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Ostend Airport is the ideal gateway to the rest of Europe. Com panies located in 
Ostend or using the facilities of Ostend Airport have the privilege of being in the 
heart of Europe with excellent connections to all major centres such as Paris, 
London, Am sterdam , Frankfurt.
It therefore makes sense to choose Ostend Airport for all your air operations. 
Furthermore, Ostend Airport is undergoing a major expansion programme and 
is therefore the fastest growing ALL-CARGO airport in Europe.

all cargo concept 

►f runway 3200 m - 10500 ft 

►>- 24 hrs access, no slots, no congestion 

+  minimum turn-around time
rapid access to Zeebrugge, the largest RO-RO seaport in Europe 

^  rapid access to  Ostend-seaport, channel ferry-service 

+  specialized in outsize cargo, perishables, livestock 

+  excellent location for JIT-product or cargo quick service 

+  general aviation, a range of 2000 European destinations

Airport authority T. 32 59 551 211 - F. 32 59 513 251
AFTN  E B O S Y D Y X  - e-mail: airport.authority@ ostendairport.be

Promotion Ostend Airport T. 32 59 802 008 - F. 32 59 705 512
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Redactioneel

Windmolens voor de Vlaamse Kust: 
pro o f  contra?

Windmolens vormen reeds lang een 
vertrouwd beeld aan onze Vlaamse Kust.
Op de oostelijke strekdam van de Zeebrugse voor
haven verscheen de eerste windmolen reeds in 
1983. Momenteel staan er 24 windmolens 
opgesteld met een gezam enlijk vermogen van 
5 M W  die samen ongeveer 10 miljoen kwh op 
jaarbasis produceren. D it komt overeen met het 
elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.000 
gezinnen in een normaal jaar.
D it windturbinepark is tot op vandaag nog 
steeds het enige van dergelijke omvang in 
Vlaanderen.

Bijna twee decennia later staan 
windmolens opnieuw volop in de belangstelling. 
Aanleiding hiertoe zijn  een aantal opties 
genomen in het Vlaamse energiebeleid met als 
doelstelling om tegen het ja a r  2004 in 
Vlaanderen minstens 3% van de elektriciteits
behoefte u it hernieuwbare energiebronnen 
te halen. Windenergie is één van de vormen die 
men in overweging neemt.

In deze beleidscontext is reeds diverse 
malen gewezen op de noodzaak aan nieuwe 
windmolenparken in Vlaanderen.
Meerdere studies zijn  uitgevoerd om u it te 
maken waar het grootste windenergiepotentieel 
en dus ook de beste inplantingsplaatsen in 
Vlaanderen te vinden zijn. Een artikel u it d it 
num m er g a a t hier trouwens dieper op in.
H et resultaat van d it studiewerk was voorspel
baar. H et is voor iedereen immers zonneklaar 
dat West-Vlaanderen op d it vlak de beste 
mogelijkheden biedt. Als gevolg daarvan zijn  in 
onze provincie verschillende mogelijke locaties 
voor windmolenparken aangeduid.

Ondertussen is de studiefase voorbij. 
Langs het Boudewijnkanaal in Brugge zijn  
reeds v i j f  windturbines geïnstalleerd met een 
gezam enlijk vermogen van 3 MW.
H er en der verschenen reeds solitaire w ind tur
bines, onder meer in  Middelkerke.
Diverse andere plannen zitten in de pijplijn.

kVES West-Vlaanderen Werkt I , 2001



Redactioneel

We kunnen verwijzen naar de plannen voor 
een windturbinepark ter hoogte van de verkeers
wisselaar A l0 - A 18 te Jabbeke en Oudenburg 
(gezamenlijk vermogen ruim  30 M W ) o f langs 
de spoorlijn Adinkerke - Gent in Diksmuide en 
vooral naar de plannen voor Wee wind- 
turbineparken in volle zee voor de kust van 
Bredene en Knokke-Heist.

De plannen voor deze offshore (o f near- 
shore windmolenparken onderscheiden zich van 
de andere plannen door hun enorme omvang. 
H et g a a t om W ee parken met oppervlaktes 
gaande tot 15 km 2, met in een eerste fase samen 
een honderdtal windmolens en een totaal 
vermogen van 200 MW, later nog verder u it te 
breiden.

Vlaanderen heeft in tegenstelling tot 
landen als Duitsland, Nederland en 
Denemarken nauwelijks ervaring met 
windenergie. De Vlaamse burger voelt zich 
momenteel overrompeld. Op korte tijd  wordt hij 

geconfronteerd met het ene projectvoorstel na 
het andere. N aarm ate de projecten concreter 
worden laa it de discussie tussen voor- en tegen
standers hoger op. De offshore windturbine- 
parken liggen daarbij extra gevoelig en roepen 
vele vragen o p :

• Wat is de impact op het toerisme, de belang
rijkste industrie aan de K ust? In  welke mate 
zijn  de windturbines zichtbaar va n a f de 
kustlijn? Hoe wordt bij inwoners en toeristen de 
belevingwaarde van de zeehorizon beïnvloed? 
D it zijn  vragen waar men niet lichtzinnig over 
heen mag gaan. Men mag niet u it het oog 
verliezen da t het toerisme voor een groot deel 
moet leven van de belevingsxvaarde van het 
landschap.

• Wat zijn de effecten op het milieu ?
Welke effecten hebben funderingswerken op het 
mariene leven ? In  welke mate worden vogels 
en vogeltrekroutes verstoord door de aanwezig
heid van deze windturbineparken?

» Wat is de impact op de scheepvaart in het 
algemeen en de kustvisserij in het bijzonder? 
Worden goede visserijgronden ontnomen aan 
de kustvisserij o f worden ze door de creatie van 
rust- en paaiplaatsen -  wat op termijn een 
gunstig  effect heeft op de visbestanden -  veeleer 
beschermd?

• Staat het duinendecreet het transport van de 
opgewekte energie naar de kust in de weg?

• Hoe rendabel zijn  deze projecten op korte en 
lange termijn? Weegt het grotere energetisch 
rendement door het betere windaanbod op tegen 
de hoge kosten voor de aanpassing en uitbreiding 
van het elektriciteitsnet tot de w indturbine
parken die tot 15 km  in zee gelegen zijn?

• Wat is de impact op de gemiddelde energie
prijs? De stroomproductieprijs van windenergie 
offshore bedraagt ongeveer 3 d 4fr. per kWh.
D it is heel wat meer dan de kostprijs van de 
stroomvoorziening afkomstig van de 
verbranding van gas die ongeveer 1,3 fr.
per kWh bedraagt. Hoe verzoent men de 
verzuchting naar groene energie met het streven 
naar lagere energiekosten voor bedrijven en 
gezinnen?

Deze vragen zijn  volkomen terecht en 
vereisen duidelijke, goed onderbouwde 
antwoorden,gebaseerd op degelijke m ilieu
effectenrapporten, kosten-baten analyses 
en vooral belevingswaarden onderzoeken.
Een aansluitende informatiecampagne vanwege 
de iniatiefnemende producenten en de overheid 
zou wellicht heel wat tegenstand overwinnen.

3
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WINDENERGIE

Windenergie 
in (West-)Vlaanderen

Luc Dewilde
Vakgroep stromingsmechanica,
Vrije Universiteit Brussel

De Vlaamse overheid wil tegen 2004 drie procent 
elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare 
energie.
Als gevolg van dit decreet kwamen in West- 
Vlaanderen recent enkele nieuwe projecten rond 
windenergie van de grond.

Het 'Windplan Vlaanderen' is een beleidsonder
steunende studie, uitgevoerd door de Vrije 
Universiteit Brussel. De studie wil de beschikbare 
ruimte voor windenergie in Vlaanderen inventarise
ren alsook een beleidsinstrument ontwikkelen voor 
een verantwoorde toepassing van windenergie in 
Vlaanderen.
Aspecten die hierbij aan bod komen zijn het wind- 
aanbod, de ruimtelijke inpassing, en de economische 
haalbaarheid van projecten.
Auteur Luc Dewilde maakte alvast volgende analyse 
voor West-Vlaanderen.

Inleiding

Windenergie en waterkracht zijn de oudste vormen van 
energie die door mensen zijn gebruikt.
De oorsprong van de windmolen is terug te vinden in het 
zuiden van het graafschap Vlaanderen1.
Hoeveel windmolens er in Vlaanderen hebben gestaan is 
moeilijk te zeggen. Nijverheidstellingen van 1846 komen 
uit bij 2700 windmolens, waarvan meer dan de helft in 
Oost- en West-Vlaanderen.
De komst van de stoommachine in de 18de eeuw beteken
de het begin van de teloorgang van de oude molencultuur. 
De ontwikkelingen hebben echter nooit helemaal stil 
gestaan. Overal ter wereld hebben onderzoekers verder 
gewerkt.
Na de grote oliecrisis van 1973 maakte windenergie 
definitief haar opgang. Vooral in Denemarken en Duitsland 
werd een solide windindustrie opgebouwd waar meer dan 
30.000 mensen actief zijn. Maar ook de Vlaamse industrie 
ziet een afzetmarkt. De Firma Turbowinds is één van de 
pioniers van moderne windtechnologie en bouwde het 
eerste windpark van Europa in Zeebrugge. Daarnaast zien 
ook een groeiend aantal bedrijven mogelijkheden voor het 
toeleveren van componenten, tandwielkasten, 
transformatoren, stalen masten, enz.

Waarom windenergie

Het gebruik van windenergie houdt vier belangrijke voor
delen in. Allereerst gaat het om een zuivere en schone 
energiebron die bij de productie van elektriciteit geen 
vervuilende stoffen in het milieu brengt en ook geen afval 
veroorzaakt.
De energie-afhankelijkheid wordt bovendien gespreid.
Men begrijpt zeer goed dat het gebruik van windernergie 
in Europa en de Verenigde Staten een enorme impuls heeft 
gekregen na de oliecrisis. Daarenboven is de wind 
onuitputbaar, terwijl men met de eindige voorraden van 
fossiele brandstoffen spaarzaam moet omspringen.
De nodige technische installaties kunnen ook zeer snel 
opgebouwd worden. Dit argument speelt vooral een 
grote rol in landen met een snelle stijging van de energie
behoefte.
Ten slotte is het zeer belangrijk dat windenergie gedecen
traliseerd kan worden opgewekt, zodat transport en 
transformatieverliezen beperkt blijven.

Het beleid in Europa en in Vlaanderen

In 1997 heeft de Europese Commissie het Witboek 
"Energie voor de Toekomst: Duurzame Energie" goed
gekeurd. In dit Witboek werd een doelstelling opgenomen 
om tegen 2010 twaalf procent van het bruto binnenlands 
verbruik van de EU te halen uit hernieuwbare bronnen.
In deze optiek voorziet de Belgische federale wet met 
betrekking tot de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 
april 1999 een kader om elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen zijn plaats te geven in de geliberaliseerde 
elektriciteitsmarkt.
De vertaling naar de regionale bevoegdheden gebeurde 
door de recente goedkeuring van een Vlaams decreet met 
uitgebreide aandacht voor hernieuwbare energie.
De Vlaamse overheid stelt een doelstelling van drie procent 
uit hernieuwbare bronnen van het totale leveringsvolume 
tegen 2004, groeiend naar vijf procent in 2010.
Deze doelstelling heeft niet slechts een indicatief karakter -  
integendeel - ze is aangevuld met boeteclausules voor elek- 
triciteitsleveranciers die deze doelstelling niet halen.
De uitdaging bestaat erin om de lokatiekeuze van windtur
bines goed te overwegen, en in te passen in bestaande 
bestemmingsplannen. Een grondige analyse van de visuele, 
akoestische en mogelijke andere impact voor de omgeving 
is noodzakelijk, tesamen met overleg en betrokkenheid 
met de lokale bevolking.

De huidige stand van de techniek

De Europese Windenergievereniging (EWEA) stelde in 1991 
een doelstelling van 4000 MW tegen het jaar 2000 voor 
Europa voorop. Nu reeds is deze doelstelling ruim overtrof
fen en bedraagt het geïnstalleerd vermogen in Europa 
reeds meer dan 10 000 MW (zie tabel 1).

WES 4
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WINDENERGIE

Tabel 1 Figuur 1
Verdeling windvermogen in Europa Evolutie van het gemiddeld geïnstalleerd turbine-

vermogen in Duitsland

Land Totaal geïnstalleerd vermogen 
[MW]

Duitsland 5108
Denemarken 2071
Spanje 1837
Nederland 435
Verenigd Koninkrijk 389
Italië 350
Zweden 231
Griekenland 160
België 9

EU totaal 10930

|  Gemiddeld vermogen per machine geïnstalleerd 
900

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Bron: VUB, grafische menwerking WES

De technologie

De toepassing van nieuwe, hoogwaardige technologieën 
en diepgaand wetenschappelijk onderzoek hebben geleid 
tot een nieuwe generatie windturbines die een grote graad 
van betrouwbaarheid hebben en energie aan competitieve 
prijzen kunnen opwekken. De eerste generatie moderne 
windturbines hadden een rotordiameter van 12m-15m en 
een vermogen van 30 kW tot 50 kW. De huidige generatie 
turbines bereiken rotordiameters tot 80 m en hebben 
generatoren tot 2000 kW.
Voor de opwekking van elektriciteit door middel van wind
energie worden hoofdzakelijk driebladige horizontale 
aswindmolens gebruikt. De voornaamste redenen hiervoor 
zijn het gunstiger belastingspatroon, de lagere tipsnelheid 
(minder geluid), en de visuele acceptatie.
De opbouw van een windturbine is in principe eenvoudig.

We onderscheiden twee soorten aandrijvingen:

• De klassieke aandrijving waar de rotor via de hoofdas een 
tandwielkast aandrijft die het toerental opdrijft naar het 
benodigde generator toerental;

• De direct aangedreven alternatorsystemen waarbij de 
rotor direct een speciaal ontwikkelde laag toerengenerator 
aandrijft.

Windturbines van de eerste categorie maken in veel 
gevallen gebruik van een asynchrone generator die 
rechtstreeks aan het net gekoppeld is. Het systeem is een
voudig en efficiënt.
Naarmate de windturbines groter worden, stapt men vaker 
over naar de tweede soort windmolens waarbij een 
synchrone generator van het ring-type of een generator 
met permanente magneten wordt aangewend.
De energie wordt via een invertor aan het net teruggele
verd. Deze technologie is duurder maar heeft een aantal 
voordelen op het gebied van regeling en een lagere struc
turele belasting.

Een modern windenergiesysteem kost ongeveer 40.000- 
50.000 BEF/kW netaansluiting en installatie inbegrepen. 
Wanneer geen aansluitingspunt in de nabijheid is kan de 
netaansluiting een grote hap in het budget betekenen.
De onderhoudskosten bedragen naargelang type en 
grootte van het project ongeveer 1 %  a 2 %  van de inves
teringskosten. In het algemeen is een compensatie voor
zien voor productieverlies wanneer de turbine de voorop
gestelde beschikbaarheid niet haalt.
De kostprijs van de geleverde kWh wordt in belangrijke 
mate bepaald door de jaarlijkse energieopbrengst en deze 
is zeer sterk afhankelijk van de windsnelheid.
Het vermogen die een windturbine genereert is immers 
proportioneel met de windsnelheid tot de derde macht.
Het belang van een goede lokatie op windtechnisch gebied 
wordt dan ook onmiddelijk duidelijk. Voor de levensduur 
van de turbine is ook een goede aanstroming van belang. 
Aanstroming over een open gebied zal leiden tot lagere 
turbulentie en een langere levensduur.

Windenergie in Vlaanderen

De eerste realisatie op het gebied van windenergie in 
Vlaanderen is het windpark op de havendam van 
Zeebrugge. Twintig windturbines van 200 kW, één turbine 
van 400 kW en één turbine van 600 kW leveren jaarlijks 
zo'n 12.000 MWh of voldoende elektriciteit voor 3000 
gezinnen. Het windpark werd destijds opgezet als demon
stratieproject om de Vlaamse bedrijven toe te laten 
knowhow te verwerven met deze technologie, iets wat 
overigens voortreffelijk lukte. Recent werden een aantal 
nieuwe projecten gerealiseerd. De coöperatieve 
Middelwind realiseerde met de steun van WVEM een 
660kW windturbine in Middelkerke. Electrawinds uit 
Brugge bouwde een lijnopstelling van vijf turbines langs 
het Bouwdewijnkanaal en meer in het binnenland werden 
zowel door Colruyt en Interelectra windturbines geplaatst. 
Het totaal windvermogen in Vlaanderen komt hierdoor op 
12 MW.

5
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Het Windplan Vlaanderen

Het 'Windplan Vlaanderen' is een beleidsondersteunende 
studie die kadert in het VLIET-bis programma met steun van 
het Vlaams gewest. De studie werd uitgevoerd door de 
Vrije Universiteit Brussel, vakgroep stromingsmechanica en 
de organisatie voor duurzame energie (ODE-Vlaanderen).

Het doel is tweeledig:

• De beschikbare ruimte voor windenergie in Vlaanderen 
inventariseren;
• Een beleidsinstrument ontwikkelen voor een verantwoor
de toepassing van windenergie in Vlaanderen.

De aspecten die aan bod komen zijn het windaanbod, de 
ruimtelijke inpassing, en de economische haalbaarheid van 
projecten.

Het windaanbod

In het kader van het windplan werd een windkaart voor 
Vlaanderen opgemaakt. Voor de opmaak van deze 
windkaart maakte men gebruik van volgende gegevens:

• windgegevens over een lange periode (tien jaar) van 
meetstations;

• de ruwheid (grondgebruik) van het landschap;
• de hoogtelijnen of het reliëf van Vlaanderen.

Op basis van de windkaart wordt de specifieke energie, 
dit is de jaarlijkse energieopbrengst per vierkante meter 
rotoroppervlakte berekend. De resultaten worden 
weergegeven in tabel 2.

Ruimtelijke analyse

De verschillende bestemmingen van de gewestplannen 
werden onderverdeeld in vier verschillende klassen, elk 
met een eigen prioriteit wat betreft de toepassing van 
windenergie.

• Klasse 0: gebieden die niet in aanmerking komen 
voor de toepassing van windenergie en dus worden 
uitgesloten (bv. woongebieden, natuurgebieden);

• Klasse 1: gebieden die zeker in aanmerking komen voor 
de toepassing van windenergie, met hoogste prioriteit 
(bv. industriegebieden, gebieden voor gemeenschaps
voorzieningen en openbaar nut);

• Klasse 2: gebieden die zeker in aanmerking komen voor 
windenergie, maar waar toch eerder een beperking kan 
optreden (bv. agrarische gebieden, recreatiegebieden);

• gebieden waar de toepassing van windenergie 
kan, mits een goede afweging met de andere, 
belangrijkere functies van het gebied.
Bijvoorbeeld: het moet mogelijk zijn om windturbines in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied te plaatsen, 
indien dit bijvoorbeeld grenst aan een industrieterrein of 
langs een autosnelweg lig t .

Deze drie basisgegevens worden gebruikt in een 
berekeningspakket, WasP genoemd. Dit pakket werd 
ontwikkeld in opdracht van de Europese Unie en wordt nu 
wereldwijd als de standaard gebruikt voor de opmaak van 
windkaarten.
De windkaart voor Vlaanderen werd berekend voor twee 
hoogtes, namelijk 50m en 75m (zie figuur).

