaalf culturele activiteiten georganiseerd 
door Brugge 2002 kregen een enquêteformulier over 
onder meer de rol van deze activiteiten bij hun bezoek 
aan Brugge, de gebruikte informatiebronnen en de 
beoordeling van deze activiteiten. In totaal stuurden 
1.700 personen hun enquêteformulier ingevuld terug.

4. Tenslotte hielden we diepte-interviews met 30 belangrijke 
belanghebbenden of stakeholders actief in de culturele 
en toeristische sector binnen en buiten Brugge over hun 
visie met betrekking tot de culturele, economische en 
sociale impact van Brugge 2002 en hun oordeel over 
wenselijke en mogelijke ontwikkelingsrichtingen in de 
toekomst.

Dit artikel brengt de voornaamste bevindingen en besluiten 
van deze onderzoeken met mekaar in verband en vat ze op 
een kernachtige wijze samen'.
W e bekijken achtereenvolgens de culturele, economisch- 
toeristische en sociale impact van het culturele jaar. In een 
laatste punt hebben we oog voor een aantal richtlijnen 
naar de toekomst.
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Culturele impact

De culturele impact van het evenement Brugge 2002 is op 
meerdere vlakken te situeren.

Infrastructuur

Uit de bevraging van de stakeholders blijkt dat men de 
realisaties op het vlak van de infrastructuur als het aspect 
met de grootste en meest blijvende culturele impact van 
Brugge 2002 beschouwt.

Men verwijst vooral naar de restauraties van monumenten, 
het concertgebouw, het paviljoen van Ito, de Magdalenazaal, 
de Groenplaats, de Coupurebrug, het Kanaaleiland, enz. 
Vele van deze infrastructuurprojecten hebben bovendien 
een duidelijke signaalfunctie door de introductie van 
hedendaagse elementen.

Programmatte

Op het vlak van de programmatie stellen we een grote 
globale tevredenheid vast bij de stakeholders. De program
matie wordt als afwisselend, breed en evenwichtig beoor
deeld. Als bijzonder sterk punt komen de tentoonstellingen 
naar voor. Ook de podiumkunsten worden als een sterk 
element in de programmatie beschouwd.

Sommigen merkten op dat de hedendaagse beeldende 
kunst weinig of niet aan bod kwam in Brugge 2002.
Rond actuele kunst gebeurde er wel één en ander, 
maar deze programmatie is finaal te weinig in de beeld
vorming van Brugge 2002 terug te vinden. De jongeren- 
programmatie wordt eveneens door vele stakeholders als 
zwak beoordeeld.

Deze beoordeling wordt bevestigd door de resultaten van de 
evenementenenquête. Daaruit bleek dat de meeste onder
zochte evenementen inhoudelijk aan de verwachtingen 
beantwoordden. Opmerkelijk was de zeer positieve evaluatie 
van de tentoonstelling Besloten Wereld, Open Boeken en 
Jazz Brugge 2002. Ongeveer de helft van de bezoekers 
beoordeelde deze evenementen beter tot veel beter dan 
verwacht. De activiteiten rond Octopus, .WAV, What?
A tale in free images en Format 2002 voldeden dan weer 
minder aan de verwachtingen.

De meeste stakeholders zijn van oordeel dat de doelstelling 
van Brugge 2002 om hedendaags en vernieuwend om te 
gaan met het verleden overwegend geslaagd is. Er werd 
een goed evenwicht gevonden tussen het historische 
karakter van de stad en de hedendaagse aspecten, 
waardoor het culturele aanbod in de stad ongetwijfeld 
meer actuele facetten kreeg.

Organisatie en samenwerking

De werking van Brugge 2002 vzw werd door de bevoor
rechte getuigen unaniem als zeer positief, professioneel en 
krachtdadig ervaren. De samenwerking tussen Brugge

2002 en de diverse partners uit de culturele en toeristische 
sector binnen en buiten Brugge, de stad Brugge en de 
sponsors werd als zeer goed beoordeeld.

Volgens de bevoorrechte getuigen ligt één van de belang
rijkste verwezenlijkingen van Brugge 2002 precies op bet 
vlak van deze samenwerking die leidde tot een grote ver
betering op het vlak van communicatie en overleg tussen 
de diverse ook lokale actoren.

Publieksimpact

De publieksimpact is groot te noemen zoals blijkt uit 
diverse enquêtegegevens:
• 6%  van de binnen- en buitenlandse verblijftoeristen en 

8%  van de binnen- en buitenlandse dagtoeristen kwamen 
in de periode juli-november 2002 naar Brugge speciaal 
omwille van de activiteiten in het kader van Brugge 2002. 
Bij 15% van de verblijftoeristen en 15% van de dagtoeris
ten was de motivatie van het bezoek aan Brugge gerela
teerd aan Brugge 2002, maar niet uitsluitend. Ook andere 
motieven speelden een rol. Dit betekent dat in totaal 21 %  
van de verblijftoeristen (wat overeenkomt met bijna
120.000 verblijftoeristen) en 23%  van de dagtoeristen 
(circa 700.000 personen, Bruggelingen en personen uit de 
directe omgeving van Brugge niet meegerekend) door de 
activiteiten in het kader van Brugge 2002 zijn beïnvloed in 
hun keuze van Brugge als bestemming;

• 9 %  van alle Belgen (Bruggelingen en personen uit de 
directe omgeving van Brugge wel meegerekend) bezocht 
evenementen, activiteiten of tentoonstellingen ingericht 
in het kader van Brugge 2002. Dit betekent dat ongeveer
920.000 Belgen in meerdere of mindere mate hebben 
deelgenomen aan het culturele jaar;

• uit de evenementenenquête blijkt dat een grote geo
grafische aantrekkingskracht uitging van tentoonstellingen 
zoals Hanze@M€dici.com en Besloten Wereld,
Open Boeken maar ook van Octopus, .W AVof Whai?
A tale in free images.

Imago

Volgens de stakeholders onderging het imago van Brugge 
dankzij Brugge 2002 een verbreding en een opfrissing.
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Brugge 2002 bracht meerdere facetten van de stad onder 
de aandacht, waardoor velen een breder perspectief op de 
stad kregen. Men vermoedt dat dit positieve proces zich 
vooral heeft voorgedaan bij de culturele actoren in ons 
land en bij de eigen bevolking. De impact van Brugge 2002 
op het imago van Brugge bij het buitenlands publiek is 
vermoedelijk gering.

Uit de publieksenquête blijkt dat het imago van Brugge 
nog steeds in sterke mate wordt bepaald door het monu
mentaal, middeleeuws karakter, authentieke gebouwen en 
architectuur, een rijke geschiedenis naast het pittoreske, 
sfeervolle en netjes onderhouden kader van de stad.
Inzake imagoverbreding bij het grote publiek is dus slechts 
een eerste aanzet tot verandering gegeven en nog een 
hele weg af te leggen.

Economisch-toeristische impact

De economische impact van een evenement als Brugge 2002 
vloeit fundamenteel voort uit de bestedingen die ten gevolge 
van het evenement in de lokale economie terechtkomen en 
aanleiding geven tot de creatie van extra inkomen. We noe
men dit het direct economisch effect van Brugge 2002.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de impact op de 
toeristische marktpositie van Brugge en voor de ingezette 
middelen.

Direct economisch effect

We ramen de totale bestedingen van de recreatieve verblijf- en 
dagtoeristen in Brugge tijdens de periode van het culturele jaar 
(februari-november 2002) op bijna 213 miljoen euro.
Daarvan komt 124 miljoen euro op rekening van verblijf- 
toeristen en 89 miljoen euro op rekening van dagtoeristen.

Uitgaande van het percentage van verblijf- en dagtoeristen 
dat Brugge bezocht omwille van Brugge 2002 (al of niet in 
combinatie met andere motieven), kunnen we besluiten dat 
een surplus van maximaal 42 miljoen euro aan bestedingen 
is gegenereerd door Brugge 2002 waarvan 25 miljoen euro 
door verbIijftoeristen en 17 miljoen euro door dagtoeristen. 
Dit betekent dat ten gevolge van Brugge 2002 de bestedin
gen zijn toegenomen met maximaal 25%.

Dit bestedingssurplus is vooral ten goede gekomen aan 
restaurants en cafés (18 miljoen euro), logies (10 miljoen 
euro), kleinhandel (8 miljoen euro) en allerhande attracties 
(5 miljoen euro).

Volledigheidshalve moeten we wijzen op het bestaan van 
een indirect en geïnduceerd economisch effect naast het 
direct economisch effect. Het indirect effect komt voort uit 
intermediaire aankopen of toelevering en investeringen die 
zowel de private als de publieke sector hebben verricht in 
het kader van het cultureel jaar. We kunnen in dit verband 
gewagen van een bedrag van minstens 100 miljoen euro 
dat is geïnvesteerd in infrastructuur, renovaties en de wer
king van Brugge 2002 vzw. Daaraan gekoppeld is dankzij

het culturele jaar een zeer belangrijke subsidiestroom op 
gang gebracht. In totaal werd alleen al voor ongeveer 
50 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid 
(versneld) aan Brugge overgemaakt voor culturele infra
structuurprojecten. In dezelfde context kunnen we ook wij
zen op het feit dat ongeveer een vierde van de inkomsten 
van Brugge 2002 gegenereerd werd door sponsoring.

Tenslotte vloeit het geïnduceerd effect voort uit de 
besteding van het inkomen dat een deel van de bevolking 
door deze extra bestedingen van bezoekers, intermediaire 
aankopen of investeringen verdient.

Het was niet het doel van dit onderzoek om ook de 
indirecte en geïnduceerde impact in kaart te brengen. 
Gelijkaardige onderzoeken voor andere evenementen en 
bestemmingen tonen evenwel aan dat het direct econo
misch effect in normale omstandigheden met 50% mag 
worden verhoogd om het totaal economisch effect te 
bepalen. Gelet op het zeer grote bedrag dat is geïnvesteerd 
voor Brugge 2002, mag het uiteindelijke effect voor 
Brugge wellicht nog hoger geschat worden.

Toeristische marktpositie

De stakeholders beschouwen de tentoonstellingen 
unaniem als de evenementen met de grootste economisch- 
toeristische impact. Men is het erover eens dat de 
Van Eyck tentoonstelling de grootste impact genereerde. 
Verder wordt algemeen aanvaard dat het toeristisch 
seizoen in vergelijking met andere jaren vroeger begon in 
2002.

Uit de evenementenenquête blijkt dat tentoonstellingen 
zoals Hanze@M€dici.com, Besloten Wereld, Open Boeken, 
Octopus, . WAV of What? A tale in free images en evene
menten in het kader van Musica Antiqua en Jazz Brugge 
2002 meer dan andere evenementen in staat zijn om over
nachtingen te genereren.

Het publiek dat één van de genoemde tentoonstellingen 
bezocht of een voorstelling in het kader van Jazz Brugge 
2002 bijwoonde, combineert dit gegeven ook meer dan bij
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Octopus
andere evenementen met andere activiteiten in Brugge 
zoals een bezoek aan een café, tearoom of restaurant, 
een verkenning van de stad of een winkelbezoek.
De enquête maakt duidelijk dat parcoursevenementen de 
deelname aan andere activiteiten stimuleert. We kunnen 
verwachten dat hieruit een positieve bestedingsimpuls 
voortvloeit.

Ingezette middelen

Uit de bevraging van de stakeholders blijkt een zeer grote 
waardering voor de communicatie van Brugge 2002.
De communicatieaanpak wordt als strategisch zeer goed 
doordacht en vernieuwend beschouwd.

De effecten van de communicatie zijn ook af te lezen uit 
de publieksonderzoeken:
• het internet met daarbij de site van Brugge 2002, artikels 

in kranten en tijdschriften, het programmaboek van 
Brugge 2002 en andere brochures van Brugge 2002, 
radio- en tv-programma's behoren tot de belangrijkste 
informatiebronnen die de verblijf- en dagtoeristen voor 
hun afreis naar Brugge hebben gebezigd. Dit resultaat 
weerspiegelt onder meer de geslaagde persbewerking;

• specifiek wat de bevraagde evenementen betreft, stellen 
we vast dat het programmaboek van Brugge 2002 en 
andere brochures van Brugge 2002 in belangrijke mate 
bijdroegen tot de kennisgeving. Belangrijk waren verder 
ook artikels in de geschreven pers. De invloed die uitging 
van reclame en van de website van Brugge 2002 was

geringer maar niet onbelangrijk. Specifiek voor de ten
toonstellingen, Kaapstad en Jazz Brugge 2002 kunnen 
we wijzen op de impact van de affiches.

Op het vlak van de informatievoorziening stelde zich vol
gens de stakeholders het probleem van de versnippering 
van de diverse aanspreekpunten voor de bezoeker.
Het was niet altijd duidelijk tot wie de bezoeker zich kon 
richten voor informatie en/of tickets (Toerisme Brugge, 
Brugge 2002, cultuurbalie, huis Perez de Malvenda). 
Diverse stakeholders stellen dat de informatievoorziening 
beter vanuit één centrale entiteit (bijvoorbeeld een 
bezoekerscentrum) was verzorgd, die zowel kon instaan 
voor culturele en toeristische informatieverstrekking als 
voor ticketing.
Wat de distributie van tickets en producten betreft zijn de 
stakeholders het eens over het nut van de voordeel passen.

Sociale impact

Samen met de meeste bevoorrechte getuigen kunnen we 
de participatie en de betrokkenheid van de Bruggelingen 
bij het culturele jaar in zijn algemeenheid als groot 
beschouwen. Getuige hiervan is het grote succes van de 
Poorterspas, een voordeelpas specifiek voor Bruggelingen, 
waarvan er 10.000 verkocht werden. Daarnaast kunnen 
we uit de enquêteresultaten opmaken dat minstens de 
helft van de Bruggelingen in meerdere of mindere mate 
deelnam aan activiteiten in het kader van Brugge 2002.

Richtlijnen voor de toekomst

De verrichte onderzoeken schetsen niet enkel een accuraat 
beeld van de impact van Brugge 2002 maar laten ook toe 
om een aantal lessen te trekken en richtlijnen te formuleren 
voor de toekomst. Deze richtlijnen kunnen dan behulpzaam 
zijn bij de verdere culturele en toeristische ontwikkeling van 
de stad Brugge die er in de eerste plaats moet op gericht zijn 
om verder de richting in te slaan naar een levende, 
hedendaagse en kwaliteitsvolle cultuurhistorische stad.

Men moet er zich zeer goed van bewust zijn dat door het 
cultuurjaar nog maar de eerste aanzet is gegeven en dat in 
de toekomst zeer grote vervolginspanningen op het vlak 
van programmatie en communicatie noodzakelijk zijn.
Het spreekt voor zich dat dit enkel kan gerealiseerd worden 
op voorwaarde dat voldoende mensen en financiële 
middelen voorzien worden.

We groeperen de acties voor de toekomst in een aantal 
hoofdlijnen.

Infrastructuur

Het is duidelijk dat op het vlak van culturele infrastructuur 
heel veel werd gerealiseerd in de aanloop naar en tijdens 
het cultuurjaar 2002. Toch werden door de bevoorrechte 
getuigen nog een aantal lacunes en opportuniteiten 
gesignaleerd.

€
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Figuur 1
Mogelijke actierichtingen inzake programmatie op basis van de associatie tussen de algemene 
culturele interesses en de bijgewoonde activiteiten in het kader van Brugge 20022
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We lichten hieruit de creatie van een cultuurerfgoeddepot 
als een mogelijke toekomstige optie. Brugge beschikt nog 
over enorm veel erfgoedmateriaal dat nu zeer verspreid en 
volkomen ontoegankelijk is voor het publiek. Een erfgoed- 
depot beantwoordt niet alleen aan de verzuchting naar 
een meer centrale opslag, het kan ook een interessante en 
originele meerwaarde betekenen voor bezoekers op voor
waarde dat het depot op een passende wijze toegankelijk 
gemaakt wordt.

Cultuurbeleid en organisatie

W e namen een grote bezorgdheid waar omtrent het verder 
zetten van het elan dat gecreëerd werd door Brugge 2002 
en omtrent het behouden van de kennis en expertise die 
opgebouwd werd door Brugge 2002. Om hieraan 
tegemoet te komen is de creatie van een onafhankelijke 
structuur1 2 3 noodzakelijk, die optreedt als intermediaire part
ner tussen de stadsdiensten en de spelers in de culturele en 
toeristische sector.

Het verder zetten van het elan dat Brugge 2002 creëerde is 
niet enkel de taak van deze nieuwe structuur. De stad zal 
daarnaast door aanhoudende en belangrijke communicatie- 
inspanningen de internationale ambitie van Brugge op 
cultureel en toeristisch vlak moeten waarmaken. De enquê
teresultaten hebben aangetoond dat doordachte investe
ringen in een goede marktbewerking resultaten opleveren.

Programmatie

Om de roeping van een levende, hedendaagse en 
kwaliteitsvolle cultuurhistorische stad waar te maken, 
is een aangepaste programmatie van een kwalitatief hoog 
niveau noodzakelijk.

De nodige culturele infrastructuur is er. Ze is bovendien 
richtinggevend voor de verdere ontwikkelingen. Het komt 
er nu op aan om met het beschikbare instrumentarium een 
hoog programmatorisch niveau te ambiëren. Daarbij is het 
duidelijk dat de musea en het concertgebouw in deze 
ontwikkelingen de belangrijkste spelers zullen zijn die het 
hoogste ambitieniveau kunnen nastreven.
Bij dit alles mogen we het belang van grootschalige 
evenementen met een internationale uitstraling niet uit het 
oog verliezen. Ze zijn een must in het culturele aanbod en 
laten toe de aandacht voor de stad op regelmatige tijdstip
pen gaande te houden. Deze evenementen dienen geënt 
te worden op de sterke kenmerken van de stad en de 
identiteit en het gewenste imago van de stad versterken.
De onderzoeken tonen aan dat de grootste interesse van 
verblijf- en dagtoeristen globaal uitgaat naar monumenten, 
tentoonstellingen rond schilderkunst/grote meesters, 
hedendaagse architectuur, diverse spektakelvormen 
(straattheater, historische evocatie, folklore...), pop/rock, 
film en jazz. De evenementenenquête bewijst dat er 
daarnaast ook duidelijk een publiek is voor bijvoorbeeld 
thematentoonstellingen, symfonische concerten, 
kamermuziek en hedendaagse dans.

Uit dezelfde evenementenenquête leren we dat er binnen 
het cultuurpubliek sprake is van een aantal interesse- 
clusters. Zo heeft het publiek dat tentoonstellingen 
bezoekt of klassieke concerten bijwoont vrijwel hetzelfde 
interesseprofiel. Het is typisch dit publiek dat Brugge 
momenteel bereikt. Wil men een ander of breder cultuur
publiek aantrekken dan zal men andere, eventueel nieuwe 
niches moeten ontwikkelen en programmeren. De mogelijke 
actierichtingen zijn met behulp van pijlen aangegeven op 
figuur 1. Musica Antiqua en het jazzgebeuren zijn twee 
voor de hand liggende mogelijkheden. Deze cultuurvormen 
trekken een geografisch ruimer publiek aan dat bovendien 
een aantal interessante kenmerken vertoont zoals het feit 
dat het vaker speciaal hiervoor naar Brugge wil komen, 
een relatief groot overnachtingspotentieel heeft en geïnte
resseerd is in combinaties met andere activiteiten.

Een andere optie is het opschuiven in de richting van een 
minder klassieke, meer actuele, zelfs experimentele pro
grammatie (bijvoorbeeld genre Octopus, Format, enz.).
Dit is echter een niet geringe stap. De evaluatie van evene
menten in dit genre tijdens Brugge 2002 toont immers aan 
dat de huidige aanpak moet worden verbeterd om hierin te 
kunnen slagen. Als men deze weg inslaat is een geleidelijke 
opbouw van de programmatie wellicht aangewezen. In die 
optiek kan de hedendaagse dans dienstig zijn als een 
opstapmogelijkheid.

Relatie met toerisme

Het is de opdracht van Brugge om blijvend te werken aan 
een kwalitatief hoogstaand cultuurtoerisme. De cultuur- 
schepping is zeer duidelijk de taak van de culturele sector, 
maar daarnaast is het van het grootste belang dat de 
toeristische sector hierop inspeelt en het culturele aanbod 
als een bondgenoot in de toeristische productontwikkeling 
aanwendt.
In dit kader dient ook de nodige aandacht besteed te 
worden aan het verbeteren van de slagkracht van Toerisme 
Brugge. Een modernisering van Toerisme Brugge dringt 
zich op gebaseerd op een duidelijke beleidsvisie voor deze 
stadsdienst.
De enquêtes hebben ook duidelijk gemaakt dat men in de 
toekomst meer oog zal moeten hebben voor een aantal 
niet wenselijke evoluties als daar zijn:
• een verslechtering van de prijs-kwaliteitverhouding;
• het opduiken van een aantal negatieve elementen in het 

imago zoals een verlies aan sfeer, een minder vriendelijke 
en gastvrije bevolking of een toegenomen drukte.

1 Het volledige onderzoek is opgenomen in het eindrapport van 
Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa.

2 Om de figuur op een correcte wijze te kunnen interpreteren moet 
men weten dat een bepaalde culturele activiteit zodanig wordt 
gesitueerd op deze figuur dat deze dicht ligt bij de bezoekers van 
evenementen die daarvoor een grote interesse hebben en veraf van 
de bezoekers van evenementen die daarvoor weinig of geen 
interesse betonen. Culturele activiteiten die dezelfde groepen van 
bezoekers aanspreken liggen dan ook dicht bij elkaar op de figuur. 
Culturele activiteiten die door zeer verschillende groepen van 
bezoekers worden geapprecieerd liggen ver van elkaar verwijderd.

3 Dit vinden we terug in het recent opgerichte "Brugge Plus".
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Waterbeheersing in 
West-Vlaanderen
Een integrale aanpak van het water in 
leper, Diksmuide en het Blankaartbekken

ir. Jacques Leliaert
Hoofd afdeling Water West-Vlaanderen 
AMINAL, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ruimte voor water

Het moderne waterloopbeheer richt zich niet enkel op het 
bestrijden van wateroverlast - zoals dit vroeger wel het 
geval was - maar besteedt bijzondere aandacht aan het 
herwaarderen van de structuur van de waterlopen, zoals 
meandering, aanleg en herstel van natuurlijke oevers, 
oeverstroken als ecologische corridors en vispassages.
Door opstuwing van het peil in de waterlopen kan de 
waterloopbeheerder een belangrijke bijdrage leveren tot 
het bestrijden van verdroging in het algemeen en de 
vernatting van natuurgebieden in het bijzonder.

Het integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer bekijkt en behandelt water als 
een systeem en wil het beheer van de waterhoeveel- 
heden, van de waterkwaliteit en van het leven in en 
rond het water beter op elkaar afstemmen. Een duur
zame en blijvende aanpak van de water
overlast, van de verontreiniging en van 
de teloorgang van de waterlopen, van de 
uitputting van de grondwaterlagen en 
van de verdroging staat voorop. Bij het 
streven naar een gezond watersysteem 
houdt men rekening met alle functies van 
het water en geeft men ruim aandacht 
aan de belangen en noden van de verschillende 
maatschappelijke sectoren.

Ook de strijd tegen wateroverlast ondergaat een grondige 
omwenteling. Bij projecten ligt de klemtoon op een 
brongerichte aanpak en op het aspect 'ruimte voor water'. 
Waterbeheerders geraken er meer en meer van overtuigd 
dat het versnelde afvoeren van water niet de goede 
oplossing is om wateroverlast te vermijden. Het bevorderen 
van infiltratie, het ophouden van het overtollige water in 
grachten en in natuurlijke overstromingsgebieden kunnen 

de piekafvoeren aanzienlijk verkleinen.
Toch blijven technische ingrepen - het aanleg
gen van wachtbekkens, het bouwen van 
pompstations en dijken - noodzakelijk 
wanneer het overstromingsrisico in bebouwde 
gebieden niet kan worden beperkt door de 
uitbouw van natuurlijke overstromings
gebieden.

Ecologisch en integraal waterbeheer zijn niet hetzelfde

DE PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

KAN EEN MOOI 
PALMARES AAN 

INTEGRALE PROJECTEN 
VOORLEGGEN

Foto  7
■ leper: w achtbekken 'D e Verdronken W e id e '

Hoewel de ecologische aspecten niet meer weg te denken 
zijn uit het moderne waterbeheer, is ecologisch waterbe-
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INTEGRAAL WATERBEHEER

heer geen synoniem voor integraal waterbeheer. Zo passen 
de inrichting van waterlopen doorheen stadskernen perfect 
in de integrale gedachte, zonder dat aan deze projecten 
noodzakelijkerwijze ecologische doelstellingen gekoppeld 
zijn.

Na vele jaren van discussie en heel wat voorontwerpen, 
keurde de Vlaamse Regering op 18 juli 2003 het Decreet 
Integraal Waterbeleid goed. Het decreet werd in het 
Belgisch Staatsblad van 14 november 2003 gepubliceerd. 
Een wettelijk kader op Vlaams niveau liet lang op zich 
wachten, maar weerhield er echter de voornaamste water
beheerders in West-Vlaanderen niet van hun taken uit te 
voeren volgens de beginselen van het integraal water
beheer. Zo passen enkele vooruitstrevende West-Vlaamse 
polders reeds geruime tijd de natuurtechnische milieubouw 
toe bij het inrichten en onderhouden van hun waterlopen. 
Ze verruimden het waterbergend vermogen in hun polders, 
verhoogden de streefpeilen in hun gebied, installeerden 
ecologische stapstenen, legden paaiplaatsen aan, kochten 
oeverstroken aan, weerden rioleringswater uit hun waterlo
pen, losten vismigratieknelpunten op, richtten hengelzones 
in, enz. De Provincie West-Vlaanderen kan eveneens een 
mooi palmares aan integrale projecten voorleggen.
De Provincie bouwde meerdere wachtbekkens die tevens 
dienst doen als watervoorraden voor irrigatie, richtte 
kilometers waterlopen natuurtechnisch in en loste ontel
bare knelpunten op waarbij de belangen van verschillende 
partijen tegen elkaar werden afgewogen.