Als vertreksbasis voor de ruimtelijke afweging worden de 
gewestplannen gebruikt. Deze gewestplannen worden via 
een Geografisch Informatie Systeem omgevormd naar de 
vier klassen zoals hierboven vermeld.

kES West- Vlaanderen Werkt 1, 2001



Tabel 2
Totale oppervlakte per energieklasse per provincie

Spec Energiedichtheid WVL 
[kWh/m2/jr] (km2)

OVL
(km2)

BRA
(km2)

LIM
(km2)

ANT
(km2)

200 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
300 0.6 0.6 1.9 15.6 0.8
400 1.9 8.7 208.3 559.8 223.2
500 12.2 170.4 791.7 1318.7 1249.0
600 225.4 1255.1 867.2 407.9 883.3
700 505.9 1051.7 179.3 81.8 405.4
800 324.3 397.5 36.2 15.9 61.1
900 483.3 83.8 9.3 8.6 19.0

1000 536.3 12.6 10.6 14.1 23.7
1100 532.5 10.4 8.8 3.2 5.5
1200 398.0 10.0 4.5 1.4 1.9
1300 101.5 2.9 0.0 0.0 0.0
1400 23.3 3.0 0.0 0.0 0.0
1500 6.5 0.2 0.0 0.0 0.0
1600 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Totale opp (km2) 3.157 3.007 2.118 2.427 2.873

West- Vlaanderen, ruimtelijke analyse: een voorbeeld

De totale oppervlakte van de provincie West-Vlaanderen is 
ongeveer 3.167,8539 km2 (inclusief militaire gebieden, 
auto- en waterwegen).
Voor West-Vlaanderen krijgen we de volgende oppervlak
tes in de verschillende klassen volgens de zonering van de 
gewestplannen:

• Klasse 0: 590,472442 km2
• Klasse 1: 135,57761 1 km2
• Klasse 2: 1.163,841191 km2
• Klasse 3: 1.244,596133 km2

Rond de industriegebieden en gelijkaardige bestemmingen, 
met een minimum oppervlakte van 25.000 m2, werd een 
positieve buffer gemaakt van 250 m. Gebieden van klasse 
0 die in deze buffer vallen blijven in klasse 0, gebieden van 
klasse 2 en 3 die in deze buffer vallen gaan naar klasse 1.

Alle verschillende woonzones werden negatief gebufferd 
op 250 m. Gebieden van klasse 1,2 en 3 die in deze buffer 
vallen gaan naar klasse 0.

Alle natuurgebieden en gelijkaardige bestemmingen met 
een minimum oppervlakte van 25.000 m2 werden negatief 
gebufferd op 250 m. Gebieden van klasse 1,2 en 3 die in 
deze buffer vallen gaan naar klasse 0 (uitgezonderd de 
gebieden die overlappen met de woonbuffer).

De vogelrichtlijngebieden en habitatrichtlijn gebieden 
komen ook niet in aanmerking voor de toepassing van 
windenergie. Deze gebieden krijgen een buffer van 500 m. 
Het gaat hier over een oppervlakte van 176,026008 km2 
voor West-Vlaanderen.

Gebieden van klasse 1,2 en 3 die in deze richtlijngebieden 
vallen gaan naar klasse 0.

De beschermde monumenten en landschappen worden 
uitgesloten. Deze beslaan in West-Vlaanderen een totale 
oppervlakte van 82,058459 km2.

De resulterende oppervlaktes voor West-Vlaanderen zijn 
weergegeven in tabel 3.

tabel 3
Overzicht ruimtelijk potentieel (km2) voor 
West-Vlaanderen

West-
Vlaanderen

(km2)

West-
Vlaanderen

(%)

Klasse 0 1.473,30 47,0
Klasse 1 112,69 3,6
Klasse 2 692,93 22,1
Klasse 3 855,56 27,3

Totaal 3.134,48 100,0
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■  Electrawinds bouwde een lijnopstelling van v ijf  windturbines 
langs he t Boudewijnkanaal te Brugge.

West-Vlaanderen: technische analyse

Algemeen kan men stelllen dat gebieden met een 
specifieke opbrengst lager dan 800 kWh/m2 en per jaar 
niet rendabel zijn voor windenergie.
De kostprijs van de geleverde energie in gebieden met een 
specifieke energie van 800 kWh/m2 per jaar bedraagt 
ongeveer 2,50 fr./kWh2.
Indien we 800 kWh/m2 jaar als ondergrens hanteren dan 
kunnen we volgende besluiten trekken voor de provinicie 
West Vlaanderen (zie tabel 4).

Tabel 4
Beschikbare oppervlakte in W est-Vlaanderen per 
klasse en economisch haalbaar

Uit tabel 4 blijkt duidelijk dat West-Vlaanderen een 
provincie is met een groot potentieel. De beschikbare 
oppervlaktes zijn ook vanuit economisch standpunt zeer 
gunstig.
Onmiddelijk moeten we er echter op wijzen dat een 
belangrijk deel van de voorvermelde oppervlakte mogelijk 
niet geschikt is voor de inplanting van windmolens omwille 
van lokale omstandigheden, verspreide woningbouw, 
toekomstige ontwikkelingen of andere prioriteiten.
We definiëren daarom een arbitraire opvullingsgraad in 
functie van het gebied. Indien we rekening houden met de 
stelregel dat ongeveer 8 MW/km2 aan windvermogen kan 
worden geïnstalleerd en als opvullingsgraad3 volgend sce
nario wordt aangenomen, dan krijgen we voor West- 
Vlaanderen volgende resultaten, weergegeven in tabel 5.

SpecE Vollasturen Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
[kWh/m7jr] (uur) (km2) (km2) (km2)

Minimum 700 
kWh/m7jaar

Minimum 1 
1,750h

12.5 692 856

WES 8
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Tabel 5
Energieopbrengst voor West-Vlaanderen

gebied

(MWh)

opvullings
graad

(MWh)

op te stellen 
vermogen

te verwachte 
opbrengst

klasse 1: 5% 38 MW 97.000 MWh
klasse 2: 3% 155 MW 390.000 MWh
klasse 3: 1% 67 MW 167.000 MWh

Totaal 260 MW 654 000 MWh

We mogen dus aannemen dat West-Vlaanderen volgens 
het hier illustratief voorgesteld scenario een potentieel 
heeft van 260 MW, goed voor een opbrenqst van 654.000 
MWh.

Een belangrijk deel daarvan moet geplaatst worden in 
landbouwgebied (klasse 2). Vanuit windtechnisch oogpunt 
is ook het klasse 3 (het huidige 'landschappelijk waardevol 
gebied') een belangrijk zoekgebied voor de plaatsing van 
windmolens.

Bovendien is deze streek gekenmerkt door een grote 
opbrengst waardoor in West-Vlaanderen een belangrijk 
deel (700.000 MWh) van de korte termijndoelstelling van 
de Vlaamse overheid kan bereikt worden 
(doelstelling groene stroom tegen 2004 = 900.000 MWh). 
Hoeveel van dit potentieel daadwerkelijk zal worden 
gebruikt hangt in sterke mate af van de opbouw van een 
maatschappelijk draagvlak. Slechts dan kan windenergie in 
Vlaanderen een bouwsteen worden in een duurzame 
energievoorziening. 1 2 3

1 P. Bauters, Eeuwen onder wind en wolken, Gent, 1985.
2 Kostprijs berekend op basis van volgende voorwaarden: 

Turbinekostprijs 600 kW/48m diameter/75m ashoogte:
27.000.000 fr.
Netaansluiting 2.700.000 fr.
leningsperiode 15 jaar
Intrest 6%
Onderhoudscontract 440.000 fr./jaar
Verzekeringen opstelrecht e.a. 500.000 fr./jaar

3 Opvullingsgraad is het gedeelte ruimte dat wordt vrijgehouden voor 
windenergie, de basisfuncties (industrie, landbouw) van het gebied 
blijven uiteraard behouden.
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WES-METHODIEK

WES-methodiek 
voor de opmaak van 
gemeentelijke 
beleids- en 
actieplannen
■ i  Ivan Landuyt

Afdelingshoofd
WES

De gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen 
zowel naar de invulling van hun diverse taken toe als 
naar hun relatie met de diverse bevolkingsgroepen. 
Beleidsmatig denken en handelen wordt een cruciaal 
begrip in de beleidsvoering, waarbij diverse graden 
van participatie hun intrede (kunnen) doen in het 
besluitvormingsproces.

Het veronderstelt tevens een langetermijnvisie, die 
gestalte krijgt in een beleids- en actieplan.
Vanuit zijn jarenlange ervaring ontwikkelde WES 
een eigen methodologie die de gemeentebesturen 
ondersteunt bij het opmaken van dergelijke beleids- 
en actieplannen.

Probleemomschrijving

Zelfs in een tijd van globalisering en mondialisering staat 
de gemeente in de vuurlinie van het maatschappelijk 
gebeuren. De gemeente is en blijft het beleidsniveau dat 
de directe leefkwaliteit van de burger in niet onbelangrijke 
mate bepaalt.

Binnen het kader van institutionele en maatschappelijke 
veranderingen staan de gemeentebesturen en gemeente
diensten voor nieuwe en complexere uitdagingen.
Enkele voorbeelden illustreren deze nieuwe uitdagingen:

• enerzijds zijn de gemeentebesturen meer afhankelijk van 
de hogere administratieve niveaus, anderzijds worden 
binnen bepaalde domeinen grotere bevoegdheden naar 
de gemeenten toegeschoven;

• vanuit de bevolking zijn er toenemende verwachtingen 
inzake kwaliteit en service ten aanzien van het gemeen
tebestuur en de -diensten;

• er is een grotere roep naar een beleidsmatige aanpak 
van de problemen die zich stellen;

• er is een duidelijke behoefte aan een meer directe dia
loog met de bevolking teneinde de duidelijkheid en de 
transparantie van bestuur en beleid te verhogen;

• er is nood aan professionalisering van de aanpak en de 
behandeling van conflictsituaties en het omgaan met 
tegenstrijdige belangen tussen bevolkingsgroepen;

• er is nood aan een objectiverend zicht op de socio- 
economische situatie van de gemeente in vergelijking 
met de buurgemeenten of gelijkaardige gemeenten.

Beleidsmatig denken en handelen veronderstelt lange
termijnvisie en -richting. Beleidsmatigheid veronderstelt 
ook een grotere kennis en inschatting van de reële situatie 
en de bepalende trends die in de gemeenschap leven. 
Partiële benaderingen zullen ongetwijfeld tekortschieten.
De roep naar een pro-actief, transparant, participatief en 
coherent gemeentebeleid is daarom groot en zal in de 
toekomst enkel maar toenemen.
Het uiteindelijke doel van elk gemeentebeleid en -actieplan 
moet de realisatie zijn van een leefgemeenschap waar de 
economische, sociale en ecologische leefomstandigheden 
optimaal ontwikkeld worden, gegeven zijnde de eigen
heden, de potentialiteiten en de beperktheden van elke 
gemeente.
Een gemeentebestuur kan daarenboven niet performant 
zijn op economisch, sociaal en ecologisch vlak 
(de zogenaamde "triple bottom line") als het niet zeer 
goed op de hoogte is van de noden en de verwachtingen 
van haar "belanghebbenden" of "stakeholders". 
Verwaarloosde belanghebbenden leiden immers onge
twijfeld tot resistentie, spanningen en conflicten op korte 
of lange termijn.

WES heeft, vanuit zijn jarenlange ervaring, een eigen 
methodologie ontwikkeld die gemeentebesturen onder
steunt bij het opmaken van gemeentelijke beleidsplannen 
en actieplannen. De methodologie doorloopt daarbij een 
aantal welomlijnde stappen die ervoor zorgen de voormel
de probleemgebieden daadwerkelijk aan te pakken binnen 
een gericht proces van visie- en besluitvorming naar doel
gericht handelen.
Het bijgevoegde schema verduidelijkt dit proces.
Naast het stappenplan zelf wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan de rol die WES als externe consultant 
hierbij kan spelen en waar, meer in het bijzonder, 
de keuzemomenten zich situeren om belanghebbenden 
binnen het proces te betrekken.

Kort overzicht van de methodiek

In het proces van de opmaak van gemeentelijke beleids- 
en actieplannen onderscheidt men drie stappen:
1 De objectiverende situatieschets;
2 De analyse van de "belanghebbenden"

(stakeholder analyse);
3 De participatorische beleids- en actieplanning.

Elke stap wordt in de volgende paragrafen uitgewerkt.

Objectiverende situatieschets

De eerste stap behelst een grondige doorlichting van de 
bestaande situatie waarbij de drie "bottom line" gebieden 
(het economische, het sociale en het ecologische) aan bod 
komen. De bedoeling is een objectiverend beeld te krijgen

H/ES 10
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WES-METHODIEK

Objectiverende Analyse van de Participatorische beleids- en
situatieschets belanghebbenden actieplanning

Rol van de consultant
Inhoudelijke uitwerking

Fasen in de opmaak van een gemeentelijk beleids- en actieplan

Procesbegeleiding

van de situatie van de gemeente binnen deze drie 
gebieden. Objectiverend omdat de analyse in essentie een 
statische-feitelijke analyse is van meetbare sociaal-economi- 
sche en ecologische kenmerken en gegevenheden.
Enkele typische onderdelen van deze objectiverende 
situatieschets zijn: het sociaal-economisch profiel, 
de ruimtelijk-ecologische situatieschets en de bevolkings- 
of doelgroepenenquête.

Sociaal-economisch profiel

Het sociaal-economisch profiel maakt een analyse van de 
belangrijkste sociaal-economische kenmerken van de 
gemeente of stad, zoals daar zijn de bevolkingsstructuur, 
bodembezetting, woningbestand, werkgelegenheid, 
werkloosheid, welvaart, economische infrastructuur, ver- 
keers- en vervoersinfrastructuur, enz.
Idealerwijze maakt het profiel daarbij ook een vergelijking 
tussen de gemeente/stad en de omringende of andere 
vergelijkbare gemeenten. De bedoeling hiervan is een beter 
zicht te krijgen op de typische eigenheden van de 
bestudeerde gemeente/stad en zodoende een betere profi
lering van het beleid mogelijk te maken. Het beantwoordt 
daarbij tevens aan een behoefte van beleidsvoerders om 
hun gemeente in een vergelijkbaar perspectief te zien.

Ruimtelijk-ecologische situatieschets 
(supra-beleidsmatige randvoorwaarden)

Ruimtelijke aspecten en milieuelementen zijn van steeds 
groter belang in het maatschappelijk gebeuren. 
Daarenboven is de gemeente op deze vlakken zeer

sterk gebonden door supra-locale vastleggingen en 
-richtlijnen. Denken we maar aan het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Structuurplan 
West-Vlaanderen of de VLAREM normen. Toch speelt de 
gemeente een cruciale rol in de lokale invulling ervan.
Een goed begrip van de situatie en een overzicht van 
alle ruimtelijke ordeningselementen die rusten op de 
gemeentelijke situatie is daarom van essentieel belang voor 
het dedecteren van de gemeentelijke ontwikkelingsoppor- 
tuniteiten en -beperktheden en bijgevolg voor de 
beleidsvorming.

Bevolkings- of doelgroepenenquête

Een derde luik van de objectiverende situatieschets betreft 
het bevragen van de bevolking of welbepaalde doel
groepen (senioren, jongeren, bedrijven, bezoekers, ...) 
rond bepaalde thema's. Dergelijke enquête draagt bij tot 
een objectiverend beeld van wat de bevolking (of een deel
groep) denkt en voelt rond de gekozen thema's die van 
belang zijn in de lokale context. Mogelijke voorbeelden 
(niet beperkende lijst) van te bevragen thema's kunnen zijn :
• tevredenheid met woonsituatie;
• gerichtheid op eigen en naburige gemeenten/steden 

voor voorzieningen en diensten;
• beschikbaarheid of gemis aan specifieke diensten binnen 

de gemeente;
• informatiebeleid van de gemeente;
• aankoopgedrag binnen en buiten de gemeente;
• aanbevelingen ten aanzien van het gemeentebeleid 

en -acties.
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■  De gemeente is en b lijf t  het beleidsniveau da t de directe 
lee fkw a lite it van de burger in n ie t onbelangrijke mate bepaalt.

Belangrijk is dat de inhoud van deze enquête bepaald 
wordt in functie van de "bovendrijvende" thema's die 
leven in de gemeente en waar een objectiverend antwoord 
verhelderend kan werken bij de beleidsbepaling.

Tussenresultaat 1:
Sterkte-zwakte analyse (SWOT)

Het resultaat van deze stap (Objectiverende situatieschets) 
is, naast de schriftelijke neerslag van elk van de onder 
delen, een synthese van de situatie in de vorm van een 
sterkte-zwakte analyse van de gemeente/stad.
Er wordt een schematisch overzicht gemaakt van de 
sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen die de 
gemeente/stad kenmerken of tegemoettreden, op econo
misch, sociaal en ecologisch gebied. Binnen deze drie 
domeinen worden de sterkten/zwakten/opportuniteiten/ 
bedreigingen verder gerangschikt naar relevante thema's, 
zoals bijvoorbeeld: bevolking, woontoestand, woonkli
maat, economische infrastructuur, werkgelegenheid, enz. 
Deze sterkte-zwakte analyse ligt mee aan de basis van de 
keuze van de strategische beleidslijnen. Om zijn optimale 
ontwikkelingskansen waar te maken moet de gemeente er 
in slagen zijn sterkten optimaal aan te wenden of zijn 
zwakten teniet te doen, de opportuniteiten aan te grijpen 
en de bedreigingen het hoofd te bieden. Vanuit het 
samenspel tussen deze vier elementen kunnen de strate
gische beleidslijnen uitgetekend worden.

Deze eerste stap levert echter nog maar een beperkt zicht 
op van wat er leeft aan noden en verwachtingen bij de 
bevolking of bepaalde deelgroepen. De volgende stap gaat 
verder in die richting.

Analyse van de belanghebbenden of 
"Stakeholders Analysis"

Het is een open deur intrappen om te zeggen dat de 
bevolking van een gemeente bestaat uit een (groot) aantal 
groepen, elk met hun eigen visie, noden, verwachtingen en 
actieterreinen. Iedere groep kijkt met eigen ogen naar het 
gemeentebeleid en -bestuur en is op diverse manieren 
"belanghebbende": zij beïnvloedt en wordt op haar beurt 
beïnvloed door het gemeentebeleid en zijn uitvoering

De analyse van de belanghebbenden als integraal onder
deel van de beleidsbepaling is al heel wat minder een 
"open deur". De "Stakeholder Analysis", die al langer 
bekend en beoefend wordt binnen internationale ontwik
kelingsorganisaties en -projecten, vindt nu ook zijn weg 
naar het bedrijfsleven1 en de openbare besturen.
Twee startpunten : wat houdt deze analyse van de belang
hebbenden precies in, en waarom is deze analyse nuttig bij 
de beleidsbepaling?

H/ES 12
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Wat houdt de analyse van de belanghebbenden 
precies in?

Kort gedefinieerd zijn, in deze context, belanghebbenden 
(stakeholders) alle groepen of individuen die de activitei
ten van de gemeentebestuur en diensten) beïnvloeden of 
erdoor beïnvloed worden (in positieve of negatieve zin).