Voorbeelden uit de provincie

Ook de Afdeling Water van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap doet zo integraal en resultaatgericht mogelijk 
aan waterbeheer. De Afdeling Water beheert de waterlopen 
waarvan het stroomgebied minstens 5.000 ha bedraagt, 
de zogenaamde onbevaarbare waterlopen van eerste cate
gorie. West-Vlaanderen telt ongeveer 300 km aan dergelijke 
waterlopen. Over de hele provincie werden projecten uitge
voerd of zijn projecten in voorbereiding die als voorbeeld 
kunnen gelden van een integrale aanpak. Drie van deze pro
jecten - toevallig alle drie in de Westhoek - springen bijzon
der in het oog en worden hieronder uitvoerig toegelicht.

leper: de leperlee bedwongen

De leperlee heeft zijn oorsprong op de flanken van de 
Kemmelberg, doorloopt een lange smalle vallei met een 
stroomgebied van ongeveer 6.700 ha en loost in het 
kanaal leper-IJzer (leperleekanaal) te Noordschote.
Het gedeelte van het stroomgebied stroomopwaarts leper 
bedraagt ongeveer 5.000 ha. Dit gebied omvat voorname
lijk agrarische gebieden met hellend karakter en enkele 
kleine woonkernen.

Tot 1995 stroomde de leperlee door een gemetste overwel- 
ving onder de stad leper door. Dit gaf aanleiding tot heel 
wat problemen van wateroverlast in en rond de stad.

Figuur 1
De leperlee te leper: Werking van het waterbeheersysteem
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INTEGRAAL WATERBEHEER

Gezien ook het rioolwater van een deel van leper in de 
overwelving terecht kwam vooraleer het naar het 
RWZI' werd afgeleid, stelde zich tevens het probleem van 
excessieve verdunning van het afvalwater. Om deze 
problemen op te lossen werd een ambitieus waterbeheer- 
singsproject ontworpen dat tot doel had het water van de 
leperlee rond de stad te leiden in plaats van door de over
welving onder de stad.

Het project werd in verschillende delen uitgevoerd.
Alle deelprojecten stroomopwaarts leper werden voltooid 
vóór 1995. De herinrichting van de leperlee stroomafwaarts 
leper, dat het sluitstuk vormt van het gehele project, wordt 
in 2004 uitgevoerd.

Om het water rond de stad te leiden werden bestaande 
waterlopen ingeschakeld, met name het kanaal leper-Komen 
en de Yzerwegbeek. De stroomrichting van de Yzerwegbeek 
diende daarbij te worden omgekeerd. De capaciteit van 
deze waterlopen was echter beperkt. De hoge toevoerde- 
bieten dienden daarom afgezwaktte worden in een 
wachtbekken dat stroomopwaarts de stad werd aange
legd: de Verdronken Weide (foto 1). Het wachtbekken 
heeft een nuttige capaciteit van ongeveer 400.000 m3en 
beslaat een oppervlakte van ruim 35 ha. De waterbeheer- 
singsinfrastructuur omvat tevens vier zandvangen, acht 
automatische stuwen en een groot aantal kleinere zoge
naamde 'kunstwerken' (inspectieputten, bodemvallen, 
enz). Daarenboven dienden delen van de Yzerwegbeek en 
de Dikkebusbeek te worden ingekokerd.

Foto  2
■ leper: via d it 'u itlaa tku n stw erk ' stroom t h et w ater van u it het 
w achtbekken naar de Yzerw egbeek

Foto 3
■ H ef kanaal leper-Kom en w erd  h ie r g ed ee lte lijk  ingekokerd, 
m aar om h et u itz ich t van h et oude kanaal te bew aren, w erden  
boven de betonnen  koker ondiepe w aterp lassen ingericht.

In opdracht van de stad leper werd onder een deel van het 
wachtbekken een spaarbekken voor drinkwatervoorziening uit
gegraven. Het spaarbekken heeft een capaciteit van 433.000 m3. 
Een pompstation pompt het water van de Verdronken Weide 
naar de Zillebekevijver van waaruit het incenomen wordt in het 
nieuwe waterproctiecsntrum van de stad leper.
Het waterbeheersysteem werkt als volct (zie ook figuur 1): 
De Bollaertbeek ontvangt het water van de hellende gebie
den stroomopwaarts leper en stroomt in de Verdronken 
Weide. Naast de Bol aertbeek wordt de Verdronken Weide 
door nog twee andere kleine beken rechtstreeks gevoed: 
de Pcllepelbeek en de Verdronken Weidebeek. Ook de 
Dikkebusbeek voedt net wachtbekken, maar maakt daarbij 
een cmweg langs de stadsgrachten.

Vanuit het wachtbekken stroomt het water naar de 
Yzerwegbeek via he: uitlaatkunstwerk 55 (foto 2).
Een automatische klepstuw beperkt he: debiet tot 
1 m3/sec. Zolang het nkomend debiet lager is dan 1 m3/sec 
vloeit alle inkomend water naar de Yze'wegbeek.
Van zodra het inkomend debiet 1 m3/seconde overschrijdt, 
word: het wachtbek<en opgevuld. Als het maximumpeil in 
het wachtbekken wordt bereikt en het inkomend debiet 
nog steeds hoger is dan 1 m3/seconde, stroomt het overtol
lig water via de stuw S6 naar de oude overwelfde leperlee 
onder de stad.

De Yzerwegbeek mcndt uit in het kanaal leper-Komen, dat 
het water vervolgens naar de leperlee stroomafwaarts leper 
voert over de stuw S1. Door de onstabi iteit van de leperse 
kleilagen kon men de open bedding van het kanaal leper- 
Komen niet over de hele lengte behouden. Het kanaal 
werd daarom over een lengte van 1.270 meter ingekokerd. 
Boven de betonnen koker werden er ondiepe waterplassen 
(panden) ingericht, zodanig dat het uitzicht van het oude 
kanaal bewaard blijft (foto 3).

Uiteindelijk voert de eperlee het water naar het beneden- 
pand van het kanaal leper-IJzer, dat ongeveer drie kilome
ter ve'der te Noordschote in de IJzer uitmondt.
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Met de werken op de leperlee stroomafwaarts leper neemt 
men het afgesloten deel van het tracé van de leperlee 
terug in gebruik. Het werd in 1981 buiten gebruik gesteld 
bij de aanleg van een afvalwatercollector in de bedding van 
de waterloop. De dwarsprofielen van de leperlee werden 
hierdoor sterk verkleind en de bodemlijn kwam een heel 
stuk hoger te liggen, waardoor een niet gering pand van 
de waterloop verwerd tot een gracht met geringe afvoer- 
capaciteit. Om het water toch te kunnen blijven afvoeren 
leidde men toen het stroomopwaarts gelegen deel van de 
leperlee af naar het Kanaal van leper naar de Ijzer over de 
stuw S2. Deze bevaarbare waterloop ondervond heel wat 
hinder van het aangevoerde slib in zijn bedding. Nu het 
afgesloten pand heringericht wordt, kan de afleiding naar 
het kanaal ongedaan gemaakt worden. Door het opper
vlaktewater af te koppelen van de riolering ontvangt de 
RWZI geen beekwater meer, wat zeer positief is voor het 
zuiveringsrendement van het station. Om de afvoercapaci- 
teit van de leperlee terug te verhogen zal de afdeling 
Water het beekprofiel verruimen. Daarenboven wordt van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om de beek een kronke
lend verloop mee te geven en een oude inbuizing terug 
open te maken.

Het waterbeheersingsproject combineert hoogwaterbe- 
heer, drinkwatervoorziening, waterzuivering, ecologie, 
landschapsverfraaiing en recreatie. Sinds het in gebruik 
nemen van het wachtbekken in 1995 kende leper geen 
noemenswaardige wateroverlast meer. Het waterspaar- 
bekken liet de stedelijke waterdienst toe de productie van 
drinkwater aanzienlijk te verhogen. Met het omleiden van 
de leperlee en de herinrichting van de beek stroomaf
waarts leper bereikt het waterzuiveringsstation een hogere 
efficiëntie. Het wacht- en spaarbekken met de permanente 
waterplas, de drassige gronden en de beplante randen zijn 
een paradijs voor fauna en flora. Wandelaars en natuurlief
hebbers waarderen het wandelpad met de vogelkijkhutten 
die rond de Verdronken Weide werden aangelegd.
De oude kunstwerken op het kanaal leper-Komen die 
werden opgesmukt en ingeschakeld in het watercircuit en 
de ingerichte panden boven het overwelfde kanaal 
evokeren het verleden van dit kanaal. Tenslotte lieten de 
archeologische vondsten bij de uitgraving van de 
Verdronken Weide toe het middeleeuwse leper beter te 
leren kennen.

Diksmuide: water in de stad

Het moderne waterbeheer besteedt heel wat aandacht aan 
het zichtbaar maken van water voor de bewoners en 
bezoekers van de stad om zo de waardering voor het 
water opnieuw te vergroten. De aanwezigheid van water 
biedt interessante mogelijkheden voor de recreatie
voorzieningen in en om de stad. Poelen en vijvers in tuinen 
en parken, fonteinen en waterlopen temidden van wandel- 
straten dragen bij tot een mooi stadsbeeld. De herinrich
ting van de Handzamevaart in het centrum van Diksmuide 
vormt hier een prachtig voorbeeld van.

De Handzamevaart is een waterloop die zorgt voor de 
afwatering van een gebied van ruim 17.000 ha dat zich 
uitstrekt van Torhout-Lichtervelde tot de monding in de 
IJzer te Diksmuide.

In de doortocht van Diksmuide vertoonde de 
Handzamevaart een onregelmatig profiel. De breedte van 
de waterloop varieerde er van zes tot twaalf meter; 
ook het peil van de bodem vertoonde grote verschillen. 
Langs de rechteroever was de waterloop begrensd door 
een oude kaaimuur in baksteen metselwerk. De linkeroever 
daarentegen was over de grootste lengte van de doortocht 
niet versterkt en paalde aan tuinen. Deze oever was op 
bepaalde plaatsen sterk geërodeerd en werd op andere 
plaatsen door de aangelanden met allerhande 'rommel' 
bedekt om erosie tegen te gaan. Het uitzicht was alles
behalve esthetisch! Daarenboven kwam het afvalwater van 
de langsliggende woningen nog steeds in de waterloop 
terecht.

Sinds eind de jaren '70 circuleerden er verschillende plan
nen om de Handzamevaart in de doortocht van Diksmuide 
te 'normaliseren'. Sommige ontwerpen bestonden uit een 
volledige overwelving van de waterloop; andere voorstellen 
omvatten een omlegging van de vaart buiten het stads
centrum.

Midden de jaren '90 ontstond de idee om de waterloop 
multifuncioneel aan te pakken. Men wilde volgende doel
stellingen bereiken:

1. Een betere doorstroming van de Handzamevaart: 
het onregelmatig profiel vormde een rem op de 
stroming van deze zeer overstromingsgevoelige water
loop;

2. Het onderhoud van de linkeroever vergemakkelijken. 
Deze oever was sterk geërodeerd en bomen en takken 
kwamen vaak in de waterloop terecht. Daarenboven 
was deze oever onbereikbaar;

Foto  4
■ H andzam evaart, D iksm uide: Een p ro ject w aarb ij zow el de 
doorstrom ing als de w a te rk w a lite it verbeterden  en teg e lijk  
de landschappelijke, toeristische en recreatieve w aarde  
verhoogden.
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3. De bestaande rechter kaaimuur consolideren;
4. De linkeroever een meer esthetische aanblik geven en zo 

de landschappelijke en toeristische waarde verhogen 
van de Handzamevaart in zijn doortocht door het 
historische Diksmuide;

5. Wandelen langs de waterloop dicht bij het water 
mogelijk maken;

6. Zachte waterrecreatie bevorderen;
7. De rechtstreekse lozingen van afvalwater in de 

Handzamevaart afkoppelen.

De bouw van een verlaagde kaaimuur langs de linkeroever 
van de vaart vormt de basis van het plan. Bij gebrek aan 
plaats voor een natuurlijke oever wordt de kaaimuur met 
de bedding als een L-profiel in gewapend beton uitge
voerd. Hierdoor krijgt de waterloop een rechthoekige door
snede, verbetert de waterafvoer en wordt meteen ook de 
oude kaaimuur op de rechteroever verstevigd. Het ontwerp 
past wonderwel bij het oud-middeleeuwse stadsgezicht. 
Achter de kaaimuur wordt een wandelpad aangelegd, 
dat eveneens dienst moet doen als toegangsweg voor 
onderhoud. Het pad ligt ongeveer twee meter lager dan de 
rechterkaaimuur zodat de wandelaars zich hoogstens 
1,50 m boven het water bevinden. Het wandelpad loopt 
onder twee bruggen door. Hellende vlakken maken het 
wandelpad toegankelijk voor rolstoelgebruikers (foto 4). 
Zitbanken en een moderne straatverlichting verfraaien het 
pad. Het wandelpad wordt aan de kant van de waterloop 
afgezoomd met een stijlvolle leuning. Om kanovaart tot in 
het centrum van Diksmuide mogelijk te maken, zijn aanleg
plaatsen en aanmeerringen voorzien. Evenwijdig met het 
wandelpad wordt een riolering aangelegd waardoor de 
vele nog bestaande lozingen van afvalwater afgekoppeld 
worden en afgeleid naar het rioleringsnet.

Het project beoogt zowel de verbetering van de door
stroming als van de waterkwaliteit en levert een belangrijke 
bijdrage aan de landschappelijke, toeristische en recreatie
ve waarde van de Handzamevaart. In zijn toespraak op de 
studiedag 'Naar een integraal waterbeleid in het

Foto  5
■ B lankaartbekken  D iksm uide/Houthulst: O ndanks de geringe  
ind ijk ing  overstrom en de laaggelegen  gronden nog steeds 
regelm atig , w a t ze to t w aardevo lle  b roekgebieden m aakt.

IJzerbekken op 28 november 1997 noemde de heer 
Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal van AMINAL, 
de doortocht van Diksmuide een voorbeeld van een project 
waar 'vele aspecten van het waterbeleid aan bod komen'.

De Blankaart: verzoening van natuur, landbouw en 
bewoning

Ook in het Blankaartbekken claimen verschillende partijen 
het water voor een specifieke functie, wat geruime tijd 
voor verhitte discussies zorgde. De inbreng van de verschil
lende betrokkenen en een constructief gevoerd overleg 
mondden ten slotte uit in een raamakkoord tussen de 
partijen. Dit akkoord legt het toekomstige waterbeheer in 
het Blankaartbekken vast en moet uiteindelijk leiden tot 
een verzoening van natuur, landbouw en bewoning.

Het Blankaartbekken, gelegen op het grondgebied van 
Diksmuide en Houthulst, bestaat uit hoger gelegen zand- 
leemgronden in het oosten en lager gelegen poldergron- 
den in het westen. Dit vlakke gebied is als enige van de 
IJzerbroeken gedeeltelijk ingedijkt en bijgevolg niet direct 
onderhevig aan de peilschommelingen van de IJzer, 
zodat een actief peilbeheer er enigszins mogelijk is. Het is 
juist die mogelijkheid om peilen in te stellen en te beheren, 
die sinds lang een bron van discussie is tussen de verschil
lende belanghebbenden.
Ondanks de geringe indijking overstromen de laaggelegen 
gronden nog steeds regelmatig (foto 5), wat ze tot waar
devolle broekgebieden maakt met een grote botanische en 
ornithologische waarde. Delen van dit bekken zijn ook 
internationaal beschermd als Vogelrichtlijngebied en 
Ramsargebied. De natuurwaarde van deze waterrijke 
gebieden kan slechts vrijwaard blijven als het waterpeil 
voldoende hoog wordt gehouden.

Aan de andere kant bestaan de laaggelegen gronden van 
oudsher uit hooi- en graslanden. De landbouwers verkiezen 
een laag waterpeil, wat de opbrengsten verhoogt en de

Foto 6
■ De Blankaart, W oum en: Twee m oderne u itw ateringsslu izen  
vervangen de oude ebbedeuren.

23
W n t-V b m k rrn  W rrh 4. 2003 14/ES



INTEGRAAL WATERBEHEER

Figuur 2

Waterbeheerplan 'De Blankaart', Diksmuide/Houthulst
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bedrijfsvoering vereenvoudigt. Daarenboven stijgt het 
waterpeil soms zo hoog dat water de gebouwen instroomt 
en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het 
gedrang komt. De bewoners en landbouwers bekijken 
daarom elke peilverhoging in de broeken met argwaan.

Deze tegengestelde aanspraken geven sinds lang aan
leiding tot discussies tussen de verschillende partijen over 
het te voeren peilbeheer. De natte winters van 1993-1994 
en 1994-1995 verplichtten de waterbeheerders tot het 
opstellen van een urgentieprogramma. Verschillende 
maatregelen van dit programma voerde men intussen uit. 
De Noordbroekstraat te Woumen werd opgehoogd om de 
toegang tot het gehucht De Rille in tijden van overstromin
gen te garanderen, de oude pompen werden vervangen en 
men installeerde twee moderne uitwateringssluizen 
(foto 6) die de oude ebbedeuren vervangen.

Over de bescherming van de woningen en bedrijven door 
een waterkering, zoals voorgesteld door de Provincie 
West-Vlaanderen, en over het peilbeheer werd verder 
overleg gepleegd maar kon geen akkoord bereikt worden 
tussen de landbouw- en de natuursector.

Op vraag van beide kwam Vlaams minister voor Leefmilieu 
en Landbouw Dua in 2000 de situatie ter plaatse 
evalueren. Uit de daarop volgende vergadering met alle 
betrokken partijen bleek dat de standpunten eigenlijk 
minder ver uit elkaar lagen dan verwacht. Zowel de water
kering als de peilverhogingen leken bespreekbaar, 
voor zover de twee dossiers aan elkaar gekoppeld werden.

Na tal van overlegvergaderingen en terreinbezoeken kon 
een overeenkomst bereikt worden over een raamakkoord 
dat in 2001 door de minister en door 15 belanghebbende 
partijen werd ondertekend.

Het raamakkoord legt de grote principes vast voor het 
toekomstige waterbeheer in het bekken. In de eerste plaats 
wordt een waterkering gebouwd ter bescherming van 
bewoners en bebouwing (figuur 2) en worden wegen 
verhoogd om onder meer het drinkwaterproductiecentrum 
bereikbaar te houden bij overstromingen. De waterkering 
bestaat uit een dijk rond de landbouwbedrijven over een 
lengte van ongeveer 6.600 m. De wegen worden verhoogd 
over een afstand van ongeveer 2.700 m. De dijk heeft een 
bovenbreedte van 5 m en zwak hellende taluds. De kruin 
zal 75 cm hoger dan het hoogste overstromingspeil wor
den aangelegd. De hoogte van de dijk varieert van enkele 
centimeter tot maximaal 1,75 m. Op de meeste plaatsen 
zal de dijk nauwelijks opvallen in het landschap. Om de 
binnendijkse gronden te ontwateren worden verschillende 
kleine poldergemaaltjes voorzien. Het raamakkoord 
bepaalt verder dat de laagst gelegen gronden zullen 
worden aangekocht door de overheid. Na de bouw van de 
dijk en de aankoop van de lage gronden zullen de peilen in 
de broeken verhoogd worden om de natuurwaarden te 
vrijwaren en te ontwikkelen. De pompcapaciteit van het 
gemaal zal zo nodig worden aangepast. Eventuele produc- 
tieschade ten gevolge van de peilverhoging zal worden

vergoed. Tenslotte wenst de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW) prioritair het afgevoerde water in 
te nemen in het drinkwaterproductiecentrum. Daartoe zal 
op de Stenensluisvaart een stuw worden gebouwd.

De realisatie van een ambitieus raamakkoord zoals dit van 
de Blankaart neemt onvermijdelijk heel wat tijd in beslag 
en vereist heel wat voorbereidend studiewerk. Alle nood
zakelijke studies zijn gestart of voltooid. Het ontwerp van 
de waterkering en de wegverhogingen, compleet met de 
binnendijkse ontwatering, werd afgewerkt en wordt 
onderworpen aan een milieueffectenstudie. De procedure 
voor de onteigening van de gronden die nodig zijn om de 
dijk aan te leggen is lopend en de overheid is bezig met de 
onteigening van de laagst gelegen gronden.
Er is nog heel wat werk aan de winkel en er moeten nog 
verschillende afspraken nader worden gepreciseerd, 
voornamelijk over de gewenste waterpeilen. Toch wordt 
verwacht dat de dijk kan gerealiseerd worden in 2005 en 
dat na de voltooiing ervan ook de peilen in het gebied 
kunnen verhoogd worden.

Tot slot

Op 22 december 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn 
Water van kracht. Deze richtlijn schetst de hoofdprincipes 
voor het waterbeheer op het niveau van de Europese lid
staten. Naast een planmatige aanpak van het waterbeheer 
op het niveau van internationale stroomgebieden en van 
rivierbekkens wordt resoluut gekozen voor een integrale 
benadering van de luiken kwaliteit, kwantiteit en ecologie. 
Een universeel streven naar een duurzaam omgaan met 
water staat voorop.

De beschreven projecten komen uitstekend tegemoet aan 
de verzuchtingen van Europa. Ze tonen aan dat ook in 
West-Vlaanderen de integrale gedachte bij het beheren van 
de waterlopen hoog in het vaandel wordt gedragen.

1 rioolwaterzuiveringsinstallatie

Foto's: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, 
Afdeling Water West-Vlaanderen,
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Vetex
Technisch textiel bestaat in vele varianten. De produc
ten van Vetex nv, het hoogtechnologisch textielbedrijf 
uit Kortrijk, zijn dan ook niet onder één noemer te 
vatten. Met toepassingen in zowel de medische als in 
de vrijetijdssector, in de voedingsindustrie en in de 
niche van werk- en beschermkledij was er in elk geval 
'stof' genoeg om over te praten. En dit past nu net in 
het nieuwe open beleid dat de huidige directie 
hanteert: "Vetex heeft altijd unieke specialiteiten 
gehad, maar in het verleden stond het bedrijf te weinig 
op de kaart,"aldus algemeen directeur-bestuurder 
Patrick Rigole in een openhartig gesprek.

■ Patrick  Rigole, algem een d irecteur-bestuurder Vetex n v en 
Kris M essely, com m ercieel verantw oordelijke

Welke zijn de activiteiten van Vetex?

De basisactiviteiten van Vetex zijn coaten en lamineren.

Coaten is onder meer het waterdicht maken van een stof.
Er zijn wel meerdere bedrijven die dit doen, maar Vetex heeft 
zich verder gespecialiseerd in de verschillende coatingtech- 
nieken en de randactiviteiten van het coaten. Wij combine
ren de verschillende coating- en laminage-technieken om zo 
specifieke producten naar wens van de klant te maken die 
niet alleen waterdicht, maar ook vlamwerend, ademend, 
thermoklevend of zelfklevend zijn.

Vetex profileert zich als 'expert-coater': w a t mogen 
w e  daaronder verstaan en hoe kan Vetex dat 
bewerkstelligen?

Hiervoor baseert Vetex zich op drie pijlers:
1) kennis van het basisdoek waarop wij lamineren of coaten;
2) kennis van de chemie; Vetex werkt hoofdzakelijk met 

polyurethaan- en siliconencoatings. Daarnaast onder
zoeken we voortdurend inno-verende coatingtechnieken;

3) de uitbouw van een productie-apparaat dat de mogelijk
heid biedt om een aantal technieken te combineren om 
specifieke eigenschappen aan het textiel geven.

Lamineren is het in laagjes samenvoegen 
van stoffen met verschillende eigen
schappen om er een extra dimensie 
aan te even, bijvoorbeeld een ade
mend membraan verkleven aan een 
stof zodat deze tegelijk waterdicht en 
ademend is en daarbij de souplesse 
van het weefsel blijft behouden.

< | "DOOR DE COMBINATIE

VAN DE VERSCHILLENDE 

: W  I TECHNIEKEN ZIJN W IJ 

I H f l i  IN STAAT OM ONZE 

KLANTEN NIET ÉÉN, MAAR WEL DE 

BÉSTE OPLOSSING TE BIEDEN,"

Door de combinatie van deze drie 
zaken kunnen wij unieke materialen 
aanbieden op de markt. In het producten
gamma dat Vetex biedt hebben wij niet 
direct een concurrent, wel in bepaalde 
deelgebieden.

Van klassiek naar technisch textiel

De activiteiten van Vetex gaan terug tot 1895. Tot de 
jaren 1970 was Vetex een textielveredelingsbedrijf dat 
werkte in loonactiviteit. Op het hoogtepunt van 
de textielnijverheid in West-Vlaanderen werkten 
450 mensen bij Vetex en groeide de omzet tot 1 miljard 
oude Belgische franken. Echter, ook Vetex ontsnapte 
niet aan de crisis in de sector.
In wezen blijft er nu maar een fractie over van het 
bedrijf. Een vroegere diversificatieactiviteit, namelijk het 
polyurethaancoaten van textiel, is uitgegroeid tot de 
kernactiviteit. In 1993 werden de textielveredelings- 
activiteiten volledig stopgezet. Vetex nam de strategische 
beslissing om niet verder in de confectie te gaan, maar 
zich toe te spitsen op de chemische toepassingen in 
textiel. Driejaar geleden kwam Patrick Rigole aan het 
hoofd van het bedrijf. Nu profileert Vetex zich als

'expert-coater'. Met 38 medewerkers en hetzelfde 
productieapparaat slaagde Vetex erin om de omzet
cijfers in twee jaar tijd met ruim 50% te laten toenemen 
De verwachte omzet voor 2003 is 7,4 miljoen euro. 
Onlangs haalde Vetex het ISO 9001 certificaat volgens 
de nieuwe 2000-norm.

I/I/ES
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BEDRIJF IN D E  KIJKER

Toepassingen van het technisch textiel dat Vetex produceert:

Medische sector (circa 30%  
van de omzet): matrasbescher
mers (gewone en complexere, 
zoals de babymatrasbescher- 
mer met een 3D breisel) en 
sterilisatiebestendige chirurgi
sche kledij en afdekdoeken 
voor het operatiekwartier;

Kledijsector (45%): vooral 
waterdichte tapes, hoogwaar
dige regenkledij en bescher
mende werkkledij, politie- en 
militaire kledij en een klein 
deeltje modestoffen;

• Industrie (15%): alles wat 
niet-kledij is, bijvoorbeeld de 
voedingsindustrie (Vetex heeft 
50% van het Europees markt
aandeel in coatings voor bak
kersspuitzakken), enz.;

Adhesieven (10%), dit zijn 
zelfklevende of thermokleven- 
de stoffen, zoals herstelklevers 
voor een tentzeil, opstrijkbare 
etiketten, reflectieve tapes, e.a. 
Dit aandeel zal in de toekomst 
zeker aan belang winnen.