De definitie maakt al onmiddellijk duidelijk dat hieronder 
een flinke waaier van personen, organisaties, groeperingen 
of losse informele groepen ressorteren. Enkele voorbeel
den: gezinnen, ouderen, jongeren, sportverenigingen, 
culturele verenigingen, belangengroeperingen, bedrijven, 
politieke fracties, en andere. Omwille van de ruime variëteit 
aan belanghebbenden worden ze meestal ook in 
verschillende klassen ondergebracht. Zo spreekt men van 
primaire belanghebbenden wanneer de belanghebben
de een rechtstreeks belang heeft bij een specifiek beleid of 
project. Zo zullen jongerenorganisaties als primaire belang
hebbenden beschouwd worden bij het jongerenbeleid. 
Secundaire belanghebbenden zijn slechts onrechtstreeks 
betrokken bij een deelbeleid of project. Diezelfde jongeren
organisaties zijn secundaire belanghebbenden bij het 
beleid en de projecten rond industrieterreinen.
Ze zijn onrechtstreeks betrokken maar bewaken wel hun 
"belang" (als bijvoorbeeld hun vergaderlokalen of 
-terreinen zouden in het gedrang komen).
In se zijn ze secundaire belanghebbenden, maar kunnen 
plots primaire belanghebbenden worden in een dossier 
waar ze normaal niet in tussenkomen.

Een analyse van de belanghebbenden houdt volgende 
stappen in:
1 Identificatie van de belanghebbenden bij de diverse 

aspecten van de beleidsvorming;
2 Identificatie van eenieders belangen (noden en 

verwachtingen) en hun perceptie van de probleem
gebieden en de ontwikkelingsperspectieven;

3 Inschatting van de mogelijke impact (positief, negatief 
of onbekend) van het beleid of projecten op de 
belanghebbende;

4 Indicatie van de relatieve prioriteit die aan de diverse 
belanghebbenden moet gegeven worden in relatie tot de 
beleidsobjectieven.

Bij de voorbereiding van een gemeentelijk beleidsplan zijn 
in eerste instantie de eerste twee stappen van belang 
(zie 'Indentificatie van belanghebbenden en inventarisatie 
van belangen'). De laatste twee stappen komen eerder aan 
bod bij het maken van de strategische keuzen.

Wat is het belang van deze analyse 
bij de beleidsbepaling?

Vanuit de gemeente (bestuur en diensten) kan het omgaan 
met noden en verwachtingen van de diverse 
belanghebbenden twee essentiële functies vervullen: 1

1 Een gemeente (bestuur en diensten) kan zijn missie niet 
vervullen (namelijk de realisatie van een leefgemeenschap 
waar de economische, sociale en ecologische

leefomstandigheden optimaal ontwikkeld worden, 
gegeven zijnde de potentialiteiten en de beperktheden) als 
het niet op de hoogte is van de noden en verwachtingen 
van zijn belanghebbenden. Dat "oog hebben voor", 
"rekening houden met" en "evenwicht brengen tussen 
vaak conflicterende belangen tussen belanghebbenden", 
is een eerste noodzakelijke stap naar een pro-actief, trans
parant, participatief en coherent gemeentebeleid.

2 De stakeholder-benadering biedt echter nog verregaan
der mogelijkheden, namelijk door de (primaire) belangheb
benden te laten participeren bij de visie- en besluitvorming 
rond het te voeren beleid. Er kan niet alleen geluisterd 
worden naar belanghebbenden (hen consulteren of hen 
bevragen), men kan ze ook betrekken in de visievorming en 
het maken van de strategische keuzes bij de beleidsbepa
ling. De betrokkenheid en participatie van de belangheb
benden bij de gemeentelijke beleidsbepaling is nog vrij 
ongewoon en zal onmiskenbaar weerstand oproepen.
Het kan door het gemeentebestuur ervaren worden als het 
uit handen geven van zijn bevoegdheden of beslissings
macht. Maar actieve participatie van belanghebbenden in 
de besluitvorming heeft het onmiskenbare voordeel dat de 
uitkomst van het proces (het beleid en het globale actie
plan) gedragen wordt door een solide basis van bewind
voerders én belanghebbenden tezamen. De gemaakte 
keuzes krijgen de actieve steun en consensus mee van allen 
die de beslissingen mee genomen hebben. Het creëert een 
eigendomsgevoel bij en engagement voor de genomen 
beslissingen. Dit geeft een toegevoegde waarde aan het 
beleids- en actieplan die van onschatbare waarde zal blijken 
bij de uitvoering en de latere evaluatie van het beleid.

Identificatie van belanghebbenden 
en inventarisatie van belangen: 
consultatieve gesprekken met belanghebbenden

Nadat op basis van objectiverende analyses een sterkte- 
zwakte analyse werd opgemaakt, worden in deze fase van 
de beleidsbepaling, volgende stappen gezet:
1 opmaak van een inventaris van de belanghebbenden 
(primaire en secundaire) voor de verschillende deelaspecten 
van het gemeentebeleid;
2 van iedere belanghebbende worden de belangen 
(problemen, noden en verwachtingen) omschreven en hun 
perceptie van de problemen geïnventariseerd.
Dit gebeurt door het voeren van consultatieve gesprekken 
met de belanghebbenden (personen of groepen) en mondt 
uit in rapportering, door WES, over de gevoerde 
gesprekken en ordening/synthetisering van de verzamelde 
percepties en ideeën, gerangschikt per belanghebbende en 
beleidsgebied.

Tussenresultaat 2:
formulering van een strategisch beleids- en actieplan

Beide stappen: de objectiverende analyse (uitmondend in 
een sterkte-zwakte analyse) en de (eerste twee stappen) 
van de analyse van de belanghebbenden laten WES toe 
een strategisch beleids- en actieplan voor de gemeente 
op te stellen.
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In essentie worden in deze strategische fase drie
denkstappen gezet:

Bepalen van de
strategische beleidslijnen (*)

Keuze van die beleidslijnen (aangegeven vanuit de sterkten en zwakten) 
die maximaal en bij prioriteit bijdragen tot de realisatie van de 
opportuniteiten en het hoofd bieden aan de bedreigingen.
De gekozen beleidslijnen vormen de hoekstenen van het beleid voor de 
ontwikkeling van de gemeente voor de komende (ambts)periode.
Elke hoeksteen is een noodzakelijk onderdeel om de globale doelstelling 
van het gemeentebeleid te realiseren.

Bepalen van het globale objectievenkader
binnen elke beleidslijn

Bepalen van de objectieven die binnen elke beleidslijn nagestreefd 
moeten worden en hun bijdrage tot de globale doelstelling. Bepalen van 
meetbare indicatoren die uitdrukken wanneer een objectief "bereikt is.

Bepalen van de projecten/ acties/ 
activiteiten binnen elke beleidslijn

Vastleggen welke prioritaire projecten, acties of activiteiten moeten 
ondernomen worden binnen de planperiode om de vooropgestelde 
doelstellingen binnen elke beleidslijn te realiseren.

(*) Typische voorbeelden van beleidslijnen kunnen zijn: infrastructuur,
dorpsbeeld en openbaar domein, attractie-elementen, leefklimaat, sociale-zorginfrastructuur,

Het strategisch beleids- en actieplan omvat aldus:
• de keuze van strategische beleidslijnen voor de econo

mische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwikkeling 
van de gemeente;

• een ontwerp van een globaal objectievenkader voor het 
gemeentebeleid op middellange termijn (vijf a zes jaar);

• een ontwerp van basisacties en -projecten binnen elk van 
de beleidslijnen (beleidsactieplan).

Let wel, dit plan betreft het objectiverende advies van WES 
aan het gemeentebestuur en in die zin is het een beleids
concept. De gemeentelijke beleidsvorming, van en door de 
gemeente, gebeurt in de volgende stap.

Participatorische beleids- en actieplanning

Eenmaal op dit punt gekomen stelt zich een cruciale vraag: 
in welke mate en op welke manier worden de diverse 
belanghebbenden verder betrokken in de beleidsbe
paling?

In de vorige stap werden de belanghebbenden geraad
pleegd en werden hun noden, verwachtingen en visies 
gerapporteerd. Dit is een slechts eerste reële maar beperkte 
vorm van participatie in de beleidsbepaling. Het staat de 
gemeente vrij met deze bevindingen en aanbevelingen al 
of niet rekening te houden. Als de dialoog met de belang
hebbenden hiermee ophoudt, beperkt de participatie zich 
tot (vrijblijvende) consultatie. Maar men kan uiteraard veel 
verder gaan met participatie. De belanghebbenden kunnen 
daadwerkelijk betrokken worden in het beslissingsproces 
zelf.

Het participatorische proces

Het participatorische proces gaat niet zozeer om wat er 
nog moet gebeuren, maar eerder om "met wie" de reste
rende stap gezet wordt. Anders uitgedrukt: de opmaak

van het uiteindelijke gemeentelijk beleidsplan kan, in 
toenemende graad van actieve participatie, gebeuren met:
• enkel de meerderheid binnen het gemeentebestuur;
• enkel het gehele gemeentebestuur;
• het gemeentebestuur, na consultatie met de primaire 

belanghebbenden binnen een specifiek domein;
• een gezamenlijke besluitvorming gemeentebestuur- 

belanghebbenden, in een open dialoog met de primai
re belanghebbenden binnen een specifiek domein.

Naarmate er gekozen wordt voor verregaander vormen van 
participatie, zal het beleid beter aansluiten op de noden en 
verwachtingen van de betrokken doelgroepen en zal het 
mee gedragen worden door een breder draagvlak van 
belanghebbenden. Hierdoor verzekert het gemeente
bestuur zich ook de medewerking van de betrokkenen zelf 
bij moeilijke beslissingen en dossiers omdat deze laatste 
mee participeerden in de besluitvorming.

De verdere fasen bij de beleidsbepaling

In deze laatste stap concentreren we ons op "wat" er 
moet gedaan worden. Tussenresultaat 2 was een objective
rend beleidskader, opgemaakt vanuit het oogpunt van 
WES, als externe consultant. Vooraleer we van een echt 
gemeentelijk strategisch beleids- en actieplan kunnen 
spreken ontbreken in essentie nog twee zaken:
• het hernemen van de beleidsbepalingsstappen (zoals 

beschreven in tussenresultaat 2) maar ditmaal vanuit het 
oogpunt van en door het gemeente(bestuur) zelf;

• het implementeren van een graad van participatie in de 
voormelde bedoelde stappen. Hoe ver wil het gemeente
bestuur gaan met de participatie van de belanghebben
den in het beleidsproces en hoe gaat ze dat organiseren 
en onderhouden?

Naar inhoud toe worden precies dezelfde denkstappen 
gezet zoals in Tussenresultaat 2, maar dit maal worden de 
opties en keuzes gemaakt door de gemeente: wat gaat de
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gemeente bij prioriteit en binnen de mogelijkheden uitvoe
ren en wat gaan ze (eventueel noodgedwongen) door
schuiven naar een volgende periode?

Vastleggen van de strategische beleidslijnen

Vastleggen van het globale objectievenkader 
en binnen elke beleidslijn

Vastleggen van de projecten/ acties/ activiteiten
binnen elke beleidslijn

Wie aan dit proces deelneemt hangt af van de graad 
van participatie.

De rol en taken van de externe consultant

De rol van WES als externe consultant in dit ganse proces 
van beleidsbepaling is tweeërlei:

1. Inhoudelijke uitwerking van een situatieanalyse en 
een objectiverende beleidssynthese, met name door:
• de opmaak van het sociaal-economisch profiel;
• de opmaak van de ruimtelijk-ecologische situatiebeschrij- 

ving en -analyse;
• de uitvoering en rapportering van bevolkingsenquêtes;
• de uitvoering van en rapportering over de consultaties 

met de belanghebbenden;
• de opmaak van een objectiverend beleids- en actieplan.

2. Procesbegeleiding bij de participatorische gemeentelij
ke beleidsvorming.
Het proces van het participatorisch betrekken van de 
belanghebbenden in de beleidsvorming is bijzonder gebaat 
bij de objectiverende aanwezigheid van een externe 
"gespreksleider". Deze gespreksleider richt zich op het 
besluitvormingsproces en waakt over het goede verloop 
van het proces. Hij waakt er ook over dat de juiste 
belanghebbenden aan het gesprek deelnemen en dat ze, 
in functie van hun impact en prioriteit (stap 3 en 4 van de 
analyse van de belanghebbenden) de aandacht krijgen die 
ze verdienen. De inhoud van het gesprek en de uitkomst 
van het proces worden door de deelnemende partijen aan 
het overleg bepaald (gemeentebestuur en de diverse 
belanghebbenden).

Binnen het bestek van deze conceptbeschrijving zijn we 
niet ingegaan op de beleidsuitvoering en de -evaluatie.
Het is duidelijk dat WES in deze fasen van het beleid en 
management ook procesmatige ondersteuning kan 
verlenen bij de monitoring en evaluatie van specifieke 
projecten en het beleid in zijn geheel.

Slotopmerkingen

Het beeld dat nagestreefd wordt door deze WES-metho- 
diek is een langetermijnvisie die gestalte krijgt in een 
duidelijk geformuleerd beleidsplan met klaaromlijnde 
beleidslijnen en geschraagd door consequente en coheren
te actieplannen. Dit alles gedragen door een breed 
platform van belanghebbenden die via participatie hun 
stempel op het beleidsproces konden drukken.
Dat is ook het beeld dat model staat voor modern en 
toekomstgericht beleid voeren op gemeentelijk niveau.

De drie pijlers waarop deze benadering gebouwd is en die 
dit proces succesvol moeten af ronden zijn:
• een ruime objectiverende situatieanalyse;
• een analyse en consultatie van de diverse groepen 

belanghebbenden;
• een verregaande participatorische aanpak bij de beleids

voorbereiding en -besluitvorming.

Het resultaat van dit alles zijn "gedragen" gemeentelijke 
beleidsplannen, die diverse visies en percepties incorpo
reren in een haalbaar en gericht beleids- en actieplan, 
die acties situeren binnen een klaaromlijnde langetermijn
visie, en die een cultuur opbouwen van open en positief 
overleg met alle belanghebbenden. In alle fasen van dit 
voor de gemeente cruciale gebeuren is WES uw onder
steunende partner voor inhoudverwerving en procesbege
leiding.

1 Binnen het Trivisie-project van de Vlaamse Regering rond het 
thema "Baanbrekend ondernemen voor mens, milieu en maat
schappij" werkt één van de drie pioniersgroepen precies rond het 
thema van de introductie van het "Stakeholdermanagement" 
concept in het bedrijfsleven.
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N.V. Bekaert S.A. 
Groepsdirectie 

President Kennedypark 18 
B-8500 Kortrijk

Het succes van Bekaert ligt in de wilskracht van onze mensen om steeds opnieuw 
innoverende en technologisch geavanceerde producten te ontwikkelen als antwoord 
op de noden en problemen van onze klanten.

Leiderschap 
in technologie

Bekaert:
wereldwijde specialist

Groei
door innovatie

Bekaert is de belangrijkste onafhanke

lijke, wereldwijde producent en mar- 
keteer van hoogwaardig staaikoord, 
staaldraad en handelsproducten 
(afsluitingen) en tevens een snel

groeiende producent van geavan
ceerde materialen. De Groep telt 

17.000 medewerkers wereldwijd ver
spreid over meer dan 70 produc

tiecentra.

Een continu innovatieproces en een 

wereldwijd zoeken naar nieuwe tech
nologieën en toepassingen in lijn  

met onze kerncompetenties zullen 
leiden tot nieuwe geavanceerde mate

rialen en nieuwe businesses die b ij

dragen to t een groei van de ren

dabiliteit.

Bekaert is wereldleider in zijn kern

competenties op het vlak van me- 
taalvervorming en diverse bedekkings- 
technologieën, dankzij het continu 
verbreden en ontwikkelen van zijn 

technologische basis.

i  BEKAERT



PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Productaansprakelijk
heid in Europa: 
de Amerikaanse 
tour op?

Diane Struyven
Hoofd van het Juridisch Departement
van het Verbond van Belgische Ondernemingen

Defecte remmen in een serie wagens, bedwelmende 
cola uit een blikje, bloedschandaal in Frankrijk, 
minuscule stukjes glas in de babyvoeding, ....
De lijst uit de media is vrij bekend.
Een product op de markt brengen is al lang niet 
louter meer een kwestie van een goed idee en een 
handig marketingconcept.
De lancering van een nieuw product vraagt van een 
moderne onderneming ook een absolute aandacht 
voor veiligheid, gedegen juridische voorbereiding, 
niet in het minst in verband met productaansprake
lijkheid.
Op Europees niveau beweegt momenteel een en 
ander rond dit thema.
Diane Struyven, Hoofd van het Juridisch 
Departement van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen geeft een overzicht van de huidige 
stand van zaken met betrekking tot productaan
sprakelijkheid en haar visie op de geformuleerde 
voorstellen.

Duiding

In haar Groenboek van 1999 over de «Richtlijn van 1985 
inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken», 
formuleert de Europese Commissie een aantal suggesties 
voor een eventuele herziening van deze richtlijn.
Zij zoekt hierbij inspiratie bij de Amerikaanse «Product 
Liability».Deze suggesties spreken onder meer over de 
verlichting van de bewijslast voor het slachtoffer en de 
invoering van de "class action". Deze "class action" is een 
vorm van groepsvordering die toelaat dat verscheidene 
slachtoffers van eenzelfde gebrekkig product, één van hen 
aanduiden die alle slachtoffers voor de rechtbanken zal 
vertegenwoordigen om schadevergoeding te verkrijgen.
Het vonnis dat uitgesproken wordt bij een dergelijke 
"class action" is van toepassing op alle slachtoffers, zelfs 
potentiële, die zich in een identieke toestand bevinden ten 
opzichte van dezelfde producent. Het Groenboek 
onderzoekt eveneens de mogelijkheid om de aansprakelijk
heid van de producent uit te breiden tot de ontwikkelings- 
risico's.

Dit zijn gebreken die de producent niet kon ontdekken op 
basis van de stand van de wetenschap en van de techniek 
op het ogenblik dat hij het product op de markt’ bracht.

De Europese Commissie heeft eind januari 2001 verslag 
uitgebracht over de toepassing van de richtlijn 1985 
waarbij een aantal studies worden aangekondigd omtrent 
bepaalde suggesties van het Groenboek (onder meer de 
ontwikkelingsrisico's).

Op Belgisch vlak wijzigt een wet van 12 december 20002 
de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijk
heid voor producenten met gebreken3 .
Deze wetswijziging past ons recht aan de Europese richtlijn 
aan van 10 mei 19994.Volgens deze richtlijn worden de 
lidstaten ertoe verplicht het Europese aanspakelijkheids- 
stelsel uit te breiden tot de producten van de landbouw, 
dit wil zeggen van de bodem, van de veefokkerij, van de 
jacht en van de visserij.
De richtlijn van 1999 werd genomen naar aanleiding van 
de dolle koeieziekte.

In het Parlement gingen stemmen op om gebruik te maken 
van deze wetswijzing om de aansprakelijkheid van de 
producent uit te breiden tot bovengenoemde ontwikke
lingsrisico's.

Huidige aansprakelijkheidsregeling in een notedop

De aansprakelijkheidsregeling zoals voorzien door de 
richtlijn productaansprakelijkheid van 25 juli 1985, waar
van de wet van 1991 de omzetting is, wordt hierna bondig 
besproken.

Principe van de foutloze aansprakelijkheid

Om aanspraak te kunnen maken op een schadever
goeding, volstaat het dat het slachtoffer aantoont:
- dat er schade is;
- dat dit te wijten is aan een gebrek in het product;
- en dat er tussen beide een oorzakelijk verband is.
Het slachtoffer moet dus geen fout bewijzen in hoofde van 
de producent.