W ie  zijn de klanten van Vetex?

De markt is eigenlijk zeer moeilijk in kaart te brengen.
De toepassingen - met daaraan verbonden het klanten
bestand - situeren zich op vier domeinen (zie kaderstukje 
op volgende bladzijde a.u.b.).
De meerderheid van onze klanten zijn confectionairs of de 
opdrachtgevers van die confectionairs. W e zijn in staat om 
speciale, technisch moeilijke zaken in een kleine oplage te 
realiseren, waardoor we zelfs leveren aan gerenommeerde 
bedrijven uit de coatingsector. Tot onze grootste klanten 
behoren Standard Textile Company (medische sector, USA) 
dat voor Vetex de wereldwijde distributie doet van medisch 
trilaminaat en Sympatex (regenkledij, Duitsland) waar Vetex 
hoofdleverancier is voor seam sealing tapes. Zeker 90% 
van de omzet wordt gerealiseerd in het buitenland.

In 2000 vond bij Vetex een generatiewis- 
sel plaats. M et Patrick Rigole als nieuwe 
zaakvoerder werd ook de structuur en 
de cultuur van het bedrijf gewijzigd.
W at is er precies veranderd?

Net zoals vele typisch West-Vlaamse bedrijven had ook 
Vetex een echte productiecultuur: de kwaliteit was perfect, 
maar niemand wist het!
De klanten stonden echter niet meer, zoals vroeger, in de rij 
om bediend te worden... Een eerste stap was een interne 
reorganisatie door het kader te verjongen, functies te gaan 
opdelen en een aantal bedrijfsprocessen te optimaliseren. 
Vandaag ligt de focus op het commerciële en marketing- 
gedeelte. De filosofie van Vetex is dat we onze basis
collectie - die weliswaar in 50%  van de gevallen voldoet - 
niet opdringen, maar aanpassen aan de specifieke noden 
van de klant. Waar loonwerk in het verleden primordiaal 
was voor Vetex, realiseren we vandaag nog slechts 15% in

loonwerk; 85%  komt van de eigen collecties en materialen 
die we verkopen. Tech ontkennen we het belang van 
loonwerk niet. Kleire series die begonnen met loonwerk 
zijn al dikwijls uitgemond in een volledig geïntegreerd 
Vetexproduct. Het aantrekkelijke is dat dergelijke kleine 
artikeltjes - die vaak exclusief voor de klant gemaakt 
worden - de cost-tc-exit voor deze klant zeer hoog maken. 
De 20/80 regel gaat hier perfect op: 20%  van de klanten 
zorgen voor 80%  van de omzet.
In de top-20 van de klanten is er nauwelijks verloop. 
Onlangs hebben we ook het commercieel team versterkt 
om de 80%  andere klanten te bewerken.

De reconversie naar technisch textiel is voor veel 
klassieke textielbedrijven een manier om de concur
rentie met lageloonlanden te ontwijken. W as dit ook 
het geval voor Vetex?

Wij zijn van mening dat dit geldt voor de 
modegebonden productie. De productie en 
confectie van mode en sportswear zijn al 
grotendeels uitbesteed naar het Verre 
Oosten.

Wij verwachten dat die trend nog een tijd zal aanhouden, 
meer zelfs, wij vrezen dat de textiel-sector nog door een 
tweede dip zal gaan. Alleen de beperkte series van 
hoogtechnologisch materiaal kunnen hier rendabel ge
houden worden.
De Europese markt is echter te klein voor alle spelers.

Hoe zal Vetex haar deel van de markt kunnen 
garanderen?

Zelfs in economische laagconjunctuur heeft Vetex toch een 
groei van circa 15%. Als we dat kunnen aanhouden - en 
het orderboekje z t goed vol - zijn we goed bezig.

"DE TEXTIELSECTOR ZAL 

NOG DOOR EEN TWEEDE 

DIP MOETEN GAAN."
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We verwachten de kaap van 10 miljoen euro zeker in 2005 
te bereiken. Op dit ogenblik draait het machinepark nog 
niet op volle capaciteit. Met het bestaande machinepark en 
vier extra medewerkers zou de omzet verdubbeld kunnen 
worden zonder kapitaalinvesteringen.
We blijven investeren in onderzoek om goedkoper 
performantere producten te maken door middel van 
innovatieve technologie die bijvoorbeeld vier passages kan 
reduceren tot één. Het resultaat zal een volledig nieuwe 
productlijn zijn. De flexibiliteit van een klein bedrijf als 
Vetex zal hierin een sterkte zijn tegenover de grote textiel
bedrijven die met enorme volumes moeten werken.

"WEST-VLAANDEREN HEEFT NOG TE VEEL EEN 
PRODUCTIE MENTALITEIT. "

Hoe belangrijk is innovatie in textiel?

Interne innovatie komt zeer moeizaam tot stand en dan 
nog meestal op vraag van een klant. Als producent hebben 
we echter in bepaalde sectoren tot vijf jaar productaan
sprakelijkheid; de enige verzekering hiertegen is het inbou
wen van kwaliteit. Dit is wellicht het meest onderschatte 
risico in de sector. Niet veel KMO's hebben een fulltime 
technisch onderzoeker, Vetex wel. We werken momenteel 
een zevental projecten uit in samenwerking met 
Centexbel'. Het IWT2 subsidieert onder meer onze 
ontwikkeling van reflecterende tapes.

In dit verband willen wij er op wijzen dat de overheid 
relatief veel innovatiesteun biedt, 
misschien te veel? Wij hebben vaak de 
indruk dat men technologische innova
tie aan de klanten wil opdringen, 
wat in marketingdenken geen goede 
aanpak is. Zeker West-Vlaanderen 
heeft nog te veel een productiecultuur.
Hoe kun je nu innovatie verkopen als je 
de markt niet in kaart gebracht hebt?
Dat is de moeilijkheid voor kleine 
bedrijven vandaag: marketing is hen nog te vreemd.
De balans is niet in evenwicht. Men zou evenveel in marketing 
moeten investeren als in technologische innovatie.

In welke mate is technisch textiel nog textiel?

Goeie vraag! Vetex beschouwt zichzelf eerder als 
een chemisch- dan als een textielbedrijf. Uiteraard is er een 
verwevenheid met textiel in de klassieke zin van het woord: 
we werken op een basisdoek waarvan we de eigenschap
pen goed moeten kennen om er de chemie op toe te 
passen. Het basisdoek maken we echter niet zelf.
Onze toegevoegde waarde - en onze toekomst - zit zuiver 
in de chemie, terwijl onze markt wel de textielmarkt blijft. 
Eigenlijk is er nu te veel weefcapaciteit in West-Vlaanderen; 
er is dan ook een afbouw bezig. De typische weverij komt 
onder druk te staan.
Dit evolueert in een trend om weeftechnisch specifieke 
eigenschappen aan een doek te geven (bijvoorbeeld een 
bepaalde graad van waterdichtheid).

BEDRUF IN DE KLJKER I

■ Vetex h ee ft zich gespecialiseerd  in verschillende coating- 
technieken en is daardoor e igen lijk  m eer ve rw an t m et de 
chem ische sector dan m et textiel.

Vetex heeft zeer gespecialiseerde mensen in dienst. 
Waar zijn ze nog te vinden?

Het faillissement van Sofinal3 in 2002 was voor Vetex 
eigenlijk een geluk bij een ongeluk: goede coaters zaten 
zonder werk en door het binnenhalen van de beste 
arbeiders en productieleiders kreeg Vetex extra slagkracht, 
zowel op productieniveau als in de verkoop. Er zijn name
lijk zeer weinig coaters en interne opleiding is de enige 
manier om het niveau zo hoog te houden. Gelukkig hebben 
we een heel laag verloop.

Dit dwingt ons om ons nog meer te specialiseren en telkens 
de grenzen te verleggen.

ONZE TOEGEVOEGDE
B ij Vetex vinden dus vooral 
chemische activiteiten plaats.
Hoe milieu(on)vriendelijk is Vetex?

WAARDE - EN ONZE 

TOEKOM ST-ZIT ZUIVER

IN DE CHEMIE, 

TERWIJL ONZE MARKT WEL DE 

TEXTIELMARKT BLIJFT.

Het is chemie, en dus al met al soms 
ongezond, want we werken met 
solventen. Onze machines zijn explosie- 
vrij en recentelijk investeerden we 
bijna één miljoen euro in een naver- 

brandingsinstallatie om de vrijgekomen dampen van de 
gebruikte solventen te verbranden. Begin 2004 zal deze 
installatie operationeel zijn en zullen we voldoen aan de 
milieuwetgeving. In het bedrijf zijn dan ook de nodige 
voorzieningen, zoals afzuiginstallaties en andere bescherm- 
middelen om op een veilige en al bij al gezonde manier te 
werken.
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BEDRUF IN D E  KIJKER

, w h

Als Vetex ooit verhuist zal u ongetwijfeld rekening 
moeten houden met het belang van de schaarse, 
gespecialiseerde medewerkers?

Er rijpen inderdaad plannen om te verhuizen. Het hoeft 
geen betoog dat Vetex met haar chemische activiteiten - 
hoewel niet zonevreemd - niet op haar plaats zit in dit 
gemengd woon-industriegebied. Voor de geplande omzet
verdubbeling zullen we ook 's nachts moeten draaien en 
ook meer ruimte nodig hebben. Maar... de problematiek is 
u wellicht bekend?

EEN SCHRIJNEND TEKORT AAN BEDRIJVENTERREINEN

Waar vindt men nog een geschikt bedrijventerrein?

W e hebben reeds bij Leiedal geïnformeerd naar de beschik
baarheid van een bedrijventerrein van 20 a 25.000 m1 2 3. 
Binnen de ruime omgeving van Kortrijk was midden dit jaar 
welgeteld één geschikte locatie te vinden en dit in Moen. 
Qua timing, maar vooral qua ligging konden wij niet ingaan 
op deze mogelijkheid. We kunnen immers het risico niet 
lopen dat onze gespecialiseerde werknemers niet bereid 
zijn om mee te verhuizen. De meeste wonen nu heel dicht 
in de buurt. Vanuit Noord-Frankrijk en Wallonië krijgen we 
nochtans genoeg voordelige aanbiedingen. Het tekort aan 
bedrijventerreinen in de regio is schrijnend. Vetex staat 
nu - vrijblijvend - op de wachtlijst voor de uitbreiding van 
het bestaande industriepark in Gullegem in 2004.

Vetex beschikt over een ISO 9001 certificaat. Hoe 
belangrijk is dit?

Klanten vragen er nooit naar. Ze vinden het gewoon 
evident dat we het certificaat hebben. Toch is het een 
absolute must om onze interne processen te beheersen.
We hebben een ISO-manager aangetrokken die gedurende 
twee jaar halftijds aan de procedures en methodieken 
werkte. Nu we het certificaat gehaald hebben, zal hij ons 
nog acht maanden begeleiden bij de implementatie.
Het certificaat op zich is eigenlijk niet genoeg; 
het komt er vooral op aan ons op alle niveaus het kwali
teitsdenken eigen te maken.

(Sabine Slmoens)

1 Wetenschappelijk en technisch centrum voor de Belgische textiel
industrie

2 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 
Technologie in Vlaanderen

3 Sofinal was, samen met Vetex, een voorloper in de textielbranche 
op het gebied van coating en laminage. Verschil was dat Sofinal - 
als wever - zich beperkte tot geweven stoffen, terwijl Vetex alle 
mogelijke stoffen coat (non woven, breisels en geweven stoffen).

Brusselle Enterprises nv
Westendelaan 1, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058/23.25.13 
Fax 058/23.05.76

Aanneming van draai-, frees-, slijp- en kotterwerk, 
zowel conventioneel als op CNC-machines 
Vol- en halfautomatisch lassen
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Voorzichtig 
conjunctureel herstel
Het verloop van de sociaal-economische indicatoren 
en de conjunctuur in West-Vlaanderen

Nele Depestel
Stafmedewerker GOM - West-Vlaanderen

De recentste resultaten van de conjunctuuronderzoekingen 
van de Nationale Bank tonen een voorzichtig herstel van 
het ondernemersvertrouwen. In de afgelopen maanden 
was er meestal een stijging van de brutowaarden van de 
synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen.
De dalende trend van de afgevlakte curve is gestopt en 
de curve blijft al enkele maanden op hetzelfde niveau 
balanceren (zie figuur 1).

De verschillende sociaal-economische indicatoren wijzen 
echter nog niet eenduidig op een krachtig herstel van de 
economie; een te groot optimisme is dus voorbarig 
(zie tabel i).

De evolutie van de arbeidsmarktindicatoren verloopt twee
zijdig. Aan de ene kant nemen de West-Vlaamse werkloos
heidscijfers nog altijd aanzienlijk toe op jaarbasis. Aan de 
andere kant zijn er ook positieve vaststellingen. De relatieve 
afname van de werkloosheid in september en oktober ten 
opzichte van de zomermaanden is dit jaar groter dan de 
vorige jaren. Daarnaast is het aandeel van de jeugdwerk
loosheid al enkele maanden iets kleiner dan in dezelfde 
maanden van vorig jaar. Positief is ook dat het aanbod aan 
jobs voor de werkzoekende werklozen in West-Vlaanderen 
toeneemt: de VDAB ontvangt opnieuw meer werkaan- 
biedingen en er zijn meer openstaande werkaanbiedingen 
op het einde van de maand. De recentst beschikbare cijfers 
van de tijdelijke werkloosheid (september 2003) tonen een 
iets hoger cijfer dan in 2002, maar een lager cijfer dan in

Tabel 1
Evolutie van de sociaal-economische indicatoren in West-Vlaanderen

Indicator Eenheid Laatst beschikbaar gegeven Wijziging ten opzichte van

Datum Waarde Vorige maand 
of kwartaal

Vorige
jaar

Arbeidsmarkt ( % ) ( % )

- niet-werkende 
werkzoekenden

Aantal Okt 2003 35.080 -3,0 +12,8

-jeugdwerkloosheid
(<25jaar)

Aandeel Okt 2003 30,6 -8,6 -1,0

- ontvangen 
werkaanbiedingen

Aantal Okt 2003 4.988 +11,0 +28,7

- lopende werkaanbiedingen 
einde maand

Aantal Okt 2003 5.122 -2,0 +21,8

- tijdelijke werkloosheid Gemiddeld aantal Sep 2003 5.321 +22,1 +7,5

Consumenten
- inschrijvingen nieuwe 

personenwagens
Aantal Okt 2003 1.857 +21,9 +4,5

- vergunde woningen Aantal Aug 2003 689 -16,6 +6,0
- omzet kleinhandel Miljoen euro Jul 2003 335,1 +7,0 +9,0

Producenten . , . SsS»
- omzet Miljoen euro Jul 2003 3.927,2 -11,2 +0,8
- investeringen Miljoen euro Jul 2003 107,2 -23,0 -8,5

- uitvoer Miljoen euro 2e kw 2003 4.944,8 +0,9 + 1,2
- faillissementen Aantal Okt 2003 82 +34,4 +41,4

- verloren banen door 
faillissementen Aantal Okt 2003 118 -40,4 -70,3

Bron: VDAB, RVA, NIS, NBB, FEBIAC, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen
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CONJUNCTUUR

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen, 1998-2002

Bron: NBB, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen

2001. Op enkele maanden na was de evolutie van de 
tijdelijke werkloosheid in West-Vlaanderen in 2003 tot nu 
toe minder goed.

De indicatoren van het consumentenvertrouwen geven ook 
positieve signalen. In oktober werden voor het eerst in 
2003 meer nieuwe personenwagens ingeschreven in 
West-Vlaanderen. Het aantal vergunde woningen, waarvan 
de voorlopige cijfers gekend zijn tot en met augustus, 
neemt op enkele maanden na steeds toe ten opzichte van 
vorig jaar. De omzet in de kleinhandel stijgt ook op jaar
basis, al is de relatieve toename recentelijk minder groot.
De recentste cijfers dateren echter van juli en uit het vorige 
conjunctuuroverzicht bleek al dat de economie in het 
tweede kwartaal van 2003 sputterde.

In de eerste zeven maanden van 2003 steeg het West- 
Vlaamse omzetcijfer met een minieme 2 ,3% op jaarbasis, 
het investeringscijfer daalde met 3,5%. De omzet van de 
West-Vlaamse ondernemingen neemt weliswaar toe, 
maar het blijft wachten op een krachtige omzetgroei. 
Wellicht weerhoudt dit de ondernemingen voorlopig om 
hun investeringspeil weer op te voeren. Ook de nominale 
waarde van de West-Vlaamse uitvoer groeide in de eerste 
twee kwartalen van 2003, al is deze groei zeer beperkt. 
Tenslotte gingen in de periode januari tot en met oktober 
2003 in West-Vlaanderen al ruim 22%  meer ondernemin
gen failliet en gingen hierdoor ruim 30%  meer banen 
verloren in vergelijking met dezelfde periode van 2002.

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

Investeer nu in de toekomst. De Transportzone 
Zeebrugge biedt ruimte (gronden) en burelen voor 
alle Haven- en Transportgebonden bedrijven.

Voor inlichtingen en begeleiding bel nu 
NV TR A N S P O R T Z O N E  op het nummer 050/54.76.47 
(internationaal /3250.547.647)

TRANSPORTZONE ZEEBRUGGE NV
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100 jaar Slabbinck: Van altaarkleden tot stijlvolle 
tafelkleden

Kunstateliers Slabbinck, met hoofdzetel in Brugge, verover
de met succes een positie als wereldleider in de creatie en 
confectie van liturgische artikelen. Het familiebedrijf 
bestaat 100 jaar en de leiding is ondertussen in handen 
van de vierde generatie Slabbinck: verkoopdirecteur 
Mathias Slabbinck, Viktor, die de promotie verzorgt en het 
zusterbedrijf Insignia leidt en tenslotte Mirabel, die de pro
ductie leidt.
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"Onze artikelen staan bekend om hun uiterst doorgedreven 
kwaliteit, design en service. Met de know-how in huis 
besloten we in 2000 de stap te zetten naar huislinnen.
De markt van liturgische artikelen zal op midellange termijn 
wellicht krimpen, vandaar dat we tijdig willen diversifiëren," 
aldus Mathias Slabbinck. Het hoogwaardige bed- en tafel
linnen wordt onder de naam Slabbinck Home Creations 
verkocht via gespecialiseerde winkels. "Het is de bedoeling 
om opnieuw een nichemarkt op te zoeken waarin we 
naast de standaardcollectie ook volledig gepersonaliseerd 
huislinnen aanbieden. Al onze artikelen worden in ons 
eigen atelier in Brugge vervaardigd."
Dit staat garant voor kwaliteit, design en service en maakt 
onder meer een heel korte leveringstermijn mogelijk. 
Doordat Slabbinck reeds over een exportlogistiek beschikt, 
is uitvoer geen enkel probleem.

Slabbinck heeft een uitgebreid dealernetwerk verspreid 
over 33 landen. Er werken 44 arbeiders en 15 bedienden. 
De verwachte totale omzet voor 2003 wordt geraamd op 
7,4 miljoen euro.

■ Verkoopd irecteur M ath ias Slabb inck benadrukt d at h et de 
bedoeling is om m et Slabb inck Hom e Creations een even tueel 
verm inderen van de om zet b innen de kerk te com penseren, 
zodat w erkgelegenheid  en h et financiee l resu ltaat gegarandeerd  
kunnen b lijven . H et is n ie t de bedoeling  een g ro o t m erk te  
m aken qua om zet, w e l w a t k w a lite it en im ago betreft.

Barco technologie voor de textielindustrie

Reeds meer dan 35 jaar biedt Barco systemen en producten 
aan voor de textielindustrie. Barco heeft toepassingen en 
oplossingen die de productiviteit en de kwaliteit van het 
productieproces verbeteren, zowel voor de spinnerij, 
de weverij als de veredeling.

■ “Cyclops" w erd  door Barco on tw ikke ld  voor de w everijen . 
D it cam era-gebaseerd systeem  d etecteert w eeffou ten  tijdens 
h et w even. Op de fo to  z ie t u Cyclops geïn stalleerd  op een  
Picano l w eefm achine.

Op de recente ITMA beurs in Birmigham toonde Barco een 
aantal revolutionaire nieuwe ontwikkelingen:
Nieuwste ontwikkeling voor de spinnerij is een sensor om 
wit polypropyleen te detecteren in het garen zodat aan- 
verffouten in het verfproces vermeden worden. Voor de 
weverij werd Cyclops - een camera gebaseerd systeem - 
ontwikkeld, dat op de machine en tijdens het weven weef
fouten detecteert. Van zodra het systeem vaststelt dat er 
een kwaliteitsrisico bestaat, wordt automatisch de machine 
gestopt. Op die manier wordt niet alleen meer eerste 
keuze weefsel geproduceerd, ook de ruwdoekinspectie 
wordt voor een groot deel uitgeschakeld, wat dan weer 
resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing.
Uiteraard kunnen deze sensoren allemaal geïntegreerd 
worden in Barco's Weave/Waster productiebewakings- 
systeem. Voor de ververij integreert Barco een compacte, 
interactieve sturing op de verfmachines die - samen met 
een ColorMaster centralisatie systeem - een hoog rende
ment en perfecte kwaliteit garanderen.

Barco, met hoofdzetel in Kortrijk, heeft wereldwijd een 
mooie referentielijst. Ook in West-Vlaanderen maken 
gerenommeerde textielbedrijven zoals Beaulieu, Deslee, 
Concordia Textiles, ... gebruik van Barco's modernste 
technologie.
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Toeleverancier Verbrugge onder dak bij moeder-bedrijf Picanol in leper

■ De productiesite van P icano l in  lep er w aar doch terb ed rijf Verbrugge zich e ind  2003 ook kom t vestigen.

Verbrugge produceert accesso res voor weefmachines zoals 
kaders, rieten, hevels en lamel!en en werd eind 2001 
overgenomen door de Picanol Groep. Nog dit jaar verhu st 
Verbrugge - dat 120 werknemers telt - van een gehuurd 
gebouw in Roeselare naar de productiesite van Picanol in 
leper. Daardoor zal Verbrugge de aanwezige capaciteit en 
competentie binnen de groep beter benutten. Het bedrijf 
wil hiermee kosten besparen en meer efficiëntie realiseren 
inzake productie, plaatsbezetting en onderzoek & ontwik
keling. Door in lener te produceren zal Verbrugge van een 
meer en intensere samenwerking met Picanols gespeciali
seerde ingenieurteams genieter, wat zowel de verdere 
ontwikkeling van weefmachines als die van accessoires ten 
goede komt.

Al meer dan een halve eeuw speelt de Picanol Groep een 
pioniersrol als ontwikkelaar en producent van hoogproduc- 
tieve weefsystemen. Naast de hoofdzetel in leper heeft de 
Picanol Groep diverse vestigingen in de Verenigde Staten, 
Azië en Europa. Wereldwijd kozen 2.600 weverijen voor 
Picanol, goed voor zo'n i 10.000 weefmachines. Over 
2002 bedroeg de geconsolideerde omzet 519,4 miljoen 
EUR. Vandaag telt de groep 2.300 medewerkers. Z )
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Een nieuwe start voor de luchthaven van Oostende

De nieuwe algemeen direc
teur van de Oostendse lucht
haven, Gino Vanspauwen, 
heeft ambitieuze plannen om 
de concurrentiepositie van de 
luchthaven te verstevigen.
Belangrijkste doelstellingen 
zijn meer trafiek genereren en 
wereldwijd meer naambekendheid verwerven om blijvend 
nieuwe klanten te kunnen werven en potentiële 
investeerders aan te trekken. Om het imago van de lucht
haven op te poetsen werd a vast een nieuwe huisstijl 
geïntroduceerd: een nieuw logo en de nieuwe naam 
'Ostend-Bruges International Airport' illustreren de 
dynamiek van ce luchthaven. De directie hertekende het 
financieel depadiement en ste,de een professioneel 
marketingteam samen om voortaan actief de internationale 
markt te bewerken.
Met de geplande bouw van een nieuwe overslagloods zal 
ook het gebrek aan opslagcapaciteit aangepakt worden.

^  AIRPORT
OSTEND - BR JG ES

De luchthaven wil in de toekomst vennootschappen 
oprichten waarbij publiek-private samenwerking mogelijk is.

■ G ino Vanspauwen, sedert 23 m ei 2003 A lgem een  D irecteu r 
van de Oostendse luchthaven, h ee ft concrete p lannen  om  de 
concurrentiepositie te verstevigen.
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Sioen: Big in Hong Kong

De hoogste wolkenkrabber van Hong Kong werd bij wijze 
van publicitaire stunt voor de Aziatische editie van de 
Financial Times volledig ingepakt in doek van Sioen 
Industries uit Ardooie. Sioen leverde 20.000 m2 tech
nisch textiel, namelijk gecoat weefsel met gaatjes, in ver
schillende rollen. Die moesten ter plaatse bedrukt worden 
- met 425 liter inkt! - en daarna aan elkaar gelast en ver
stevigd. De constructie moet immers windsnelheden van 
220 km per uur trotseren.

Enkele pittige details: Getrainde bergbeklimmers bevestig
den het kolossale doek in zes delen aan de toren.
Het gebouw n kwestie, de IFC toren, telt 88 verdiepingen 
en is 415 m hoog. In heel de wereld zijn er maar drie 
gebouwen dia nog hoger zijn. De krant haalt met deze 
stunt trouwens het 'Guinness Book of Records'.

Dit project werkt inspirerend, want verschillende andere 
gebouwen zullen binnenkort wellicht op dezelfde wijze 
worden bekleed met doek van Sioen.