Toepassingsgebied

De Europese aansprakelijkheidsregeling is van toepassing 
op elk roerend goed, ook indien het een bestanddeel 
vormt van een ander roerend goed (bv. een grondstof) of 
een onroerend goed (bv. bakstenen);
De richtlijn van 1985 was niet van toepassing op land
bouwgrondstoffen en producten van de jacht, met 
uitzondering van producten die een eerste be- of 
verwerking hebben ondergaan (bv. diepvriezen, toevoegen 
van conserveermiddelen). Wel kon elke lidstaat, bij wijze 
van optie, bepalen dat dit wel het geval was.
Met de richtlijn van 1999 werd deze optie afgeschaft.
De richtlijn is evenwel niet van toepassing op schade als 
gevolg van nucleaire ongevallen5.
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# *

jok5

■  Een product op de Europese m arkt brengen vergt 
n ie t alleen een gedegen marketing maar ook een bijzondere 
aandacht voor productveiligheid en de mogelijke 

aansprakelijkheid.

De aansprakelijke persoon

De aansprakelijke persoon is:

• De fabrikant van een eindproduct, de producent van een 
grondstof of de fabrikant van een onderdeel;

• Eenieder die zich presenteert als producent door zijn 
naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op 
het product aan te brengen (bv. een distributiemerk);

• De Europese importeur, die gelijkgesteld wordt met de 
producent;

• De leverancier (desgevallend ook de detaillist).
Deze wordt als producent beschouwd, tenzij hij het 
slachtoffer binnen een redelijke termijn de identiteit van 
de producent of van zijn eigen leverancier meedeelt.

Wat is een «gebrekkig product» ?

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid 
biedt die men mag verwachten, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen met name :
• De presentatie van het product (vandaar het belang van 

de bijsluiters);
• Het gebruik dat men er redelijkerwijs van kan verwachten;
• Het tijdstip waarop het product op de markt werd 

gebracht.

Het gebrek moet bestaan op het ogenblik dat het product 
op de markt werd gebracht. Een product mag niet als 
gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat er nadien 
een beter product op de markt is gebracht.

Gevallen waarin de producent niet aansprakelijk is

De richtlijn voorziet een aantal gevallen waarin de produ
cent niet aansprakelijk is. Dit is met name zo indien hij 
bewijst:

• Dat hij het product niet op de markt heeft gebracht 
(bv. het werd gestolen of nagemaakt);

• Dat het gebrek niet bestond op het ogenblik dat het 
product op de markt werd gebracht of pas later is 
ontstaan (bv. food terrorism);

• Dat het product niet met een economisch doel noch in 
het raam van de uitoefening van zijn beroep is vervaar
digd (bv. de huismoeder die een taart maakt);

• Dat het gebrek een gevolg is van het feit dat het product 
in overeenstemming is met dwingende overheidsvoor
schriften. Aan te stippen valt dat het eerbiedigen van 
normen (bv. BIN-normen, CE-markering) in de regel niet 
als een exoneratiemogelijkheid6 wordt beschouwd;

• Dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke 
en technische kennis op het tijdstip waarop hij het 
product op de markt bracht, onmogelijk was het bestaan 
van het gebrek te ontdekken; dit zijn de zogenaamde 
ontwikkelingsrisico's. Wel voorziet de richtlijn terzake een 
optie: de lidstaten mogen immers in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de producent aansprakelijk is 
voor de ontwikkelingsrisico's. Deze optie werd slechts 
door een zeer gering aantal lidstaten uitgeoefend7;

• Dat, als hij de fabricant van een onderdeel is, het gebrek 
te wijten is aan de conceptie van het product waarvan 
het onderdeel een bestanddeel vormt of aan de 
instructies die door de fabrikant van het product zijn 
verstrekt. Mutatis mutandis geldt dit ook voor een pro
ducent van een grondstof;

• Dat het slachtoffer door zijn schuld tot de schade heeft 
bijgedragen. In dit geval kan de rechter de producent van 
zijn aansprakelijkheid ontheffen of zijn aansprakelijkheid 
verminderen.

Gedekte schade

Zowel de lichamelijke als de materiële schade is gedekt.
De vergoeding voor materiële schade is echter beperkt tot 
de gevallen waar de goederen die schade hebben onder
gaan gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in de privésfeer 
en hoofdzakelijk als dusdanig door het slachtoffer worden 
gebruikt. De schade aan het gebrekkig product zelf, dwz. 
het product dat de schade veroorzaakt, is niet gedekt door 
de Europese regeling. De vergoeding voor deze schade 
dient dan ook op grond van het gemeenrecht 
(in België : het Burgerlijk Wetboek) te worden gevorderd. 
Hetzelfde geldt voor de morele schade; de Belgische 
aanpassingswet 1991 dekt evenwel ook de morele schade.
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Verjaring

De verjaring op grond van de richtlijn van 1985 kent ook 
een bijzondere regeling. De vordering tot schade
vergoeding verjaart namelijk na drie jaar te rekenen vanaf 
de dag waarop de eiser kennis had of had moeten hebben 
van de schade, het gebrek en de identiteit van de 
producent. In ieder geval vervalt de aansprakelijkheid van 
de producent na tien jaar te rekenen vanaf de dag waarop 
hij het product op de markt bracht8.

Verbod tot beperking of ontheffing van de 
aansprakelijkheid

De richtlijn houdt het verbod in voor de producent om 
zijn aansprakelijkheid ten opzichte van het slachtoffer 
contractueel uit te sluiten of te beperken. Dit verbod geldt 
evenwel niet voor relaties tussen professionelen.

Financiële begrenzing van de aansprakelijkheid

De lidstaten hebben de mogelijkheid om in hun nationale 
wetgeving te voorzien dat de aansprakelijkheid van de 
producent voor lichamelijke schade veroorzaakt door 
identieke artikelen met hetzelfde gebrek (dit is serieschade) 
beperkt is tot 70 miljoen Euro.
Indien de lidstaten dit niet bepalen (dit is het geval in 
België ) is de aansprakelijkheid van de producent onbe
perkt.

Bijkomende verhaalsmogelijkheid

De richtlijn is een bijkomende verhaalsmogelijkheid voor 
het slachtoffer. Dit betekent dat de nationale bepalingen 
inzake extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid 
eveneens van toepassing blijven.

Het Groenboek van de Europese Commissie

De suggesties voor een eventuele herziening van de 
richtlijn die het Groenboek bevat betreffen onder meer 
volgende onderwerpen :

Bewijslast van het slachtoffer

Om vergoed te kunnen worden, volstaat het op het 
huidige ogenblik dat het slachtoffer de schade, het gebrek 
alsook het oorzakelijk verband tussen beide bewijst.
De Commissie sugggereert om deze bewijslast te 
verlichten, door uit te gaan ofwel van een vermoeden van 
oorzakelijk verband, van een vermoeden van gebrek, of 
door een waarschijnlijkheidsgraad toe te laten (bijvoor
beeld van meer dan 60 %) bij de bewijsvoering door het 
slachtoffer van de schade, het gebrek en het oorzakelijk 
verband tussen beide.
Een andere mogelijkheid zou erin bestaan de producent te 
verplichten om alle nuttige informatie en documentatie 
aan het slachtoffer te verschaffen zodat het slachtoffer de 
zaak gemakkelijker kan bewijzen of nog, de producent te 
verplichten de expertisekosten voor te schieten.

Verjaringstermijn

De Commissie is van oordeel dat de huidige geldende 
verjaringstermijn van tien jaar voor de aansprakelijkheid 
onvoldoende is voor situaties waarin de schade pas na tien 
jaar optreedt.
Het is dan ook de vraag of deze verjaringstermijn niet 
verlengd moet worden (bij voorbeeld tot twintig jaar), 
hetzij algemeen hetzij voor specifieke producten of 
sectoren.

Market Share Liability

Volgens het Groenboek kan het slachtoffer moeilijkheden 
ondervinden om te bewijzen wie de producent van een 
gebrekkig product is wanneer dit door verscheidene 
producenten wordt voortgebracht (bijvoorbeeld een 
geneesmiddel dat onder licentie door verscheidene 
laboratoria wordt geproduceerd).
Volgens de Commissie kan men dit probleem oplossen 
door toepassing van het Amerikaanse «market share 
liability»-beginsel.
Op grond hiervan volstaat het dat het slachtoffer het 
bewijs levert dat er een verband bestaat tussen de 
schade en het betrokken product zonder evenwel de naam 
van de producent te noemen. Het slachtoffer kan 
verscheidene fabrikanten die dit product op de markt 
brengen dagvaarden.
De rechtbank kan dan beslissen dat elke producent die de 
zaak op de markt heeft gebracht naar rato van zijn markt
aandeel aansprakelijk is.

On twikkelingsrisico 's

In principe is de producent uit hoofde van de richtlijn niet 
aansprakelijk voor de zogenaamde ontwikkelingsrisico's 
(zie 'Gevallen waarin de producent niet aansprakelijk is'). 
De Commissie vraagt zich af of de aansprakelijkheid inzake 
ontwikkelingsrisico's onoverkomelijk zou zijn voor het 
bedrijfsleven.

Het standpunt van VBO

Zowel het VBO als de Europese patroonsorganisatie UNICE 
verzetten zich met klem tegen de suggesties van het 
Groenboek.
De richtlijn van 1985 is immers een degelijk compromis 
tussen de belangen van de consumenten enerzijds en die 
van de bedrijfswereld anderzijds. De suggesties van de 
Commissie, eenmaal geconcretiseerd, zouden dan ook tot 
een onaanvaardbare verzwaring van de aansprakelijkheid 
van de bedrijven leiden.
De combinatie van verschillende factoren, waarbij de 
Commissie in haar Groenboek rechtstreeks inspiratie heeft 
gezocht in de Verenigde Staten, houdt het risico in dat het 
huidige systeem ontaardt in een systeem van absolute 
aansprakelijkheid, naar het voorbeeld van de Verenigde 
Staten, waar tal van ondernemingen over kop gaan ten 
gevolge van systematische aansprakelijkheidsvorderingen. 
Het is op zijn minst paradoxaal dat de Europese Commissie
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inspiratie gaat zoeken bij het Amerikaanse aansprakelijk- 
heidssysteem terwijl bepaalde Staten, zoals Louisiana, 
teruggegrepen hebben naar het foutbeginsel.
Meer concreet, zou een verlichting van de bewijslast het 
aantal processen op substantiële wijze verhogen zodat ook 
de Europese samenleving, naar het voorbeeld van de 
Verenigde Staten, een litigation society zou worden.
De Amerikaanse «Market Share Liability» is ook uit den 
boze aangezien zij tot gevolg zal hebben dat slachtoffers 
systematisch de «deep pocket defendants» zullen aan
spreken.
Dit beginsel is in Europa overigens overbodig, 
aangezien het slachtoffer steeds kan terugvallen op zijn 
eigen leverancier.

Bovendien zijn de gevolgen van een aansprakelijkheid voor 
ontwikkelingsrisico's niet te overzien :
Uit vrees voor processen, zullen de ondernemingen er 
immers voor terugschrikken om nieuwe producten op de 
markt te brengen; dit zal hun innovatieproces en ook hun 
competitiviteit ernstig aantasten. In de Verenigde Staten, 
die nochtans een zeer streng regime kennen, bieden een 
groeiend aantal Staten de producent de mogelijkheid om 
zich van aansprakelijkheid te ontheffen op basis van 
«the state of the art defence» die vergelijkbaar is met de 
ontheffingsgrond die geldt voor de ontwikkelingsrisico 's. 
Japan, dat zijn wetgeving heeft afgestemd op Europa, 
heeft overigens ook gekozen voor deze exoneratiemoge- 
lijkheid.

Aangezien het over onbekende risico's gaat, stelt zich de 
vraag of ze verzekerbaar zijn, en zo ja, tegen welke prijs.

Tenslotte, zou de invoering van een Class Action in de 
Europese Unie tot gevolg hebben dat producenten 
constant geconfronteerd worden met systematische 
aansprakelijkheidsvorderingen die ten zeerste zouden 
aangemoedigd en vergemakkelijkt worden.
De Class Action is bovendien een van de belangrijke 
ingrediënten van de Products Liability Crisis in de Verenigde 
Staten. De invoering van de Class Action gecombineerd 
met een verlichting van de bewijslast in hoofde van het 
slachtoffer en een toepassing van de Market Share Liability 
theorie zou tot gevolg hebben dat Amerikaanse wantoe
standen zonder meer worden geëxporteerd naar Europa. 
Bovendien is de Class Action regelrecht in strijd met het in 
ons rechtsbestel geldende principe dat een uitspraak enkel 
geldt tussen de partijen in de zaak, het zogenaamde 
«principe van de relativiteit van het gewijsde»

Het VBO is 'voorzichtig' tevreden met zijn gevoerde actie 
tegen het Groenboek. Immers, uit haar recent evaluatiever
slag over de toepassing van de richtlijn productaansprake
lijkheid blijkt dat de Commissie, in de nabije toekomst 
althans, geen wijzigingen zal voorstellen.
Een gematigd optimisme evenwel, aangezien niemand de 
conclusies van de aangekondigde studies kan voorspellen!

Conclusie

Een product op de Europese markt brengen vergt een 
gedegen marketing maar meer dan ooit aandacht voor 
productveiligheid en de mogelijke aansprakelijkheid die 
ook degelijk moet verzekerd worden.
Indien de Europese Commissie de voorstellen van het 
Groenboek 1999 in verband met productaansprakelijkheid 
in de praktijk brengt, dreigt Europa het voorbeeld van 
Amerika te willen volgen en kan men vrezen dat het aantal 
juridische betwistingen in de toekomst ernstig zal 
toenemen.
Het VBO kant zich ten stelligste tegen deze 
Amerikaniseringstendens van de productaansprakelijkheid. 
Uit deze bijdrage blijkt eens te meer9 de noodzaak aan 
«integrale productontwikkeling» die naast de technische 
en esthetische ook economische, veiligheids- en juridische 
aspecten in rekening brengt.

1 De richtlijn spreekt van «in het verkeer brengen» van goederen 
wat overeenstemt met wat in de volksmond begrepen wordt onder 
«op de markt».
Hoewel niet helemaal hetzelfde houden wij het hier gemakshalve 
bij deze laatste term.

2 Belgisch Staatsblad van 19 december 2000, p. 42220.
3 Deze wet is de omzetting in ons recht van de richtlijn van 25 juli 

1985 inzake productaansprakelijkheid.
4 Deze richtlijn wijzigt de tekst van de richtlijn uit 1985.
5 waarop internationale verdragen van toepassing zijn.
6 De mogelijkheid om zich te ontheffen van zijn aansprakelijkheid.
7 bv. voor de geneesmiddelen in Duitsland, voor de geneesmiddelen 

en de voedingsmiddelen in Spanje, voor de producten die afkomstig 
zijn van het menselijk lichaam in Frankrijk en op onbeperkte wijze in 
Luxemburg en in Finland.

8 In België geldt sedert kort een nieuwe verjaringstermijn voor de 
extra-contractuele
aansprakelijkheid : de vordering verjaart na vijfjaar en de aanspra- 
kelijkheidstermijn bedraagt twintig jaar.

9 Zie ook het eerder verschenen artikel in West-Vlaanderen Werkt, 4, 
1999 « Intellectuele eigendom, of hoe creativiteit te beschermen », 
p160-164.

Restaurant Oostkam p

Kasteel Cruydenhove

Restaurant
Oostkamp

Kasteel Cruydenhove

Kapellestraat 146 

8020 Oostkamp 

Tel. 050 83 37 80 

Fax 050 83 37 83
E40 afrit 9 Oostkamp 
ruime privé parking aanwezig

Iedere dag geopend voor lunch o f diner. 
Op werkdagen wordt tevens een dagmenu geserveerd; 

een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert voor 895,-BEF inclusief 
1 K irr en 2 consumpties. 

Restaurant Oostkamp beschikt over 6 multifunctionele 
vergaderzalen, van 10 tot 250 personen. 

Deze sfeervolle zalen zijn tevens beschikbaar voor familiefeesten, 
diners, communies, rouwmaaltijden, exposities e.d.m.
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V E R Z E K E R E N  ■  H Y P O T H E K E N  
B E L E G G E N  ■  K R E D I E T E N

MEERT & GEERINCKX
Keizersplein 2 

9300 AALST
Tel. 053/76 1 1 70 Fax 053/78 78 98

DUGARDYN
Dweersstraat 11-13 

8000 BRUGGE
Tel. 050/33 1 0 40 Fax 050/34 39 51

VERRAES & DELVAN
Stoffelstraat 20 

8900 IEPER
Tel. 057/21 77 77 Fax 057/21 85 95

DUGARDYN & MASEUS
Rijselsestraat 37-1 

8500 KORTRIJK
Tel. 056/23 74 60 Fax 056/23 74 66

BREDA-MOEN
Moenplaats 1 4 

8552 ZWEVEGEM
Tel. 056/64 61 1 1 Fax 056/64 76 75

E-MAIL:  IN F O @ D U G A R D YN .B E

mailto:INFO@DUGARDYN.BE


bekend voor de onberispelijke kwaliteit

van onze systemen. Deze reputatie voert 

onze producten ver buiten de Europese 

grenzen, zelfs tot in Afrika. 

Maar we blijven evolueren en zoeken

onverminderd verder naar medewerkers

met dezelfde levendige spirit. Bij Daikin 

investeren we graag in mensen, in een 

omgeving met ruimte voor ontplooiing,

zowel persoonlijk als professioneel.

s t
Reden genoeg om je thuis te voelen in een sfeer van 

open communicatie en teamwerk. De kansen zijn er 

legio, de mogelijkheden divers. Ons flexibel perso

neelsbeleid laat je toe om door te groeien in een 

loopbaan met perspectieven op lange termijn.

Schud je geest wakker en durf te proeven van een

beweeglijk bedrijfsklimaat. Wantje goed voelen is een 

absolute constante bij Daikin. Ons hoefje niet te 

geloven, je zintuigen vertellen je alles.

Wil je meer weten over Daikin en onze huidige 

vacatures? Surf naar WWW.daikin.be/jobs

* 7 T / riAir
r

Daikin Europe N.V. 
Zandvoordestraat 300, 
8400 Oostende 
hrm@daikin.be 
Tel. 059-55 88 44

http://WWW.daikin.be/jobs
mailto:hrm@daikin.be


BEDRIJF IN DE KIJKER

Daikin Europe nv

Het lijkt een boutade maar het gaat Daikin Europe 
NV, producent van airconditioning met thuisbasis in 
Oostende, voor de wind.
Als deze Europese dochter van het Japanse Daikin 
Industries straks op 31 maart 2001 het boekjaar 
afsluit kan het een recordomzet van 22 miljard fr. 
noteren. Een stijging van 35% ten opzichte van het 
vorige boekjaar en een verzesvoudiging tegenover 
tien jaar geleden.
De tewerkstelling steeg van 500 werknemers in 1994 
tot naar schatting 1300 werknemers in 2000. 
"Creating a better climate in Europe" lees je op hun 
website en in de Oostendse regio kan men dit enkel 
beamen. Al is Europe al enkele jaren uitgebreid met 
Noord- en West-Afrika en liggen plannen klaar voor 
verdere uitbreiding.

Wij hadden een gesprek met Frans Hoorelbeke, vice- 
president van Daikin Europe NV, die vorig jaar voor 
een wereldprimeur zorgde met zijn benoeming tot 
Associate Director in de raad van bestuur van Daikin 
Industries Ltd. Osaka, Japan.
Geen wonder dat hij in december door de Oostendse 
persclub werd gelauwerd met de 23e Gouden Matille, 
een prijs voor personen die de badstad op 
economisch of cultureel vlak een internationale 
uitstraling geven.

Met uw promotie als Associate Director schreef 
Daikin Industries geschiedenis.
Het is immers de eerste keer dat een niet-Japanner 
zetelt in het hoogste bestuursorgaan van een 
Japanse groep. Kunt u de achtergrond van deze 
promotie toelichten?