ADMB beloont innovatief en resultaatgericht personeelsbeleid

De ADMB Award is een initiatief van de dienstengroep 
ADMB met als doel het professionalisme en de uitwisseling 
van ervaring inzake HRM te stimuleren, zowel onder actie
ve personeelsverantwoordelijken als onder studenten.
In de categorie 'studenten' werd dit jaar de Award én de 
cheque van 1.000 euro uitgereikt aan VÜB-student Tim 
Festraets uit Tienen voor zijn eindverhandeling 'Opstellen 
van een wetenschappelijke procedure inzake duurzame 
ontwikkeling met betrekking tot werkgelegenheid'.
In de categorie 'personeelsverantwoordelijken' werden de 
ADMB Award en geldprijs toegekend aan Luk Colpaert.
Deze verpleegkundig directeur van het AZ Maria 
Middelares Sint-Jozef in Gent gaf zijn proefschrift de wel
luidende titel 'Verpleegkundigen gegeerd: van aantrekken 
en behouden naar ontvangen en koesteren'.

De prijsuitreiking werd samen met het 15-jarig bestaan van 
ADMB Select gevierd in het Concertgebouw van Brugge, 
samen met zo'n 900 klanten en medewerkers van ADMB. 
Deze werden radien nog 
getrakteerd op een 
spetterend opt'eden van 
Raymond van het 
Groenewoud en een 
uitgebreide receptie.

■  Lu k Colpaert, 'verpleeg
kund ig  directeur AZ Maria 
M iddelares (Gent) o ntving  

de A D M B  A w a rd  van de heer  
Paul Peeters, voo rzitter A D M B
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WES-NIEUWS

In de rubriek WES-NIEUWS belichten we enkele recente projecten van de verschillende afdelingen
van WES Onderzoek & Advies.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kan u contact opnemen met de redactieverantwoordelijke, 
Sabine Simoens, tel. (050)36 67 78 of e-mail sabine.simoens@wes.be

Ontwikkeling van een methodiek om het 
beheer van een gemeente- of stadscentrum te 
evalueren.

Steden en gemeenten dienen er steeds voor te zorgen dat de 
aantrekkingskracht van hun centrum of centra op inwoners, 
handelaars, bedrijven en bezoekers behouden blijft of 
versterkt wordt. Het nastreven van de leefbaarheid van de 
centra is een delicate oefening die van een hele reeks facto
ren afhangt zoals winkelaanbod, bereikbaarheid, inrichting 
van het openbaar domein, veiligheid, promotie... De handels
activiteit in de gemeenten kent bovendien meer en meer 
concurrentie van grootschalige handelsactiviteiten die zich 
aan de rand van de stad of gemeente komen vestigen.

Om te vermijden dat een centrum of kern van een 
gemeente er economisch en sociaal op achteruit gaat, 
is het noodzakelijk dat de gemeente een beleidsvisie en 
maatregelen uitwerkt ter versterking van dat centrum.
De gemeente dient met andere woorden haar centrum te 
'managen'. Ter beoordeling van dit 'centrumbeheer' werkt 
WES Onderzoek & Advies in opdracht van het Provincie
bestuur West-Vlaanderen aan een meetinstrument.
Dit meetinstrument moet niet alleen binnensteden, 
maar ook kleinere kernen van gemeenten toelaten om de 
effectiviteit van hun 'centrumbeheer' te meten. We defi-

■  W ES o n tw ik k e lt  een m eetinstrum e nt om  de e ffe ctiv ite it  van 
h e t cen tru m b eh e er van b in n en sted en  en k le in e re  kern e n  van 
ge m e en ten  te ku n n en  m eten, (foto: h e t centrum  van W aregem )

nieren centrumbeheer hierbij als het beheer dat gericht is 
op het versterken van de economische ontwikkeling, enerzijds, 
en het versterken van de leefbaarheid in de binnenstad of 
in een kern van de gemeente, anderzijds. Hierbij wordt 
vooral de nadruk gelegd op het stimuleren van de handel 
in het centrum of de kern. Andere subdoelstellingen zijn 
het bevorderen van de horeca, het stimuleren van toerisme 
en recreatie, het aantrekkelijker maken van het wonen in 
het centrum, het bevorderen van de mobiliteit en de ver
keersveiligheid in het centrum en het bevorderen van de 
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. De finalisering 
van het onderzoek is voorzien voor eind 2003.

*  Begin 2004 publiceert W ES de resultaten van dit 
onderzoek in de reeks 'Facetten van West- 
Vlaanderen'. Abonnees van West-Vlaanderen 
W erkt krijgen een gratis exemplaar toegestuurd.

"Business Management opleiding voor 
Chinese beleidsverantwoordelijken uit 
Ma’anshan, Anhui Provincie"

In het kader van de vorig jaar ondertekende samenwer
kingsovereenkomst tussen de Anhui Provincial International 
Human Resources Exchange Association en WES 
Onderzoek en Advies startte op 3 november jl. een zeven 
weken durend opleidingsprogramma "Business 
Management". De groep bestaat uit 12 mensen allemaal 
afkomstig uit het Ma'anshan district in China.

WES organiseerde reeds verschillende korte opleidingen 
voor overheidsambtenaren en bedrijfsverantwoordelijken. 
Voor het eerst wordt nu een langer durende opleiding voor 
deze doelgroep opgezet. De opening van China naar de

■  W ES organ iseerd e een la n g lo p e n d e  o p le id in g  "Business 
M ana gem en t" voo r Ch inese overheidsam b tenaren  en bedrijfs
verantw o o rde lijken . Cursusco ö rd ina to r is Ivan Landuyt, h o o fd  
afd e lin g  tra in ing  W ES O n d e rzo e k  & A dvies.
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internationale markten en handel geeft onder andere tot 
gevolg dat er een toegenomen interesse is voor de gang
bare concepten inzake management, dit zowel voor profit 
als non-profit organisaties. De rode draad van de opleiding 
heeft betrekking op alle kernaspecten van modern organi- 
satiebeheer. Naast de theoretische gedeelten worden ook 
een aantal gerichte bezoeken aan instellingen gebracht die 
nauw aansluiten bij de activiteiten van de organisaties 
waarvan de deelnemers afkomstig zijn. Zo worden werk
bezoeken afgelegd aan regionale instellingen ter promotie 
en ondersteuning van de internationale handel en investe
ringen, milieu en ruimtelijke ordening. Ook de culturele 
aspecten bij internationale contacten worden niet uit het 
oog verloren.

Onderzoek naar duurzame kwaliteit voor 
bedrijventerreinen

fen door hergebruik of uitwisseling, schaalvoordelen door 
gezamenlijk gebruik van bepaalde diensten of functies, 
enzovoort.

Ook de wvi wil vanuit haar publieke opdracht aandacht 
besteden aan integrale kwaliteitszorg. Het is de bedoeling 
de principes van duurzame ontwikkeling toe te passen in 
enkele pilootprojecten. De intercommunale schakelde WES 
in om de aspecten van duurzame kwaliteit voor bedrijven
terreinen te analyseren. Hierbij gaat specifieke aandacht uit 
naar de toepasbaarheid van instrumenten voor het type 
bedrijventerreinen dat de wvi ontwikkelt en beheert en 
naar de (economische) haalbaarheid van mogelijke maatre
gelen of samenwerkingsvormen. Om de studie verder te 
voeden, zijn ook enkele bezoeken gepland aan referentie- 
projecten uit de goede praktijk, en dit zowel in eigen land 
als in het buitenland (Nederland).
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Hoe kan duurzaamheid geïntroduceerd en gewaarborgd 
worden op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen in 
West-Vlaanderen? Dat is de centrale vraag in het onder
zoek dat de afdeling ruimtelijke planning van WES 
momenteel uitvoert in opdracht van de wvi (de West- 
Vlaamse Intercommunale). WES werkt voor deze studie 
samen met de afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning 
van de vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit Gent.

Duurzaamheid is steeds vaker een aandachtspunt, 
zowel voor de overheid, terreinontwikkelaars als voor de 
bedrijven zelf. Steeds meer ziet men immers de voordelen 
van duurzame terreinen, niet alleen voor het milieu, 
maar ook economisch kan een duurzaam terrein voordelen 
bieden. Zo hebben duurzame terreinen vaker een positiever 
imago en vormen ze voor bepaalde bedrijven een aantrek
kelijke vestigingsplaats. Bovendien kunnen duurzame 
maatregelen een vermindering van de kosten voor bedrij
ven met zich mee brengen: minder zware milieuheffingen, 
minder grote transportkosten door samenwerking tussen 
bedrijven, minder kosten voor de aanschaf van grondstof

WES onderzoekt het reisgedrag van de Belgen

WES beëindigde zopas het nieuwste onderzoek naar het 
reisgedrag van de Belgen in de periode april 2002 - maart 
2003. Met dit onderzoek wil WES aan de ganse publieke 
en private toeristische sector een betrouwbaar beleids-

■  De w vi w il d e  u itb re id in g  van h e t  b e d rijve n te rre in  Veurne I aa ngrijpen  om  h ie r een p ilo o tp ro je ct  ro n d  d u urzam e k w a lite it  o p  te 
starten (g e b o u w  op  de foto : N oorderm etaal)
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instrument aanreiken dat toelaat de eigen marktpositie 
te evalueren en een passende marketingstrategie uit te 
bouwen.

Het onderzoek volgt immers de evolutie van de Belgische 
reismarkt op inzake marktgrootte, reiskenmerken (bestem
ming, logies- en transportkeuze, reisorganisatie, ...), 
beslissingsproces en onderliggende motivaties (reservatie- 
periode, gebruik van het internet, ...).

Het onderzoek is gebaseerd op twee halfjaarlijkse 
bevragingen van een representatieve steekproef van 
6.000 Belgen en biedt een overzicht van het binnen- en 
buitenlandse reisgedrag van de Belgische bevolking sinds 
1982. Het betreft een multi-client onderzoek dat gezamen
lijk wordt gefinancierd door meer dan 60 organisaties uit 
binnen- en buitenland.
Uit het onderzoek bleek onder meer dat de Belgen in de 
periode april 2002-maart 2003 gezamenlijk ongeveer 
6,05 miljard euro uitgeven aan vakanties en korte vakanties 
in eigen land en in het buitenland. Dit is 250 miljoen euro 
minder dan in vorige jaren. Het is de eerste keer sinds de

Netto reisparticpatie van de Belgische bevolking (in %)
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start van onze waarnemingen in 1982 dat de reisbestecin- 
gen van de Belgen zijn gedaald. Deze terugloop met 4 %  is 
het gevolg van de huidige zwakke economische conjunc
tuur en het wankel consumentenvertrouwen.

Een milieueffectenrapport voor Eurostation Gent

De WES-afdelingen Milieu- en Natuurbeleid en
Ruimtelijke Planning werken samen aan de opmaak van 
een milieueffectrapport (MER) voor de grondige herin
richting van het station en de stationsomgeving van 
Gent-Sint-Pieters. Dit project kadert in een verbeterde 
afwikkeling van de voorspelde groei van de mobiliteit op 
het niveau van de stad, de regio, het land en Europa.
De aanpassing van het sporencomplex 
beoogt een ver-hoging van de capaciteit 
(het aantal treinen dat in en uit het sta
tion rijdt). Men wil namelijk quasi een 
verdubbeling van het aantal reizigers 
realiseren: van 38.000 naar 60.000 per 
dag. Concreet bestaat het project uit vier 
deelprojecten, met ingrijpende bouw
werken in en rond het station:

Dit ambitieuze project zou tegen 2017 voltooid moeten 
zijn. Het MER wordt uitgevoerd in opdracht van 
Eurostation NV en moet tegen begin 2005 voltooid zijn.

grondige omvorming van het stations
gebouw;
er komt een modern, multimodaal 
knooppunt voor het openbaar ver
voer;
in de onmiddellijke omgeving worden 
een ruime ondergrondse parking en 
hoogbouw met woningen en kanto
ren voorzien;
tenslotte zal de stationsomgeving via 
een nieuw aan te leggen weg recht
streeks worden ontsloten naar de R4 
en Flanders Expo. ■ O ntw erp  herin rich ting  station  C en t Sint-Pieters en om geving.
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Voor zwart en grijs geld in het buitenland:

De Éénmalige 
Bevrijdende Aangifte

Stephan Janssens
Knowledge Manager 
Ernst & Young Tax Consultants

De eenmalige bevrijdende aangifte voor het regulari
seren van buitenlands kapitaal is geen maatregel van 
fiscale amnestie. Dat is althans de mening van de 
regering die op 17 oktober 2003 definitief groen licht 
gaf voor de neerlegging van het ontwerp in het 
Parlement. Ongetwijfeld wordt er tijdens die parle
mentaire behandeling nog wel wat bijgeschaafd, 
maar politiek gezien is de zaak rond: zwart en grijs 
geld in het buitenland kunnen naar België terugge
haald worden.

Wie mag wat terughalen ?

Enkel natuurlijke personen, zowel inwoners als niet- 
inwoners, kunnen hun Belgische belastingtoestand 
regulariseren via een bevrijdende aangifte. Dat kan van 
1 januari tot 31 december 2004.

feu n A u ^ c RAus o n  rUAf-r l eg a a l  i e  p ep A T R ie /U fj

En wat met de successierechten?

Successierechten zijn regionale belastingen en in principe 
kan de federale overheid geen verbintenissen aangaan 
voor regionale belastingen. Maar federale en regionale 
overheden sloten een akkoord waarmee de regionale 
overheden zich ertoe verbinden de nodige maatregelen te 
treffen om de éénmalige bevrijdende aangifte ook effect 
te laten hebben voor deze regionale belastingen en 
de successierechten in het bijzonder.