Ten eerste zou ik zeggen dat deze promotie het belang van 
Daikin Europe in de groep erkent. Je mag niet vergeten dat 
Daikin Europe tien procent van de groepsomzet en vijftien 
procent van de groepswinst vertegenwoordigt. Ten tweede 
is deze benoeming een signaal naar de buitenwereld toe 
dat Daikin zich internationaal wil profileren.
De 'globalisering' wordt met andere woorden tastbaar 
gemaakt door een niet-Japanner te laten zetelen in de raad 
van bestuur.

Als u zegt 'globalisering' betekent dit dan ook dat u 
denkt aan samenwerking met andere spelers op de 
markt?

De globalisering kan op twee manieren gebeuren, namelijk 
door endogene groei en door allianties.
Airconditioning, de voornaamste activiteit van Daikin 
Industries, vertegenwoordigt 75 procent van de totale 
omzet. Tachtig procent hiervan wordt gerealiseerd in

Frans Hoorelbeke, 
vice-president van Daikin 
Europe NV,
zorgde voor een wereld
prim eur m et zijn prom otie  
als Associate Director 
in de raad van bestuur van 
Daikin Industries, Japan.

Japan. Nu is het zo dat de markt van airconditioning in 
Japan langzamerhand een graad van verzadiging bereikt 
en men eigenlijk daar aan een vervangingsmarkt toe is.
Dit betekent dat een verdere groei alleen maar buiten 
Japan kan gebeuren.
Het tweede punt van de globalisatie zijn de allianties.
Het is namelijk zo dat we met Panasonic gaan samen
werken om gezamenlijk producten te ontwikkelen en te 
produceren.
Panasonic is een belangrijke speler op de residentiële markt 
voor airconditioning. Deze markt situeert zich voor Europa 
hoofdzakelijk in de landen rond de Middellandse Zee.
Waar Daikin een productiecapaciteit heeft van één miljoen 
hebben zij een productiecapaciteit van twee miljoen. 
Gezamenlijk kunnen wij dus een meer competitief product 
naar voren brengen.
De samenwerking met Panasonic wordt nu nog op poten 
gezet zodat we vanaf 2002 de eerste producten kunnen 
uitwisselen. Anderzijds is Daikin heel sterk in de commer
ciële sector zodat ook Panasonic deze producten mee in 
zijn netwerk kan verdelen.
Het benutten van eikaars sterke punten zou voor beide 
partijen, strategisch hun positie moeten versterken op de 
wereldmarkt.

Zoals elk bedrijf moet Daikin ook nog oog hebben 
voor technologische vernieuwingen.
Kunt u een tipje van de sluier lichten in welke 
richting dit gaat voor uw producten?

Milieubewustzijn en stijging van de levensstandaard, die 
zich vertaalt in de wens tot meer comfort, zijn de rode 
draad in de productontwikkeling.
De ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijkere koel- 
stoffen is voor ons een belangrijke uitdaging.
Gelukkig voor ons is Daikin ook de nr.2 van de wereld in de 
productie van deze koelstoffen en gebeurt daar veel R&D 
rond. Anderzijds worden energievriendelijke producten met 
een laag geluidsniveau en mooie design, meer en meer 
belangrijk.
Tenslotte mogen we in de nabije toekomst ook producten 
verwachten die de verschillende functies combineren van 
het regelen van het klimaat in een besloten ruimte zoals 
koelen, verwarmen, luchtzuivering, luchtbevochtiging en 
ontvochtiging.
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■  Daikin Europe w il tegen 2003 een om zetcijfer van 7 miljard  
euro realiseren.

Uit de cijfers blijkt dat Daikin Europe dit jaar een 
omzet realiseert van 22 miljard fr., dit betekent een 
groei van 35 procent. Ook vorig jaar steeg de omzet 
met 35 procent.
Hoe verklaart u deze sterke groei?

Eerst en vooral is airconditioning een groeimarkt. Zo schat
ten wij dat deze markt de laatste jaren aangroeide met 15 
tot 20 procent; Daikin heeft hier een doorsnee marktaan
deel van vijftien procent.
Ten tweede kan ik zeggen dat wat productinnovatie betreft 
Daikin Europe aan de spits staat.
In Oostende focussen wij ons op producten met een hoge 
toegevoegde waarde waarbij heel wat knowhow komt 
kijken.
Een derde element is het goed uitgebouwde netwerk 
waarover wij beschikken.
Dan is er nog de goede service naar onze klanten toe die 
gaat van training over flexibiliteit (inspelen op de markt) 
naar de dienst na verkoop, de opvolging enz.
En tenslotte draagt ook het enthousiasme en de motivatie 
van onze mensen bij tot het succes van Daikin.

Hoe ziet u de expansie van Daikin Europe 
in de toekomst?

Eerst en vooral willen wij onze omzet verdubbelen.
Dit wil zeggen dat wij in 2003 een omzetcijfer van 
1 miljard euro willen realiseren.

Wat onze verkooparea betreft willen wij in de toekomst 
ook in heel Afrika en in het Midden Oosten aanwezig zijn. 
Omwille van cultuurhistorische banden is het immers voor 
Europeanen gemakkelijker om daar aan business te doen 
als voor de Japanners. Al is het natuurlijk sowieso niet 
eenvoudig om in die landen zaken te doen.
Toch gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar de 
Europese markt die nog in volle expansie is.

Wat zijn de uitdagingen voor Daikin Europe in het 
nieuwe millennium?

Snel veranderende marktomstandigheden, stijgende con
currentie en het aanhouden van lagere voorraden, hebben 
als gevolg dat flexibiliteit, efficiëntie in de organisatie en 
verkoopsnetwerk, productinnovatie en performantere pro
ductiesystemen de uitdagingen worden om "customer 
satisfaction" te vertalen in succesvolle groeicijfers.
Een heel belangrijk punt voor ons is ook de euro.
Door de euro zijn we minder aan muntschommelingen 
onderhevig binnen de eenheidsmarkt. Er is wel een risico 
aan verbonden in die zin dat een transparante markt een 
gelijkschakeling op prijsniveau zou kunnen teweeg bren
gen. Dit blijft echter een vraagteken voor mij.
Verder is ook het hoofd bieden aan onze concurrentie, die 
vooral competitief is op het vlak van prijs, een blijvende uit
daging. Onze concurrenten zijn traditioneel de Amerikanen 
(Carrier, Trane, York, ...) en de andere Japanners 
(Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba, etc...).
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Op de residentiële markt zien we nieuwe spelers zoals de 
Koreanen en nu nog in beperkte mate de Chinezen.

Iedereen weet dat hoge loonkost en lage flexibiliteit in 
West-Europa een ernstige handicap qua competitiviteit 
betekenen. Wij proberen dit te compenseren door ons toe 
te leggen op de producten met een hoge toegevoegde 
waarde, die veel knowhow vergen (die in Daikin Europe NV 
reeds lang aanwezig is) en om de factor 'arbeid' zo 
efficiënt mogelijk te benutten.
Ook door kostenverlaging bij de ontwikkeling van produc
ten, door allianties en door efficiëntere distributiekanalen 
kunnen wij concurrentie het hoofd bieden. Ten slotte blijft 
ook de flexibiliteit een belangrijk punt: als we erin slagen 
om de 'leadtime' te verkorten kunnen we ook beter 
inspelen op de markt.

U sprak eerder over het enthousiasme van uw 
medewerkers als één van de factoren die bijdragen 
tot het succes van Daikin Europe.
Hoe motiveert u deze mensen?

De razendsnelle groei die Daikin Europe NV de laatste jaren 
gekend heeft betekent dat qua organisatie en systemen we 
in een situatie van praktisch permanente re-engineering 
zitten. Uiteraard biedt dit aan onze medewerkers heel wat 
kansen op vlak van carrièreplanning en doorstroming.
Het spreekt vanzelf dat dit voor jonge mensen een oppor
tuniteit is om pro-actief te zijn en om eigen ideeën uit te 
werken. Dat dit een positieve weerslag geeft op de 
jobsatisfactie ligt voor de hand. Ook het tweemaal per jaar 
toekennen van een bonus stimuleert de creativiteit en het 
dynamisme van onze werknemers. Tenslotte maken wij in 
het baremasysteem een differentiatie waarbij inzet en 
creativiteit beloond worden. Het uiteindelijk resultaat is dat 
wij hier weinig personeelsverloop kennen.

Het valt ons op dat hier heel wat jonge mensen 
aan de slag zijn.
Wat is de gemiddelde leeftijd van uw personeel?

De gemiddelde leeftijd bedraagt bij ons minder dan dertig 
jaar. We zitten dus met een heel jong publiek.
De gemiddelde anciënniteit is 4,7 jaar. Bij de bedienden is 
dit 6,6 jaar en bij de arbeiders is dit 3,8. Van de arbeiders 
zijn er 42%  tussen drie en vijfjaar in dienst.
Deze lage anciënniteit levert ons soms wel wat problemen 
op. Zo zijn sommige linechiefs maar 22 jaar of 23 jaar oud. 
We lossen dit probleem op door 'coaching', veel samen te 
zitten en veel te luisteren, en ook effectief de goede ideeën 
die zij naar voren brengen uit te werken. De fout die heel 
wat bedrijven maken is dat ze te weinig luisteren naar deze 
mensen die uiteindelijk toch over heel wat praktische 
'vloerervaring' beschikken en verbeteringen kunnen 
signaleren.
We zorgen ervoor dat onze mensen zich betrokken voelen 
bij het bedrijf via een systeem van 'improvement notes' 
waarbij de arbeiders verbeteringen kunnen signaleren en 
ideeën uitwerken. Dit creëert ook een gezonde competitie
geest en motiveert de mensen.

Wat de verhouding mannnen-vrouwen betreft, globaal 
gezien, zijn 57% van het personeelsbestand mannen en 
43%  vrouwen. Bij de arbeiders is dit zelfs fiftyfifty.
Aan de assemblagelijn werken immers heel wat vrouwen. 
Dit is te verklaren door het feit dat vrouwen handiger zijn 
in montagewerk.
Bij de bedienden bedraagt de verhouding 72% mannen en 
28% vrouwen. Van deze bedienden is de helft universitair 
of industrieel ingenieur.

U komt ook regelmatig in het nieuws met een 
innoverende manier van werken waarbij de werk
nemers nu eens voor een langere periode gaan wer
ken en dan weer voor geruime tijd thuis zitten.
Is dit seizoensgebonden?

Wij zitten inderdaad met een activiteit die sterk seizoensge
bonden is en zich situeert in de periode van april tot juli. 
Hier komt nog het feit bij dat wij proberen vlugger in te 
spelen op veranderende marktomstandigheden.
Niemand wil immers nog met een grote stock werken.
Het systeem van werken met een flexibele worksheet is 
een eerste stap die wij ondernamen om dit probleem op te 
lossen.
Volgens dit systeem werken wij in het laagseizoen met een 
werkweek van 33,5 uren en in het hoogseizoen met een 
werkweek van 43,5 uren. Verder zetten wij in het hoogsei
zoen ook seizoensarbeidskrachten en jobstudenten in. 
Nieuw is ook het 'cafetariaplan' voor de arbeiders.
Volgens dit plan kunnen de arbeiders uit een twaalftal 
'werkmenu's' kiezen, bijvoorbeeld een menu waarbij zij 
naast twee weken in de grote vakantie ook een week in 
het krokusverlof en een week in het Paasverlof kunnen 
nemen.
Ook voor deeltijdse arbeid hebben wij systemen uitgewerkt 
waarbij bv. sommige arbeiders alleen maar in de eerste 
helft van het jaar werken en niet in de tweede helft.
Het resultaat van al deze maatregelen is dat wij in de 
zomer, onze piekperiode, toch nog net één shift kunnen 
blijven draaien. We winnen daar dus aan capaciteit. 
Bovendien zijn deze systemen van werkindeling vrouw- en 
kindvriendelijk.

Financiële resultaten Daikin Europe nv

M iljoen euro 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997

O m zet 442,02 354,94 261,62 228,00

Bedrijfsresultaat 39,17 36,26 15,20 19,66

Netto w inst 14,40 17,48 9,85 7,77

Activa 311,16 244,94 168,66 167,36

Eigen verm ogen 64,61 50,52 36,24 26,33
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Vorig jaar bent u ook gestart met de verkoop van 
een nieuw product via het internet.
Hoe verloopt deze verkoop?

We zijn inderdaad gestart met de verkoop via het internet 
van de Siësta-aircleaner, een zeer compact en makkelijk te 
plaatsen luchtreiniger die pollen, kattenhaar, huisstofmijt, 
schimmels en rook uit de lucht verwijdert.
Het gaat hier dus om een business-to-consumer-product, 
waarbij rechtstreeks aan de klant wordt geleverd.
Deze verkoop staat echter nog in zijn kinderschoenen. 
Misschien ligt dit ook aan ons omdat wij dit kanaal nog 
niet voldoende stofferen met informatie.
Persoonlijk denk ik dat e-commerce algemeen trager op 
gang komt dan aanvankelijk verwacht, maar dat het gaat 
komen, dat is zeker.
Hoe we de verkoop van airconditioning zelf op internet 
gaan aanpakken, daar zijn we nog niet helemaal uit. 
Airconditioningsystemen worden gewoonlijk via dealers 
verkocht. Omdat de installatie ervan heel wat technische 
kennis vereist, zorgen gespecialiseerde installateurs voor de 
correcte plaatsing van de toestellen bij de eindgebruiker. 
Daarom denk ik dat we vooral via het net informatie 
moeten geven zowel aan de installateur als aan de eind
gebruiker.

■  Flexibiliteit, efficiëntie in de organisatie en verkoopsnetwerk, 
productinnovatie en perform antere productiesystemen zijn de 
uitdagingen voor Daikin Europe in he t nieuwe millennium.

U bent ook co-sponsor van Lampre Daikin.
Met de komst van een toprenner als Frank 
Vandenbroucke in het team haalde deze wielerploeg 
meermaals de pers. Wat betekent de sponsoring van 
Lampre Daikin voor de uitstraling van uw bedrijf?

Via de wielersponsoring van Lampre Daikin creëeren wij 
'brandawareness' bij de klant. Dit betekent dat de klant 
'airconditioning' automatisch gaat associëren met de naam 
Daikin.
In België hebben we dit met een marktaandeel van meer 
dan 30 procent voor een stuk reeds bereikt.
Onze groeimarkt qua residentiële producten situeert zich 
echter hoofdzakelijk in Zuid-Europa, vandaar ook de spon
soring van Lampre Daikin, een internationaal samengestel
de wielerploeg, die vooral focust op de grote wielerronden : 
Tour de France, Giro d'ltalia & Vuelta di Espana.
Zo is onze naambekendheid in Italië, als gevolg van deze 
sponsoring, gestegen van 7 procent naar 12 procent.

Hoe verloopt de samenwerking met de Katholieke 
Hogeschool in Oostende?

De samenwerking verloopt goed.
We maken deel uit van de inrichtende macht en kunnen 
bepaalde lesprogramma's mee vorm geven. Verder stellen 
wij ook ons materiaal beschikbaar voor de studenten 
en besteden we ook bepaalde onderzoeken uit aan de 
hogeschool.

\E ’R \ /eiligheid berst
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BEDRIJF IN D E KIJKER

Welke mogelijkheden voor economische groei ziet u 
nog in de regio Oostende?

Eerst en vooral pleit ik, als directielid van de Kamer van 
Kortrijk-Roeselare-Tielt-Oostende voor één grote Kamer in 
West-Vlaanderen. Dit geeft ons meer kracht om te onder
nemen en te lobbyen op hoger niveau.
De aansluiting van de Kamer van Oostende bij de Kamer 
van Kortrijk-Roeselare-Tielt is voor Oostende een goede 
zaak geweest.
Wat de regio Oostende betreft gaat al mijn lof naar de 
beleidsmensen van deze stad die een beleid voeren niet 
zozeer als politiekers maar veeleer als moderne managers. 
Het is dankzij deze mensen dat Oostende langzamerhand 
terug het imago van 'koningin der badsteden' krijgt.
Ook de recente ontwikkelingen in de haven van Oostende 
zijn positief. Zo is de haven van Oostende één van de wei
nige havens waar cruiseschepen kunnen aanmeren in het 
centrum zelf. Ik meen dat dit een unieke troef is voor 
Oostende.
Ook de uitbouw van Plassendale, in een periode dat er 
schaarste is aan industriegronden, zie ik als een positief 
gegeven voor Oostende.
Ik denk dat al deze zaken binnen vijf a acht jaar terug een 
élan, een uitstraling aan Oostende zullen geven die zelfs 
tot buiten België zal reiken.

■  De siësta-airdeaner die pollen, kattenhaar, huisstofmijt, 
schimmels en rook u it de lucht verw ijdert is het eerste product 
van Daikin Europe dat je  via het in ternet kun t aankopen.

Wij de specialisten.

U bent een actieve belegger ? Die heel gericht zoekt naar 

de  best p resterende beleggingen ? Dan v in d t u bij 

F o r t is  B a n k  h e t g e d ro o m d e  a a n s p re e k p u n t .  

De beleggingsspecialisten van Fortis Bank m aken uit

drukkelijk werk van een actief beleggingsadvies. Dat vertrekt 

van üw  beleggingstemperament en van üw  wensen. Wij 

m aken graag w e rk  van m ooi m aatwerk. Plannen voor 

een belegging ? Praat erover met de specialisten van uw 

Fortis Bank-kantoor. Zij helpen u graag.

FO R TIS
BANK
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Het verloop van 
de sociaal-economische 
indicatoren 
en de conjunctuur 
in West-Vlaanderen
■ ü  Nele Depestel

Stafmedewerker GOM - West-Vlaanderen

Figuur 1
Evolutie van het aantal niet-werkende 
werkzoekenden

1 1998 1 1999 Q2000
40.000

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

Werkloosheid (bron : VDAB)

Eind december 2000 waren er in West-Vlaanderen 26.421 
werklozen2 (zie figuur 1). Op jaarbasis daalde de werk
loosheid in december met 11,7%- Het jaargemiddelde van 
de werkloosheid daalde in 2000 met 12,5%.

Het aantal werklozen in december 2000 bestond uit 
10.962 mannen (41,5%) en 15.459 vrouwen (58,5%).
De daling op jaarbasis was niet alleen in december, maar 
ook in alle voorgaande maanden van 2000 groter bij de 
vrouwen dan bij de mannen. Het aandeel van de vrouwen 
in de totale werkloosheid nam daardoor continu af.
Eind 1999 bedroeg hun aandeel nog 59,4%, eind 1998 
nog 60,7%. Figuur 2 toont duidelijk dat de kloof tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke werkloosheid in de afgelo
pen vijfjaar continu afnam.

Het Vlaamse Gewest telde in december van vorig jaar 
159.585 werklozen waarvan 42,6% mannen.
Op jaarbasis daalde de werkloosheid met 11,6%.

In het jaar 2000 nam de werkloosheid in West-Vlaanderen 
ook in alle arrondissementen afzonderlijk zeer sterk af. 
Enkel in de arrondissementen Oostende (-9,4%) en Veurne 
(-6,5%) was de afname in 2000 ten opzichte van 1999 
kleiner dan 10%. In de arrondissementen Diksmuide 
(-19,1 %) en leper (-17,1 % ) was de relatieve afname het 
grootst; gevolgd door de arrondissementen Tielt (-14,1 %) 
en Brugge (-14,0%). In de arrondissementen Roeselare en 
Kortrijk tenslotte bedroeg de relatieve afname respectieve
lijk 12,5% en 11,1%.

Van het totaal aantal werklozen in West-Vlaanderen was 
vorig jaar gemiddeld 25,0% jonger dan 25 jaar.
In 1999 bedroeg het aandeel van de jeugdwerkloosheid 
26,2%. De jeugdwerkloosheid nam dus sneller af dan de 
totale werkloosheid. Net het omgekeerde kan gezegd wor
den van de werklozen ouder dan 45 jaar.
Hun aandeel steeg van 22,1% in 1999 naar 23,2% in 
2000.
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Figuur 2
Evolutie van het aantal niet- werkende 
werkzoekenden in West-Vlaanderen 
naar geslacht, 1996-2000
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Bron: VDAB, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen

De gegevens naar studieniveau tonen dat vooral de laag
geschoolden profiteerden van de werkloosheidsdaling in 
2000. Het aantal werklozen met hoogstens een diploma 
lager onderwijs nam af met 16%, deze met een diploma 
secundair onderwijs met 13,8%, deze met een diploma 
hoger onderwijs met 8,3%. Daarnaast was het overgrote 
deel van de werkloosheidsdaling bestemd voor de langdu
rige werklozen (minstens één jaar werkloos). Hun aantal 
nam in 2000 af met 15,8%. Het aantal werklozen dat ten 
hoogste één jaar werkloos was daalde met 10,1 %.
Het aandeel van de langdurige werkloosheid nam hierdoor 
af van 42,1 %  in 1999 naar 40,5% in 2000.

Lopende werkaanbiedingen (bron : VDAB)

Eind december 2000 waren er in West-Vlaanderen 
4.303 lopende werkaanbiedingen bij de VDAB.
Ten opzichte van december 1999 is dit met meer dan één 
derde verminderd. Sedert september 2000 neemt het



CONJUNCTUUR

Figuur 3
Evolutie van de omzet van de grote bedrijven in 
West-Vlaanderen, in miljard fr. *

*  Bedrijven met een minimumomzet van 20 miljoen fr., met zetel in West-Vlaanderen.
Bron: NIS, Grafische verwerking: GOM-West-Vlaanderen

Figuur 4
Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe personen
wagens in West-Vlaanderen

1 1998 1999 Q 2000
4.000

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

aantal lopende werkaanbiedingen af bij de VDAB.
Ook het aantal ontvangen vacatures daalt op jaarbasis 
sedert september. De verklaring ligt in het feit dat vanaf 
september de vacatures beheerd door de werkgever 
(waaronder deze van de uitzendkantoren) weggevallen 
zijn3. Daarvoor kenden we sedert begin 1997 een continu 
en zeer grote toename op jaarbasis van zowel de ontvan
gen als het aantal lopende werkaanbiedingen.
Zonder de wijziging in de VDAB-statistieken, zou deze 
trend worden verdergezet.

Tijdelijke werkloosheid (bron : RVA)

Het gemiddeld aantal van de tijdelijke werkloosheid4 
bedroeg in december 2000 in West-Vlaanderen 4.185 per
sonen, wat 3,4% meer is dan in december 1999. In alle 
vorige maanden van 2000 was er een relatief grote daling 
van de tijdelijke werkloosheid, zodat de tijdelijke werkloos
heid in 2000 gemiddeld 26,5% lager lag dan in 1999.

Bouwvergunningen (bron : NIS)

In oktober 2000 werd in West-Vlaanderen de bouw van 
524 woningen vergund5. Ten opzichte van oktober 1999 is 
dit weliswaar 20,4% minder, maar slechts in drie maanden 
van 2000 was er een afname op jaarbasis (januari, juli en 
oktober). Over de periode januari-oktober werden in 
totaal 6,2% meer bouwvergunningen voor woningen 
afgeleverd in West-Vlaanderen dan in dezelfde periode van 
1999.

Omzet (bron : NIS)

De grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen6 
realiseerden in oktober 2000 een omzetcijfer van 
175,4 miljard fr., wat 6,5% meer is dan in oktober 1999. 
Ook in alle voorgaande maanden van 1999 lag het omzet
cijfer op jaarbasis hoger (zie figuur 3). Geglobaliseerd 
over de periode januari tot en met oktober lag het omzet
cijfer 17,5% hoger in 2000 in vergelijking met 1999, 
gecorrigeerd voor inflatie7 is dit 14,6%.

Investeringen (bron : NIS)

Het investeringscijfer van de grote ondernemingen met 
zetel in West-Vlaanderen8 lag in oktober 2000 net iets 
lager dan in oktober 1999 en bedroeg 6,5 miljard fr.
Ook in augustus waren de investeringen op jaarbasis 
kleiner, maar over de periode van januari tot en met 
oktober 2000 werd toch 13,1 %  meer geïnvesteerd dan in 
dezelfde periode van 1999.

Faillissementen (bron : NIS)

In december 2000 gingen 40 ondernemingen uit 
West-Vlaanderen failliet. Ten opzichte van december 1999 
zijn dit er 12 minder. Over het jaar 2000 werden in totaal 
6,3% minder faillissementen opgetekend dan in 1999.

Uitvoer (bron : INR)

Ten opzichte van het vorige conjunctuuroverzicht9 zijn nog 
geen recentere gegevens over de uitvoer beschikbaar.

Nieuwe personenwagens (bron : FEBIAC)

Zoals elk jaar is het aantal inschrijvingen van nieuwe 
wagens zeer laag in december. Eind december 2000 
werden in West-Vlaanderen slechts 822 nieuwe personen
wagens ingeschreven, wat bovendien 17,2% minder is dan 
eind 1999 (zie figuur 4). Het aantal inschrijvingen van 
nieuwe personenwagens daalt sedert juni relatief sterk op 
jaarbasis, met uitzondering van de maand oktober.
In totaal werden in 2000 toch nog 3,5% meer nieuwe 
wagens ingeschreven dan in 1999, vooral door de sterke 
stijgingen op jaarbasis in de eerste helft van 2000.
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Figuur 5
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen, 
april 1999 - december 2000

4,0

Figuur 6
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen,
1990-2000

10

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

Conjunctuurindicator van de Nationale Bank 
(bron : NBB)

In december bereikte de conjunctuurcurve voor West- 
Vlaanderen een waarde van -4 ,1 10 (zie figuur 5).
In december bereikte de curve het laagste peil van het jaar. 
Na de forse klim in 1999 bleven de brutowaarden 
aanvankelijk verbeteren in de eerste maanden van 2000, 
maar vanaf juni werd een daling van de brutowaarden 
ingezet. De afgevlakte curve, die met enkele maanden ver
traging berekend wordt, bereikte een piek in april 2000, 
maar zit vanaf mei in een neerwaartse beweging.
Reden tot ongerustheid is er echter niet. De conjunctuur
curve bereikte eind 1999, begin 2000 immers waarden die 
het in het laatste decennium nog nooit gehaald had 
(zie figuur 6).

De verschillende deelindicatoren van de synthetische 
indicator vertonen ook een dalende tendens.
Het verloop van de deelindicator van de industrie is 
identiek aan de synthetische curve. Deze deelindicator 
weegt ook het zwaarst in de synthetische barometer.
De brutowaarden van de conjunctuurcurve ruwbouw voor 
West-Vlaanderen toonden de laatste maanden een 
wisselvallig verloop, de afgevlakte curve lijkt enigszins te 
stabiliseren.
De handelscurve is ook over haar hoogtepunt heen en 
vertoont een dalende tendens.
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Besluit

De arbeidsmarktindicatoren doen het nog steeds zeer 
goed. De werkloosheid daalde in december met 11,7% op 
jaarbasis. Vooral de jongeren, de laaggeschoolden en de 
langdurige werklozen profiteren van de dalende werkloos
heid. Het aantal lopende werkaanbiedingen nam welis
waar af op jaarbasis maar de verklaring ligt integraal in een 
wijziging in de opmaak van de statistieken door de VDAB. 
De tijdelijke werkloosheid lag in 2000 méér dan 26% lager 
dan in 1999.

De evolutie van de indicatoren van vraag en aanbod loopt 
uiteen. In oktober 2000 lag het aantal vergunde woningen 
in West-Vlaanderen een kwart lager dan in oktober 1999, 
maar over de periode vanaf januari werden op jaarbasis 
6,2% meer vergunningen afgeleverd. De omzet- en inves- 
teringscijfers van de grote ondernemingen met zetel in 
West-Vlaanderen waren in de periode van januari tot en 
met oktober 2000 globaal respectievelijk 17,5% en 13,1 % 
hoger dan in dezelfde periode van 1999. In 2000 werden 
in West-Vlaanderen ook 6,3% minder faillissementen 
opgetekend dan in 1999. Het consumentenvertrouwen, 
gemeten aan de hand van de inschrijvingen van nieuwe 
personenwagens, lijkt toch sedert de tweede helft van 
2000 af te nemen. Het aantal inschrijvingen lag in deze 
periode bijna 10% lager dan in 1999. Over het ganse jaar 
2000 werden toch nog 3,5% meer nieuwe wagens 
ingeschreven, door de sterke stijging in de eerste jaarhelft.

Ook het ondernemersvertrouwen neemt af. De conjunc
tuurbarometer zakte in december tot het laagste peil van 
het jaar. De daling is vooral te wijten aan de deelindicator 
van de industrie. De conjunctuur in West-Vlaanderen lijkt 
over zijn top heen te zijn. Reden tot ongerustheid is er 
niet. Conjunctuuranalisten menen dat de economie, 
na een periode van forse groeiversnellingen, overschakelt 
op een gematigder tempo. De groei zal in 2001 minder 
dynamisch zijn, maar toch relatief stevig blijven.

1 Opmaak februari 2001
2 Onder werklozen wordt verstaan: het aantal niet- werkende werk

zoekenden. Zij vertegenwoordigen het bij de VDAB ingeschreven 
arbeidsmarktpotentieel. In deze groep zijn onder meer de school
verlaters, de vrij ingeschrevenen en een zeer diverse restgroep 
(met daarin de tijdelijk geschorsten) opgenomen. Een nadeel is wel 
dat de oudere werklozen met vrijstelling van inschrijving als werk
zoekend (50 jaar of ouder) niet zijn opgenomen.

3 In de periode september-december ging het om 5.940 vacatures, 
waarvan er eind december nog 937 openstonden.

4 Er zijn twee statistieken beschikbaar met betrekking tot de tijdelijke 
werkloosheid. Ten eerste het aantal fysieke eenheden van de tijde
lijke werkloosheid, wat overeenkomt met het aantal betalingen per 
maand of het aantal tijdelijke werklozen, ongeacht de duur van de 
tijdelijke werkloosheid. De tweede statistiek is het gemiddeld aan
tal van de tijdelijke werkloosheid, dat een betere indicator is
voor de omvang van de tijdelijke werkloosheid, aangezien het aan
tal vergoedbare dagen van tijdelijke werkloosheid in verhouding 
gebracht wordt tot het aantal potentiële arbeidsdagen in de 
betrokken maand. In dit conjunctuuroverzicht wordt de tweede 
statistiek geanalyseerd. Deze cijfers mogen niet gebruikt worden 
als indicatie van de werklozen, omdat het gaat om personen die 
nog steeds door een arbeidscontract gebonden zijn, maar om 
tijdelijke redenen geen werk hebben. De voornaamste oorzaak van 
tijdelijke werkloosheid is van economische aard, maar ook weers
omstandigheden, jaarlijks verlof voor beginnende werknemers, 
overmacht, technische stoornis of stakingen kunnen een oorzaak 
zijn.

5 Vergunde woningen in woongebouwen en in niet-woon- 
gebouwen.

6 Het feit dat de registratie gebeurt naar vestiging van de hoofdzetel 
betekent dat men niet noodzakelijk de economische activiteit in 
het betrokken arrondissement meet. Dit nadeel wordt afgezwakt 
doordat het hier over een evolutie doorheen de tijd gaat. 
Maandelijkse procentuele veranderingen zijn dan belangrijker dan 
absolute gegevens.
Een tweede nadeel is dat enkel bedrijven met een omzet van 20 
miljoen fr. of meer aangifte doen op maandbasis. Het kan zijn dat 
een bedrijf nu eens wel en dan weer niet beantwoordt aan dit 
criterium. Om dit nadeel te ondervangen is het aangewezen op 
provinciaal niveau te werken. Toetreders' en 'uittreders' vallen dan 
minder op en kunnen elkaar misschien meer compenseren dan als 
men werkt op het arrondissementele niveau.

7 Aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijzen.
8 Zie voetnoot 6.
9 Nele Depestel, "Het verloop van de sociaal-economische indicato

ren en de conjunctuur in West-Vlaanderen",
West-Vlaanderen Werkt, nr. 5, p. 202-205.

10 De constructie van de indicator van de Nationale Bank verloopt als 
volgt: er wordt maandelijks een enquêteformulier aan bedrijfs
leiders verzonden. Daarin gaat men na hoe het gesteld is met een 
aantal facetten van de activiteit, de vraag en de vooruitzichten.
Er zijn drie antwoordmogelijkheden: stijgend (positief), gelijk
blijvend of dalend (negatief). De indicator is het saldo van de 
positieve en de negatieve antwoorden op deze vragen, en dit voor 
alle ondervraagden. In tegenstelling tot de nationale indicator 
worden de antwoorden per provincie niet gewogen.
De maandelijkse resultaten van de enquête worden op een grafiek 
uitgezet. De curve wordt afgevlakt. Zo kan men de trend gemakke
lijker onderkennen.

Energie- en teledistributie

Zuivere energie voor een zuivere toekomst
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■  Op 8 januari 2001 werden de eerste Japanse Toyota's 
in Zeebrugge gelost. De komst van Toyota versterkt de ro l van 
Zeebrugge als draaischijf voor de autotra fiek in Europa.

Op 8 januari 2001 werden de eerste Japanse Toyota's 
in Zeebrugge gelost aan de gloednieuwe terminal 
van de Japanse constructeur in de zuidelijke 
achterhaven.
In totaal gaat het om 842 voertuigen.
Japanse rederijen alsook de rederij Wallenius Wilhelmsen 
Line (WWL) staan in voor het vervoer van de wagens.
Voor de Japanse rederijen die 70 procent van de trafiek 
uitmaken treedt Combined Terminal Operators( CTO) op 
als behandelaar. De behandeling van de Toyota’s die WWL 
verscheept, is in handen van SeaRo Terminal.
Het grootste deel van de wagens is bestemd voor de Franse 
en de Zwitserse markt. Een vijftigtal Toyota’s reizen via Le 
Havre naar Afrika.
De komst van Toyota versterkt de rol van Zeebrugge als 
draaischijf voor de autotrafiek in Europa. Zo werden er 
vorig jaar 1.030.000 nieuwe wagens via Zeebrugge 
verscheept. De autotrafiek voor Toyota zal daar in 2001 
nog eens 100.000 eenheden aan toevoegen.
Athena Graphics nv uit Roeselare gaat samenwerken
met de flexofotogravure Duchenaud-Uniflexo uit 
Bourgoin-Jallieu uit Frankrijk.
Athena Graphics is gespecialiseerd in het maken van 
ontwerpen van verpakkingen en het vervaardigen van druk
platen voor de verpakkingsindustrie.
Athena Graphics zal in België de doorverkoop van sleeves 
en rubber cilinders verzekeren. De firma Duchenaud- 
Uniflexo staat in voor de productie van deze sleeves 
(C.D.I.) alsook van de rubber cilinders (laser). Door het 
uitwisselen van hun competentie en knowhow willen beide 
flexo-fotogravures hun positie op de Europese markt verste
vigen. De Roeselaarse fotogravure realiseert een omzet van 
130 miljoen fr. De tewerkstelling bedraagt 35 man.

Badstoffenproducent Messiaen Textiles uit Anzegem  
neemt in het voorjaar een volledig nieuw machine
park in gebruik.
De nieuwe weefgetouwen krijgen een bestemming in 
nieuwe gebouwen achter de bestaande bedrijfsvestiging.
De investering bedraagt 120 miljoen fr. De firma bouwt 
ook een nieuw burelencomplex waarvan de kosten 
15 miljoen fr. bedragen.
Messiaen Textiles exporteert het merendeel van zijn 
productie naar de Verenigde Staten. In Europa zijn 
Frankrijk en Zwitserland de belangrijkste afnemers.
De firma realiseert een omzet van 320 miljoen fr.
'Globalisering. Zegen en vloek' werd in december 
2000 door uitgeverij Lannoo aan de pers voorgesteld.
In het boek wordt de term ‘globalisering’ vanuit verschil
lende invalshoeken benaderd door toonaangevende auteurs 
als onder meer Philippe Naert, Karei Van Miert,
Eugeen Roosens, Erik Buyst, Roger Blanpain,
Ruud F.M. Lubbers, Eric Bodson, Ja, Wouters en 

Bruno Coppieters.
Aan de grondslag van het boek 
lagen de bevindingen van een 
causerieën-cyclus van drie jaren 
die het VKW Brussel Halle- 
Vilvoorde organiseerde. 
‘Globalisering.
Zegen en Vloek’ kost 1.495 fr. 
en kunt u verkrijgen 
bij uitgeverij Lannoo, 
Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, 
tel. 051-42 42 11, 
fax 051-40 11 52.

Globalisering
Zegen en vloek

in een hoofdredactie van

PHILIPPE NAERT 
BRUNO C OPPIETERS
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Sioen Industries investeerde 1,1 miljard fr. in een 
gloednieuwe spinnerij in Moeskroen.
Hiermee heeft Sioen een verdere stap gezet in de verticale 
integratie van de groep.
De spinnerij, operationeel vanaf 1 januari, heeft een spin- 
capaciteit van 7.500 ton per jaar. Dit beantwoordt voor 
65 procent aan de behoeften van de coatinggroep.
Dit jaar staan er nog drie andere investeringsprojecten op 
til. Zo worden de productievestigingen in Jakarta en Tunis 
uitgebreid, een investering van 250 miljoen fr.
Veranneman Technical Textiles in Roeselare, een overname 
van oktober 1999, barst uit zijn voegen. Daarom wordt bij 
het hoofdkwartier in Ardooie een complex opgetrokken 
met drie keer zoveel capaciteit als het huidige.
Tenslotte zal Sioen Industries ook zijn R&D centraliseren 
in het hoofdkwartier te Ardooie. Het researchcentrum 
moet medio 2001 operationeel zijn.
De omzet van Sioen Industries steeg in 2000 met twintig 
procent tot ruim 8 miljard fr.
I/I/ES Milieuonderzoek en -advies participeert in 
een zesdaagse opleidingscursus over het integreren 
van milieuzorgsystemen met kwaliteits- en veilig- 
heidszorgsystemen.

Deze cursus wordt vanaf 3 april 2001 
georganiseerd door de GOM -  West- 
Vlaanderen samen met VDAB Training 
& Opleiding en kadert in het Life 
demonstratieproject EMAS. De oplei
ding vindt plaats in de VDAB oplei

dingscentra op drie locaties in Vlaanderen (Wondelgem, 
Roeselare en Heverlee) en duurt telkens zes dagen verspreid 
over verschillende weken. Meer informatie kunt u 
verkrijgen bij Marleen Cool, MIS Milieuonderzoek en - 
advies, e-mail: marleen.cool@wes.be
Aegon Consult verhuisde begin dit jaar van het 
Bedrijvencentrum Regio Kortrijk naar een nieuw
bouw op het dorpsplein te Gullegem.
Aegon Consult is de vertegenwoordiger van Aegon Money 
Max die deel uitmaakt van de Aegon groep.
Aegon Money Max biedt succesvolle financiële formules 
met een hoog rendement aan in talrijke landen en is 
marktleider op gebied van belastingvrije financiële produc
ten. Aegon Consult startte in 1999 als éénmanskantoor in 
het Bedrijvencentrum te Wevelgem. Onder de deskundige 
begeleiding van het Bedrijvencentrum groeide Aegon 
Consult al snel uit tot een onderneming met zes medewer
kers. Het kantoor heeft nu een eigen stek gevonden in 
Gullegem.
De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuwe 
provinciekaart uitgegeven.
Op deze kaart vindt u alle gemeenten terug met hun 
begrenzing en met hun deelgemeenten, de belangrijkste 
wegen, de provinciale domeinen, enz.
De kaart bevat ook alle waterlopen 1SM en 2d' categorie.
U kunt deze kaart verkrijgen door 150 fr. te storten op 
rekeningnummer 091-0113247-77 van de Provincie 
West-Vlaanderen, Abdijbekestraat, 9, 8200, Sint-Andries 
(Brugge).