Hoe gebeurt de aangifte nu concreet?

Die bevrijdende aangifte heeft betrekking op alle sommen, 
kapitalen of roerende waarden die niet of niet geheel het 
fiscaal stelsel dat erop van toepassing was hebben 
ondergaan en die vóór 1 juni 2003 bij een buitenlandse 
kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap 
geplaatst waren op een rekening op hun naam of op een 
rekening waarvan ze aantonen dat ze de uiteindelijke 
gerechtigde zijn.

Wat kan dus niet aangegeven worden?

• onroerende goederen;
• sommen en roerende waarden die in kluizen worden 

bewaard;
• Belgische tegoeden.

Het betreft dus sommen, kapitalen of roerende waarden 
die niet in een in België wettelijk verplichte boekhouding of 
aangifte voorkwamen, ofwel waarop de belasting niet 
werd ingehouden. De uitdrukking "wettelijk verplichte 
aangifte" is erg ruim: het gaat dan zowel om de aangifte 
in de inkomstenbelastingen als de aangiften inzake B.T.W., 
sociale zekerheid, enz. Daarnaast zijn er nog een aantal 
welbepaalde dossiers die uitdrukkelijk uitgesloten worden 
van de bevrijdende aangifte, onder meer in geval van een 
witwasoperatie of ernstige fiscale fraude.

We onderscheiden meerdere stappen:
1. tussenkomst bank of spontane aangifte
2. inhouding
3. attest

Stap 1: de tussenkomst van de bank of spontane 
aangifte

Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden: ofwel haal je de 
buitenlandse tegoeden naar België via een Belgische bank, 
ofwel laatje ze in een buitenlandse bank staan.

Als je de sommen bij een Belgische bank of beursvennoot
schap plaatst dan moet er op het ogenblik dat de sommen 
worden overgeschreven, een aangifte worden gedaan.
Op zich wordt de fiscus hiervan eigenlijk niet op de hoogte 
gebracht. De Belgische bank of beursvennootschap moet 
wel de identiteit van de aangever controleren, het bedrag 
van de sommen, kapitalen en roerende waarden die ver
meld zijn in de aangifte. Dit alles moet zij dan vermelden 
op het attest dat aan de aangever wordt bezorgd.

Schrik niet, de bank moet wel een lijst opmaken voor de 
Cel voor Financiële Informatieven/verking (C.F.I.) met de 
identiteit van de natuurlijke personen aan wie een attest 
ingevolge werd afgeleverd, het nummer van het attest en 
het bedrag van de overgeschreven sommen, kapitalen of
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FISCALE FOCUS

Grijs -  Zwart

Toen de eerste teksten omtrent de bevrijdende aangifte 
bekend werden ontstond er vrij snel de discussie waarop 
de 6 %  of 9 %  betaald moest worden in geval van grijs 
geld. Wat is 'grijs geld'? Een voorbeeldje ter verduidelij
king.

Stel een inwoner die een som geld erft. Als die persoon 
geen aangifte doet, dan heeft de som die hij ontvangen 
heeft, haar belastingregime niet ondergaan. De ganse 
som is zogenaamd 'zwart geld'. Als die som op 1 juli 
2003 op een buitenlandse rekening stond, dan kan de

roerende waarden. Dit gebeurt om de C.F.I. toe te laten de 
authenticiteit van de voorgelegde attesten na te gaan.

Blijven de sommen, kapitalen of roerende waarden op 
een rekening bij een buitenlandse kredietinstelling of 
een buitenlandse beursvennootschap, dan moet de 
belastingplichtige zelf een aangifte indienen bij de fiscus. 
De bevoegde dienst maakt een bestand op dat ter beschik
king gesteld wordt van de taxatiediensten.Bij die aangifte 
moeten de nodige bewijsstukken worden gevoegd.

Stap 2: inhouding 9% of 6%

De sommen, kapitalen of roerende waarden die een belas
tingplichtige vrijwillig in zijn bevrijdende aangifte vermeldt, 
zijn onderworpen aan een eenmalige bijdrage van 9 %  van 
de aangegeven waarden.
Een eenmalige bijdrage van 6 %  geldt in geval het bedrag 
van de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden, 
verminderd met de eenmalige bijdrage, wordt geïnvesteerd 
voor een minimumperiode van driejaar. In geval van 
herinvestering moet de investering behouden worden tot 
het einde van de oorspronkelijke minimumperiode. De aard 
en de modaliteiten van de investering en herinvestering 
moeten nog bepaald worden.

Stap 3: Attest

De bank maakt een attest op met betrekking tot de som
men waarover aangifte werd gedaan. Dit attest - dat de 
belastingplichtige moet kunnen voorleggen als bewijs van 
betaling - moet op zijn naam opgesteld zijn.

persoon in kwestie de som repatriëren mits betaling van 
6 %  of 9 %  op het ganse kapitaal.

Stel evenwel dat deze persoon wél aangifte deed van de 
geërfde sommen, maar het geld vervolgens op een bui
tenlandse bankrekening plaatste en de opbrengst ervan 
niet aangaf. Dan spreken we van grijs geld: het kapitaal 
is wel 'wit', maar de opbrengst ervan niet. Aanvankelijk 
leek het er op dat in een dergelijk geval de 6 %  of 9 %  
ook van toepassing zouden zijn op het kapitaal, maar 
dat werd later formeel tegengesproken door de 
Regering. In een dergelijk geval is de inhouding enkel 
van toepassing op de opbrengst van het kapitaal.

verder: het geldt namelijk ook voor de boetes, nalatig- 
heidsinteresten, belastingverhogingen en bijdrageopslagen 
die verschuldigd zijn of waren vóór de datum van 
de indiening van de aangifte. Het stelsel van de eenmalige 
bevrijdende aangifte biedt de aangever zelfs de immuniteit 
van strafrechtelijke vervolgingen.

Concreet heeft het bevrijdend karakter van de aangifte tot 
gevolg dat bijvoorbeeld:
• de informatie niet kan worden gebruikt om inlichtingen 

uit te wisselen met buitenlandse overheden
• geen aanwijzing vormen inzake belastingontduiking 

(zodat de bijkomende termijn van twee jaar om onder
zoekingen te verrichten niet mogelijk is)

• geen indicie uitmaakt van een inbreuk op de fiscale 
wetgeving waarvan krachtens artikel 29 van het 
Wetboek van strafvordering aangifte moet worden 
gedaan bij de procureur des Konings.

Tot slot

Het wettelijk kader om zwart en grijs geld te repatriëren is 
zo goed als af. Of het economisch gezien ook interessant 
is, kunt u best maar eens goed narekenen, want u krijgt 
maar één keer de kans. Ga vooral niet overhaast te werk; 
u heeft immers tijd tot 31 december 2004.

Vrij!

De in de bevrijdende aangifte vermelde sommen, waarvoor 
de eenmalige bijdrage is betaald, zijn bevrijd van iedere 
belasting of bijdrage die vóór de datum van het indienen 
van de aangifte de betrokken activa had moeten of 
kunnen bezwaren. Het bevrijdend karakter gaat zelfs nog
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'West-Vlaanderen Werkt'
Abonnement 2004: €  25
(BTW en port inbegrepen).

Jaargang 2004 telt vier edities. Als u intekent op een 
jaarabonnement ontvangt u gratis een exemplaar van de 
nieuwe studie die zal verschijnen in de reeks Facetten van 
West-Vlaanderen.

U kunt een abonnement 2004 aanvragen bij 
Sabine Simoens, 
e-mail: sabine.simoens@wes.be 
fax 050-36 31 86 - tel. 050-36 67 78

Toerisme
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

Tourism Studies in Bruges, 2002, 64 blz., €  15,00

Reeks Facetten van West-Vlaanderen
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

45 Bezetting van de bedrijventerreinen in West- 
Vlaanderen, 1998, 322 blz., €  36,94

46 Het logiesaanbod aan de kust, 1998, 56 blz., €  14,63
47 Mestproblematiek in de provincie West-Vlaanderen 

1999, 73 blz., €  18,59
48 Behoeftenanalyse hoger onderwijs in West-Vlaanderen 

1999, 40 blz., €  12,39
49 Bevolking en gezinnen in West-Vlaanderen 2000-2010, 

1999, 44 blz., €  12,39
50 De integratie van moeilijk plaatsbare groepen op de 

arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, 2002, 65 blz.,
€  15,00

De volledige lijst van alle publicaties van WES Onderzoek &
Advies kunt u verkrijgen bij Sabine Simoens,
e-mail: sabine.simoens@wes.be
fax 050-36 31 86- tel. 050-36 67 78
of op www.wes.be, klik op 'bestellen'

Het volgende nummer van West-Vlaanderen Werkt

Geplande onderwerpen:

• Performantie van de toeristische sector in 
West-Vlaanderen

• De kracht van het beeld: het beeldkwaliteitplan als 
veelzijdig ruimtelijk ontwerpinstrument

• Impact van de Zeebrugse haven op het vlak van 
tewerkstelling (onder voorbehoud)

Nieuwe rubriek:
'West-Vlaanderen in beeld'

En verder onze vaste rubrieken:
Bedrijf in de kijker, West-Vlaamse conjunctuur- 
nota, Spectrum, W ES Nieuws en Fiscale Focus.

verschijnt 30 januari 2004

Persmededelingen kan u bezorgen aan de 
redactiesecretaris: sabine.simoens@wes.be.

ONDERZOEK & ADVIES

®

Unieke milieusoftware
De WES VLAREM CHECKLIST© biedt uw 
bedrijf een up-to-date register van de 
relevante regelgeving met de 
mogelijkheid tot blijvende actualisatie. 
Koppeling wordt voorzien tussen de 
VLAREM l-rubrieken en de toepasselijke 
VLAREM ll-voorwaarden.
Ruime mogelijkheid tot invoeren van eigen 
bedrijfsgegevens. Standaard uitgebreide 
rapporten in de software.

WES Onderzoek & Advies 
Baron Ruzettelaan 33 
B-8310 Assebroek-Brugge 
tel. +  32 50 36 71 36
fax + 32 50 36 31 86
www.wes.be 
milieu@wes.be

Betaal uw opdrachten met adviescheques en geniet aldus 
50% korting voor deskundig advies bij 

WES Onderzoek & Advies
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100 % deskundig advies
met 50 % korting
bij WES Onderzoek & Advies

Met de invoering van de adviescheques verleent de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen om een 

beroep te doen op erkende adviesinstanties voor bedrijfsadvies, haalbaarheidsstudies, 

uitvoerbaarheidsstudies of dossieropvolging.

WES Onderzoek & Advies werd door de Vlaamse overheid reeds erkend als 
opleidingsverstrekker, en nu ook als adviesinstantie voor de volgende domeinen: O N D ER ZO EK & ADVIES

• marketing
• marktonderzoek

• strategische analyse
• haalbaarheidsstudies
• milieubeheer
• kwaliteit

• veiligheid
• competentiemanagement

Wij stimuleren ondernemen

Erkenningsnummer 2003AI01109 geldig tot en met 30 april 2006

Wat is een adviescheque?

Een adviescheque heeft een waarde van 30 euro, waarvan de Vlaamse Overheid de helft 

terugbetaalt aan uw onderneming. U kan tot 820 cheques bestellen per jaar.

Hoe werkt het systeem?

Wanneer een onderneming en een erkende adviesinstantie een adviesovereenkomst 

sluiten, kan de onderneming cheques reserveren via de website van de Vlaamse overheid:

www.vlaanderen.be/adviescheques.

De onderneming moet maar de helft betalen van de nominale waarde van de cheques. 

Met deze cheques betaalt de onderneming de factuur van de adviesinstantie, die op haar 

beurt de cheques kan verzilveren bij de uitgever.

Maak gebruik van de adviescheques en geniet van 50 %  korting bij WES Onderzoek & Advies. 

Meer informatie kan u aanvragen per e-mail: advies@wes.be
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Baron Ruzettelaan 33 
B-8310 A s s e b r o e k - B r u g g e  

tel. +  32 50 36 71 36 
fax +  32 50 36 31 86 
www.wes.be 
advies@wes.be
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een netu/erk op europaport
o f eee

ITlet een $root aanbod uan 
roro- en container diensten 

en frequente hinterland- 
uerbindin^en lan$s de we$, 

het spoor of lan^s de 
binnem/aart, toont 

2eebru$$e u de 
^emakkelijkste w?$ om 
uw klanten te bereiken.

• ’13,6 miljoen ton roroverkeer

• 12 miljoen ton containerverkeer

• 1 miljoen vrachtwagens

• 1,4 miljoen nieuwe wagens

• 10.000 aanlopen per jaar

• 25 dagelijkse verbindingen 
naar het VK, Scandinavië, 
Spanje, Portugal en Turkije

•  excellente distributie
mogelijkheden

Isabellalaan 1 - 8380 Zeebrugge, Belgium 
Tel. +/32/50/54 32 11 - Fax +/32/50/54 32 24 
www.portofzeebrugge.be 
e-mail: mbz@zeebruggeport.be

http://www.portofzeebrugge.be
mailto:mbz@zeebruggeport.be