Sioen Industries investeerde in een gloednieuwe spinnerij met 
een spincapaciteit van 7.500 ton per jaar.

Het Bedrijvencentrum regio Brugge opende een 
doorgangsgebouw voor starters in een doorgroeifase.
Bedrijvencentra zijn een initiatief van de GOM - West- 
Vlaanderen en de Vlaamse regering. Na het BC Kortrijk 
dat in 1983 van start ging, was Brugge het tweede centrum 
in het Vlaamse land.
BC willen starters en jonge beloftevolle ondernemingen 
een duwtje in de rug geven door het verhuren van 
uitgeruste werkruimtes of kantoren, met steun van een 
dynamisch secretariaat. De huurder kan tevens rekenen 
op managementbijstand van de directeur en de partners in 
het BC.
Met de nieuwe uitbreiding erbij beschikt het BC Brugge 
nu over twintig kantoren, vier magazijnruimten en drie 
afzonderlijke werkplaatsen tussen 300m2 tot 380m2.
Het BC Brugge is nu 15 jaar operationeel.
In die periode was het BC voor 74 jonge bedrijven het 
startpunt. Op vandaag huisvest het Bedrijvencentrum in 
totaal 15 bedrijven.
De eerste uitgave (2001) van de cd-rom Vlaamse 
Toeleveranciers is verschenen.
Deze cd-rom is een beperkte versie van de meer gedetail
leerde toeleveranciersdatabank van de Vlaamse GOM’s.
De cd-rom heeft een oplage van 10.000 exemplaren en 
wordt gratis verspreid. De internetversie van de cd-rom 
kunt u raadplegen onder de rubriek databanken van de 
koepelsite van de Vlaamse GOM ’s.
De cd-rom Vlaamse Toeleveranciers kunt u verkrijgen bij 
Eddy Jonckheere, GOM - West-Vlaanderen, 
e-mail: eddy.jonckheere@gomwvl.be.
Karei Debaere is sedert 1 maart 2001 directeur 
in opvolging bij Leiedal.
Na de opruststelling van Firmin Cornelus op 31 augustus 
2001 treedt hij in functie als volwaardig directeur.
Karei Debaere is burgerlijk ingenieur-architect van 
opleiding en werkt al vanaf 1976 bij Leiedal. De afgelopen 
25 jaar speelde hij een actieve rol als architect van woning-
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Extrusiehall b ij Deceuninck nv in Hooglede-Oits.

bouwprojecten, stedenbouwkundig ontwerper en hoofd 
van de stedenbouwkundige dienst. In 1991 werd Karei 
Debaere projectleider van Hoog-Kortrijk, het 
ontwikkelingsproject van het Kortrijkse stadsbestuur en 
Leiedal voor het zuidelijke stadsgedeelte van Kortrijk.
ADS Leisure group van zakenman en politicus Aimé 
Desimpel gaat in Brugge een historisch pand in 
gebruik nemen voor horecadoeleinden.
‘De Cleene Veronycke’, gelegen aan de stadsschouwburg, is 
eigendom van Laurent Schatteman, voormalig voorzitter 
van de Bank van Roeselare.
In de kelder, beschermd als monument, treft men sporen 
aan van veldstenen muren uit de jaren 1100-1200.
Ook de zuilen uit Doornikse steen dateren uit deze perio- 
de.Naast deze kelder zal ADS ook de zalen ‘Ter Buerze’ en 
‘De Arend’ in gebruik nemen voor cocktails, recepties, 
diners, conferenties en seminaries tot 200 man.
Touroperator JetAir uit Oostende blikt tevreden terug 
op het voorbije jaar.
In 2000 steeg de omzet van JetAir met twintig procent tot 
18,5 miljard fr. Het aantal klanten nam met 15 procent toe 
tot 850.000 op jaarbasis.
Met een marktaandeel vliegvakanties van vijftig procent is 
ook het winterseizoen voor JetAir geslaagd.
In zijn zomerbrochures lanceert JetAir naast nieuwe 
bestemmingen als Sardinië en La Palma ook de nieuwe 
productlijn JetOase. JetOases zijn vakantiebestemmingen 
die zorgvuldig werden uitgekozen voor hun bijzonder 
natuurlijk kader. Toeristen voor dit type vakanties krijgen 
bij aankomst een Jet Ranger toegewezen die als natuurgids 
optreedt.

Het jaar 2000 was opnieuw een jaar van sterke groei 
en geografische expansie voor de groep Deceuninck 
uit Hooglede-Gits.
De groep realiseerde een omzet van 340 miljoen euro.
In vergelijking met 1999 is dit een stijging van meer dar. 
twintig procent.
De omzet is evenredig verdeeld over de vier geografische 
regio’s: Noord-Amerika, Groot-Brittannië, West-Europa en 
Centraal- en Oost-Europa /Turkije.
De investeringen in het jaar 2000 bedroegen 30 miljoen 
euro. In totaal investeerde Deceuninck reeds 200 miljoen 
euro in de voorbije vier jaren.
Spuitgieter Erta Creative Moulding & Systems 
(Erta CMS) uit Tielt verwierf het QS 9000 kwaliteits
certificaat.
Deze norm, ontwikkeld door de automobielconstructeurs 
voor de toeleveranciers, legt een aantal methodes voor een 
betere productkwaliteit vast.
Erta CMS ontstond eind 1999 uit DSM Engineering 
Plastic Products (DSM EPP), dat halffabrikaten en bewerk
te onderdelen produceert. Het nieuwe Erta CMS nam 
hierbij de helft van de activa en de 380 medewerkers over. 
De firma realiseerde het voorbije jaar een omzetcijfer van 
1,2 miljard fr.
Voor de stad Oostende liggen in de nabije toekomst 
grote infrastructuurplannen op tafel.
De infrastructuurwerken moeten de badstad beter 
beveiligen tegen de Noordzee en de haven economisch 
rendabeler maken. Zo komt er een nieuw strand vlak voor 
het stadscentrum en de havengeul wordt verbreed en 
verdiept om grote schepen in de haven toe te laten.
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Het meest in het oog springend project wordt de bouw 
van een nieuwe wandelpromenade die 400 m in de zee 
steekt. Deze wandelpasserelle samen met het nieuwe strand 
wordt dé toeristische topper voor Oostende.
In de loop van mei 2001 zullen de werken starten; de 
afwerking is voorzien voor het voorjaar 2003.
De Vlaamse regering trekt 1,5 miljard fr. uit voor de 
infrastructuurwerken.
Bij de industriële boekbinderij IBW uit Oostkamp 
werd het tewerkstellingsproject In terface  succesvol 
a fge slo te n .
Aan het project werkten naast IBW ook het STC Brugge 
(Subregionaal Tewerkstellings Comité) en de VDAB 
Brugge mee.
Interface wil voor risicogroepen op de reguliere arbeids
markt een duurzame tewerkstelling creëren.
Via het Interfaceproject konden uiteindelijk drie productie- 
medewerkers bij IBW starten met een contract voor onbe
paalde duur.
IBW is op vandaag de grootste onafhankelijke boekbinderij 
in de Benelux. Voor het garenloos inbinden is het bedrijf 
de Europese nummer één met een dagelijkse capaciteit van 
630.000 boeken of brochures, geproduceerd op zeven 
bindstraten. De belangrijkste drukkerijen en uitgeverijen 
uit de Beneluxlanden zijn klant bij het bedrijf.
IBW realiseert een zakencijfer van 400 miljoen fr. en stelt 
140 mensen tewerk.
De Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk- 
Oostende-Roeselare-Tielt behaalde als eerste kamer 
in Vlaanderen het Iso 9002-certificaat.
Bart Vansevenant, verantwoordelijke voor het kantoor 
Oostende, coördineerde het voorbije jaar het Iso-project bij 
de Kamers. Hij kon hierbij rekenen op de steun van het 
CKZ (Centrum voor Kwaliteitszorg) en PvO (Partners 
voor Ondernemers), een dochteronderneming van de 
Kamer.
Het kwaliteitscertificaat werd toegekend door Eurosym.

Bij IBW u it Oostkamp werd het tewerkstellingsproject 
Interface succesvol afgesloten.
Op de fo to  van links naar rechts:
Patrick Van Belle (afgevaardigd-bestuurder IBW);
Nathalie Van Cheluwe, personeelsverantwoordelijke; 
afgevaardigd-bestuurders Bernard van der Haert en Franqois 
van der Haert; Mare D'haene, voorzitter STC-Brugge 
en Roland Bracke, directeur VDAB.

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

In ve ste e r nu in de to eko m st. D e T ra n sp o rtzo n e  
Z e e b ru g g e  biedt ruim te (gro n d e n ) en burelen voor 
alle  H aven - en T ra n sp o rtg e b o n d e n  bedrijven.

V o o r in lich tin gen  en b e g e le id in g  bel nu 
N V T R A N S P O R T Z O N E  op het num m er 0 5 0 /5 4 .7 6 .4 7  
(intern atio n aal /3250.547.647)

TRANSPORTZONE ZEEBRUGGE NV
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Het Vlaams Centrum voor Kunststofverwerking, 
gelegen b ij de KULAK, is operationeel.

Vlaams Centrum voor Kunststofverwerking 
en Innovatie- en Incubatiecentrum operationeel

Het Vlaams Centrum voor Kunststofverwerking (VKC) en 
het Innovatie- en Incubatiecentrum Kortrijk (IICK), twee 
projecten die dankzij een belangrijke aanbreng van de 
Vlaamse regering gerealiseerd werden bij de universiteit te 
Kortrijk, zijn operationeel.
De algemene doelstelling van de vzw is tweeledig:

• ten eerste, toegepast onderzoek uitvoeren in opdracht 
van de Vlaamse kunststofverwerkende bedrijven;

• ten tweede, specifieke voortgezette opleidingen en trai
ning organiseren in nauwe samenspraak met het 
bedrijfsleven.

Voor deze technologische ondersteuning beschikt het 
centrum over testmachines, een aboratorium met meet
apparatuur en eigen technici.
Ten tweede staat het VKC in voor opleidingen georgani
seerd via powerpointpresentaties.
Daarnaast zijn er interactieve trainingen op CD-ROM aan- 
gemaak: waar de gebruikers op nun eigen tempo de cyclus 
kunnen doorlopen.
Het VKC staat onder leiding van Eric Casteleyn, 
directeur VKC,
Etienne Sabbelaan 49, 8500 Korcrijk; 
tel.: 056-28 18 28, fax 056-28 18 30.

Het IICK is een initiatief van de GOM - West-Vlaanderen 
samen net Barco, Bekaert, Electrabel, Fortis, Koramic en 
Vandemoortele, de universiteit KULAK en de intercommu
nale Leiedal.

Het nieuwe centrum moet drie voor de regio belangrijke 
strategische doelstellingen in de praktijk helpen omzetten:
• een nieuw ankerpunt creëren om de groei van de 

kenniseconomie in West-Vlaanderen te ondersteunen;
• het netwerk voor startende bedrijven verruimen, in het 

bijzonder voor hoogtechnologische projecten;

• het aanbod verbreden dat vanuit de universitaire campus 
en de hogescholen aan de regio wordt aangeboden.

Het IICK richt zich tot drie doelgroepen. Ten eerste 
wetenschappelijke instellingen en bedrijven die een 
spin-off wensen te ontwikkelen of los te koppelen van hun 
kernactiviteit. Ten tweede wetenschappers die hun innover
ende projecten op zelfstandige basis wensen uit te bouwen 
en tenslotte organisaties die onderzoek en ontwikkeling 
promoten en kunnen bijdragen tot het bevorderen van 
deze activiteiten in de regio.
Het IICK staat onder leiding van Renaat Vanloot, 
directeur IICK,
Etienne Sabbelaan 51,8500 Kortrijk; 
tel.: 056-28 28 00, fax 056-28 28 05.

Natuurreservaten en beschermde landschappen

Op 3 oktober 2000 heeft de bevoegde Vlaamse minister 
aan drie terreinen het statuut van "Vlaams 
Natuurreservaat" gegeven (Belgisch Staatsblad van 
5 januari 2001).
In de eerste plaats gaat het om "De Hoge Dijken" in het 
grensgebied van Oudenburg en Jabbeke. Het betreft een 
vijver van circa 52 ha die is ontstaan via zandwinning voor 
de aanleg van de A18. Met het oog op de nabestemming 
(recreatie en/of natuurontwikkeling) werd bij de aanleg 
van de zandwinning uitdrukkelijk gekozen voor een grillige 
vorm.
Een tweede nieuwe Vlaams natuurreservaat is 
"Het Heuvelland" in de gelijknamige gemeente.
Hier gaat het in feite om drie terreinen: de vallei van de 
Doevebeek te Westouter (vochtig grasland), een terrein op 
de flank van de Scherpeberg te Loker (grasland en akker) 
en het Eeuwenhout in het grensgebied van Loker en 
Dranouter (grasland). De drie terreinen samen beslaan 
zowat 20  ha.
Het derde natuurreservaat is een klein gedeelte van de 
Moere van Meetkerke (Brugge), Het gaat om een perceel 
van 1 ha dat aanleunt tegen de zogenaamde eendekooi 
aldaar.
Anderzijds kreeg de "Kom van Lampernisse" in het 
grensgebied van Diksmuide, Alveringem en Veurne via een 
ministerieel besluit van 4 januari 2001 voorlopig het 
statuut van beschermd landschap (Belgisch Staatsblad van 
31 januari 2001). Het gaat hier om een zeer uitgestrekt 
open poldergebied van iets meer dan 1 .10 0  ha.
De 'Kom van Lampernisse' had-zij het met een iets kleinere 
oppervlakte- reeds in 1993 het statuut van beschermd 
landschap gekregen. De Raad van State vernietigde even
wel het beschermingsbesluit in 20 0 0 .
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Nieuw recordjaar voor Zeebrugge Nieuwe wagens

Tabel 1
Goederenverkeer (in ton )per sector

2000 
mij. ton

1999 
mij. ton

+/- 
mij. ton

%

Roro 15.4 14.8 + 0.6 +4.2%
Containers 11 .6 9.9 + 1.7 + 16.9%
Stukgoed 1.0 0.8 + 0.2 +26.3%
Vloeibare bulk 5.1 5.0 +0.1 + 1.4%
Vaste bulk 2.5 4.9 -2.4 -49.7%

Totaal 35.6 35.4 +0.2 +0.5%

Tabel 2
Trafiek van auto's en vrachtwagens (in aantallen)

2000 1999 +/- %

Nieuwe auto's 1.030.000 912.000 +118.000 +12.9%
Vrachtwagens 1.105.0001 041.000 +64.000 + 6 .1 %

TEU 975.000 850.000 +125.000 + 14.7%

De haven van Zeebrugge kan opnieuw terugblikken op een 
succesvol jaar.
Het jaar 2000 is een nieuw recordjaar waarin de resultaten 
van 1999 werden verbeterd. Alle sectoren (met uitzonde
ring van de vaste bulk) gingen erop vooruit (zie tabel 1). 
Opvallend is de groei van 16.9% bij de containers, 26.3% 
bij het stukgoed en de stijging van het aantal nieuwe 
wagens tot 1.030.000 eenheden.
Het verlies aan 2.7 miljoen ton steenkool trafiek eind 1999 
(als gevolg van het verplaatsen van de activiteiten naar 
Antwerpen en Dunkerque) werd ruim gecompenseerd door 
de aangroei in de sectoren roro, containers en stukgoed. 
Exclusief de steenkool steeg het resultaat in 2000 met 
8.7%. Bekeken over een periode van twee jaar bedraagt 
de effectieve vooruitgang meer dan +15%.

Roro

Met een toename van 4.2%  haalde de roro een nieuw 
record en doet Zeebrugge het goed in de markt.
Op een uitzondering na, kenden alle lijndiensten een 
opmerkelijke toename. Uiteraard betekent dit dat een 
aantal lijndiensten een nieuw recordcijfer konden 
waarmaken: Cobelfret op Purfleet en Immingham en Dart 
Line op Dartford.
De nieuwe dienst op Göteborg ging eind 1999 van start 
en bij de aanvang van 2000 kwamen drie speciale schepen 
in de vaart. Nu wordt een dagelijkse dienst onderhouden 
die ook door derde partijen intensief wordt gebruikt.

Voor het eerst zijn meer dan 1 miljoen auto's overgesla
gen. Dit betekent een groei van 13% ten opzichte van 
vorig jaar Met meer dan 1 miljoen wagens komt 
Zeebrugge op gelijke hoogte als Bremen.
Sinds 1994 bekleedt Zeebrugge voor de trafiek van nieuwe 
wagens de tweede plaats binnen de range (Le Havre -  
Hamburg).

Stukgoed

De trafiek van het fruit groeide aan tot ruim 350.000 ton 
dit jaar.
Nieuw zijn de volumes papierpulp die StoraEnso via 
Zeebrugge over Europa verdeelt. Het jaar 2000 was hierbij 
de startfase waarin reeds 150.000 ton werd behandeld.

Bulk

In de vloeibare bulk werd iets meer LNG aangevoerd.
Zoals eerder vermeld is de trafiek van steenkool in 2000 
volledig weggevallen ten voordele van Antwerpen en 
Dunkerque. Op een jaar tijd slaagde de haven erin om het 
volume steenkool volledig te compenseren door tra
fieken met veel toegevoegde waarde en tewerkstel
ling: stukgoed, roro en containers. Een opmerkelijk resul
taat.

Nieuw zijn de volumes papierpulp die StoraEnso via 
Zeebrugge over Europa verdeelt. Het ja a r 2000 was hierb ij de 
startfase waarin reeds 150.000 ton werd behandeld.
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E x p o rt  V laan d eren : uw aangew ezen e x p o rtp a rtn e r

U wil als V laam s bedrijf nieuwe e xp o rtm arkte n  aanboren? Dan bent u bij E x p o rt  
Vlaanderen aan het juiste adres. E xp o rtce n tra  in de v ijfV laa m se  provincies, een 
uitgebreid buitenlands netw erk van V laam se econom ische vertegenw oordigers, 
een w ekelijkse exportbrief, exportbegeleid ing op m aat van uw bedrijf en finan
ciële steun zijn  enkele van de instrum enten die we u kunnen aanbieden.

Wie wil exporteren heeft in de eerste plaats nood aan informatie.Voor nieuwe kandidaat-exporteurs en 
voor exporteurs die nieuwe markten willen aanboren, hebben we alle mogelijke informatie in huis: infor
matie over de selectie en benadering van een markt, financieringstechnieken, exportkredietverzekering,... 
Voor al deze informatie kan u terecht in het exportcentrum in uw provincie.

Bedrijven die een meer gedetailleerde en projectmatige begeleiding wensen, kunnen een beroep doen op 
onze exportbegeleiders. Samen met u onderzoeken zij of uw bedrijf klaar is voor de export naar een 
welbepaalde markt. Ondertussen houden onze Vlaamse economische vertegenwoordigers, die aanwezig 
zijn op een 85-tal verschillende locaties wereldwijd, hun vinger aan de pols van de exportmarkten. Deze 
exportspecialisten bij uitstek geven u allerlei interessante tips over het zakendoen met hun land en gaan 
bovendien voor u op zoek naar potentiële importeurs of distributeurs van uw specifieke product of 
dienst.

Het actieprogramma 2001 van Export Vlaanderen omvat meer dan honderd acties die de Vlaamse KMO’s 
volgend jaar bijstaan in hun buitenlandse expansie: exportdagen, informatiesessies, contactdagen in het 
buitenlands, groepsstands op belangrijke vakbeurzen, zakenreizen naar interessante exportbestemmingen, 
... Bovendien kan Export Vlaanderen Vlaamse KMO’s die nieuwe markten buiten de Europese 
Economische Ruimte prospecteren, onder bepaalde voorwaarden ook financiële steun verlenen. Meer 
informatie hierover krijgt u bij uw exportcentrum:

• Grote Steenweg 224, bus 7, 2600 Antwerpen (Berchem), tel. 03/237.22.10, fax 03/216.45.05, 
e-mail antwerpen@export.vlaanderen.be, Hedwig De Smet en Daniël Verret

• Baron Ruzettelaan 29/3, 8310 Brugge, tel. 050/35.81.40, fax 050/35.87.57, 
e-mail brugge@export.vlaanderen.be, Georges Depondt en Mare De Graeve

• Bollebergen 2B, Bus II ( I ste verdieping), 9052 Zwijnaarde (Gent), tel. 09/221.80.51, fax 09/222.03.51, e- 
mail gent@export.vlaanderen.be, Robert Pletinckx en Etienne Vandenhaute

• Casterstraat 42, 3500 Hasselt, tel. 0 1 I /22.47.07, fax 0 1 I /22.49.70, 
e-mail hasselt@export.vlaanderen.be, Mare Michaux

• Leuvensestraat 29, 1800 Vilvoorde, tel. 02/252.46.67, fax 02/251.88.12, e-mail vilvoorde@export.vlaan- 
deren.be, Luc Hermans en Dirk Timmermans

Hoofdkantoor: Regentlaan 40, 1000 Brussel, tel. 02/504.87.1 l,fax 02/504.88.99, 
e-mail info@export.vlaanderen.be, website http://www.export.vlaanderen.be

e x p o r t  

Vlaanderen
V l a a m s e  o p e n b a r e  i n s t e l l i n g  v o o r  e x p o r t p r o m o t i e
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WES-NIEUWS

■  WES startte in januari m et de opmaak van een geïntegreerd 
Strategisch Plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge.
Op basis van d it plan zal dan het gewestelijk ru im te lijk  
uitvoeringsplan voor de haven w o 'den opgemaakt dat de 
afbakening van de haven, de gewenste ru im te lijke inrichting en 
de reservering van gebieden vastlegt.

WES-onderzoek naar de integratie van 
moeilijk plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt 
in West-Vlaanderen

In opdracht van het West-Vlaams Onderzoeksplatform en 
het Provinciebestuur West-Vlaanderen voert WES een 
onderzoek uit naar de aansluitirg tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen.
De integratie van moeilijk plaatsbare groepen op de 
arbeidsmarkt krijgt in het onderzoek bijzondere aandacht. 
Tot deze groepen behoren onder meer laaggeschoolden, 
langdurig werklozen, oudere werklozen, bestaansmini
mumtrekkers, allochtonen, mensen met een handicap en 
mensen met gezondheids- of psycho-sociale problemen. 
Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie, een 
statistische analyse van vraag er aanbod voor arbeid, 
tien groepsgesprekken met moeilijk plaatsbare groepen, 
een schriftelijke enquête verstuurd naar bijna 5.000 
bedrijven en instellingen in Wes:-Vlaanderen en gesprek
ken met werkgevers, mensen betrokken bij sociale tewerk
stellingsprojecten en bemiddelaars.

WES en het 'Strategisch Plan voor de haven 
van Brugge-Zeebrugge'

WES startte in januari met de opmaak van een geïnte
greerd Strategisch Plan voor de Haven van Brugge - 
Zeebrugge. Deze opdracht wordt uitgewerkt voor rekening 
van het Miristerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur. WES werkt 
hiervoor samen met de Groep Planning, CIBE en WVI.
Het doel van het strategisch plan is de multidisciplinaire 
beschrijving van de ontwikkeling van de haven in relatie 
met de omgeving. Dit wordt vertaald in een streefbeeld 
van de gewenste ontwikkeling en een voorstel van 
actieplan op langere en korte termijn.
Op basis van het geïntegreerd strategisch plan zal dan het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de haven 
worden opgemaakt dat de afbakening van de haven, 
de gewenste ruimtelijke inrichting en de reservering van 
gebieden vastlegt.

Nieuw WES-onderzoek naar het reisgedrag 
van de Belgen

Deze nationale consumentenenquête naar het reisgedrag 
van de Belgische bevolking is reeds het twaalfde onderzoek 
in dit genre dat WES sinds het midden van de jaren '60 
organiseert.
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Uitgaande van twee halfjaarlijkse bevragingen van een 
representatieve steekproef van 6.000 personen uit de 
volledige Belgische bevolking gaan we na in welke mate 
Belgen vakanties of korte vakanties nemen en wat de 
kenmerken zijn van deze vakanties of korte vakanties zoals 
bestemming, logiesvorm, transportmiddel, reisorganisatie, 
bestedingen.... Dit onderzoek laat bijvoorbeeld toe om de 
marktpositie van de Kust op de Belgische reismarkt in 
detail op te volgen.

WES actief op het vlak van Integraal Waterbeheer

WES was en is betrokken in een aantal toonaangevende 
beleidsondersteunende opdrachten rond Integraal 
Waterbeheer, onder meer voor AMINAL Afdeling Water, 
AW Zen AROHM.
Nadat eerder al werd gewerkt aan de 'Ruimtelijke onder
steuning van het integraal waterbeheer' en de 
'Ontwikkeling van een langetermijnvisie integraal waterbe
heer in Vlaanderen' is recent een concept en methodologie 
met betrekking tot het uitvoeren van een sectorale analyse 
in het kader van de opmaak van bekkenbeheerplannen uit
gewerkt.
Recent startte WES ook met een prognose van het toe
komstig watergebruik in Vlaanderen.

UW GEBOUW
ONSVAK!

■  ALGEMENE BOUW
WONING-, UTILITEITS- EN INDUSTRIEBOUW 

RESTAURATIE • RENOVATIE

■  BINNENINRICHTING
MEUBELWERK • SCHRIJNWERK

BABO
De Brugse Algemene 
Bouwonderneming nv

PETER BENOITLAAN 53 • 8200 BRUGGE 
TEL. 050/45 40 30 ■ FAX 050/45 40 39

WES ontvangt een delegatie uit de Chinese 
provincie Anhui

Binnen het samenwerkingsakkoord tussen 
WES-Internationale Training en Consultancy en Anhui 
Management Development Centre, Anhui Provincie, 
Volksrepubliek China bezochten twaalf Chinese managers 
uit de tabaksnijverheid recent enkele West-Vlaamse 
bedrijven.
Het doel van dergelijke bezoekenprogramma's is Chinese 
bedrijfsleiders een beeld mee te geven van het Westerse 
bedrijfsleven en hen in contact te brengen met bedrijven 
uit hun sector. In dit specifieke programma bezochten de 
bedrijsleiders Arvic (Wervik), Bogaert Cigars (Jabbeke) en 
Neos Cigarenfabriek (Zwevegem, Handzame).

Eind verleden ja a r werd he t WES-team versterkt m et v ijf 
nieuwe personeelsleden.
Op de fo to  achteraan van links naar rechts:
Mare Geens (Milieuonderzoek en -advies), Claude Lybeer 
(M ilieuonderzoek en -advies) en Guy Bourdet (Ruimtelijke 
Planning).
Vooraan: Els Lowyck en Katrien Bauters van de afdeling  
Toeristisch Onderzoek.

WES is in expansie

Eind verleden jaar nam WES vijf personeelsleden in dienst 
waarvan twee medewerkers voor de afdeling milieuonder
zoek en -advies, twee voor de afdeling toeristisch 
onderzoek en -advies en één voor de afdeling ruimtelijke 
planning.
WES wil daarmee haar opdrachtgevers uit de openbare en 
private sector nog beter ondersteunen in de verschillende 
stadia van hun beleidsproces: voorbereiding, uitwerking, 
uitvoering en evaluatie.
WES is actief op vijf domeinen: sociaal-economisch beleid, 
milieu, ruimtelijke planning, toerisme en recreatie en 
internationale training, en telt in totaal een dertigtal mede
werkers.
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150 ha businesspark 
vlakbij de Oostendse haven

ij' IÏ*** ' -rT*

Plassendale

Het Plassendale-industriegebied, gelegen in de 
achterhoven van Oostende langsheen het kanaal 
Oostende-Gent en de autosnelweg AIO , staat 
voor 150ha beschikbare bedrijfsoppervlakte. 
Dankzij zijn milieuvriendelijke opzet en hoog
technologische maar ecologische infrastructuur 
is Plassendale een bijzonder interessante locatie 
voor uw nieuwe activiteiten. Bovendien vormt 
de directe verbinding met de belangrijkste 
Europese waterwegen, autosnelwegen en spoor
wegen een onmiskenbare troef.
Als U bijkomende informatie wenst omtrent 
"investeren te Plassendale", gelieve niet na te 
laten ons te contacteren op onderstaand adres.

NV PLASSENDALE
Slijkensesteenweg 2 - B-8 4 0 0  Oostende 
Tel. +32 ( 0)59  34 07 11 - Fax +32 ( 0)59  34 07 10 

website: www.portofoostende.be/plassendale 
e-m ail: plassendalea>portofoostende.be

http://www.portofoostende.be/plassendale
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l/l/ES -Milieuonderzoek l i i y p ^  
en -advies informeert Ir D

MILIEUONDERZOEK EN -ADVIES

EXTERN MILIEUCOORDINATOR REGIONALE 
LUCHTHAVENS OOSTENDE EN ANTWERPEN

WES VLAREM-CHECKLIJST : UNIEKE SOFTWARE IN 
VLAANDEREN s

Waarom een geïnformatiseerde Vlarem-checklijst?

Het naleven van de milieuwetgeving is een must 
voor ondernemingen. Bedrijven hebben vaak echter 
onvoldoende inzicht in de actuele stand van zaken 
van de milieuwetgeving en in de mate waarmee ze 
conform zijn met de wetgeving. Tijdig inzicht is niet
temin essentieel om over voldoende tijd te beschik
ken om de nodige acties te kunnen ondernemen.
Bij milieucoördinatoren en bedrijfsleiders is er bijgevolg 
een grote vraag naar softwarematige ondersteuning 
om deze taak te verlichten.

Sinds 1 september 2000 begeleidt l/VES Milieuonderzoek 
en -advies de Vlaamse internationale luchthavens 
Oostende en Antwerpen op vlak van bedrijfsinterne milieu
zorg. Isabel Dobbelaere neemt de taken van extern milieu- 
coördinator waar voor beide luchthavens.

Door de aanstelling van een milieucoördinato' hebben de 
luchthavens een bijkomend aanspreekpunt voor het milieu- 
gebeuren op de luchthavens. Het is onder meer haar taak 
om na een inventarisatie van de milieuaspecten een actie
plan op te stellen. Verder zal de milieucoördinator de instal
latie van een geluidsemissienet rond de luchthavens bege
leiden. Tenslotte zal ze bijdragen tot de interne en externe 
communicatie van het milieugebeuren van de luchthavens.

Figuur 7

De WES Vlarem-Checklijst: 
uniek in Vlaanderen!

De beschikbare software in Vlaanderen op vlak van de 
milieuwetgeving beperkt zich op dit ogenblik tot de op 
cd-rom beschikbare gedigitaliseerde versie van de Vlaamse 
milieuregelgevingen. De WES Vlarem-checklijst daarente
gen bestaat uit een uitgebreide basischecklijst waarbij er 
een interrelatie werd voorzien tussen de Vlarem l-rubrieken 
en de toepasselijke Vlarem ll-artikelen. Dergelijke software 
is uniek in Vlaanderen!

essen  : Formulier

WES Databank opvolging Milieuvereisten Adressen

m m m

1 M
Firma Appelaar nv

Aanspr, Voornaam 

Contact de heer Achiel

Adres-ln1

Straat Pereboomlaan 

Teil 011/11 22 33

Email achiel.deroo@fruit.be 

Nota:

Laatste genet atiedatum:

Klant-ld

Achternaam

Deroo Dossier 9999

Postcode 1000 Plaats PEER

Tel2 011/44 5566 Fax 011/77 88 99

BTW-nummer: BE 222.222.222 
Land België 

Url

12/02/01 10:28:54 Vorige generatiedatum;

Voorbereiding, vul JaNeetijst in Zoek Naam Zoek Dossier Gewijzigd! Gewijzigd! Genereer klanten-databank

Open klanten-databank
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Figuur 2

Hoe de WES Vlarem-Checklijst gebruiken?

Een consultant van l/l/ES Milieuonderzoek -en advies 
selecteert uit de volledige Vlarem I en II databank de voor 
het bedrijf relevante onderdelen en genereert zó een op 
maat van de klant gesneden databank.
(zie figuur 2 ).

Aan de hand van de checklijst gaat WES samen met het 
bedrijf de conformiteit met Vlarem na. Het eindresultaat is 
een up-to-date register van de relevante Vlarem-regelge- 
ving met aanduiding van de eventuele non-conformiteiten 
met deze wetgeving. WES voorziet eveneens in een 
opleiding van de milieucoördinator en/of bedrijfsleider 
opdat deze ook zelf kan werken met de checklijst.

Het gebruik van deze checklijst is niet alleen een handig 
hulpmiddel voor de eerste conformiteitsaudit maar dient 
evenzeer ter ondersteuning van de periodieke bedrijfsrond- 
gang van de milieucoördinator. Via deze methodiek kan 
de milieucoördinator en/of de bedrijfsleider de Vlarem-wet- 
geving systematisch opvolgen.

Mogelijkheid tot actualisatie!

Opdat de checklijst een werkbaar document zou blijven, 
houdt WES de volledige basischecklijst voortdurend actu
eel. De WES software is daarbij zó opgebouwd dat alle wij
zigingen in de Vlarem-wetgeving automatisch in het 
beheer van de klantendossiers (zie figuur 1 ) worden 
geregistreerd. Elke klant krijgt daardoor, als hij dit wenst, 
een voortdurende updating van zijn checklijst. WES biedt 
eveneens begeleiding bij de actualisatie van de checklijst in 
functie van nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten.
Ook voor een nazicht ter plaatse om de toepassing van de

wetgeving na te gaan en/of mogelijke knelpunten te iden
tificeren (opvolgingsaudits conformiteit wetgeving) kan de 
klant een beroep doen op WES.

Voor meer info:
• ir. Carla Terras (carla.terras@wes.be; 

tel. 050-36 71 24)
• ir. Claude Lybeer (claude.lybeer@wes.be; 

tel. 050-36 67 75)

SOFTWARE ISO 14001-WES

WES Milieuonderzoek en -advies en softwareprodu
cent HEMMIS (Kortrijk) bundelden hun krachten om 
een specifieke softwaremodule te ontwikkelen die 
bedrijven nog beter ondersteunt bij de implementa
tie van milieuzorgsystemen. Deze module, de 'ISO 
14001- WES' module, werd ontwikkeld op basis van 
een door WES beproefde methodologie en geïnte
greerd in EMAServer, het ondertussen in veel bedrij
ven standaard geworden milieuboekhoudpakket van 
HEMMIS.
De ISO 14001-WES module biedt goede markt
perspectieven, wat mocht blijken uit de belangstel
ling van de bedrijfswereld (ook uit het buitenland) 
tijdens de milieubeurs IFEST die in oktober in Gent 
plaatsvond. Deze voor Vlaanderen unieke software 
werd bovendien bekroond met een derde prijs op de 
IFEST Innovation Award.
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BEPALING SIGNIFICANTE MILIEUASPECTEN :
NIET EENVOUDIG!

In vergelijking met de invoering van een kwaliteitszorgsys
teem weegt de invoering van een milieuzorgsysteem 
zwaarder omwille van de vereiste initiële milieuanalyse.
De bepaling van de significante milieuaspecten van de 
organisatie wordt beschouwd als de basis voor het vaststel
len van het volledige milieuzorgsysteem. Het identificeren 
van deze milieuaspecten vergt een goed inzicht in het vol
ledige productieproces en alle randactiviteiten (zoals bij
voorbeeld opslag van gevaarlijke stoffen, jaarlijkse onder- 
houdsactiviteiten...), zowel in normale als abnormale 
bedrijfsomstandigheden en zelfs noodsituaties.
Na het identificeren van alle milieuaspecten voor de ver
schillende bedrijfsomstandigheden moet men op een 
objectieve manier kunnen oordelen of een milieuaspect al 
dan niet als significant dient beschouwd te worden. Veel 
bedrijven gaan voor deze opgave op zoek naar een gepast 
hulpmiddel.

EMASERVER ISO 14001 -  WES :
DE IDEALE SOFTWARE TER ONDERSTEUNING VAN HET 
MILIEUZORGSYSTEEM

De koppeling met EMAServer® maakt het ook gemakkelij
ker om de relevante milieuaspecten te relateren aan cijfer
gegevens die in andere softwaremodules van EMAServer® 
verzameld, verwerkt en gerapporteerd worden.
EMAServer® wordt hierdoor een nog krachtiger hulpmiddel 
voor het bedrijfsleven.
Bijkomende inlichtingen over deze software applicaties kan 
u steeds vrijblijvend verkrijgen bij:

l/l/ES M ilieuonderzoek en -advies
ir. Johan Lammerant 
ir. Carla Terras
Baron Ruzettelaan 33, 8310 Assebroek -  Brugge 
tel: 050-36 71 36 
e-mail: johan.lammerant@wes.be 
www.wes.be

HEMMIS nv
Frans Lemaire
Koning Leopold lll-laan 2, 8500 Kortrijk 
tel: 056-37 26 37 
e-mail: flm@hemmis.be 
www.hemmis.com 
www.emaserver.com

Bewust van deze problematiek ontwikkelde tVES 
Milieuonderzoek en -advies een methode voor het snel en 
efficiënt registreren van de significante milieuaspecten ver
bonden aan activiteiten en producten. Bij de bepaling van 
de significante milieuaspecten onderscheidt men drie ver
schillende stappen:

• opstellen van een process-flow van alle activiteiten en 
producten of diensten van de organisatie;

• invullen van de impactmatrix (emissies, verbruiken en 
hinderaspecten);

• uitvoeren van de significantiebepaling: per geïdentifi
ceerd milieuaspect met potentiële milieueffecten tot 
gevolg wordt een risicofactor bepaald; deze score, het 
zogenaamde significantiegetal, is een objectieve maat
staf voor het belang van het milieuaspect.

Het kwantificeren van de significantie laat een vlottere 
prioriteitenstelling van de te nemen acties toe en biedt 
eveneens het grote voordeel dat de evolutie in de milieu- 
performantie over de tijd beter kan worden aangetoond. 
Een koppeling naar het milieuactieprogramma en onder
liggende instructies van het milieuzorgsysteem is eveneens 
voorzien.

1/VES Milieuonderzoek en -advies ontwikkelde daartoe een 
aangepaste software. Dit gebeurde in samenwerking met 
HEMMIS, reeds jaren marktleider op vlak van milieusoft- 
ware in Vlaanderen. De software zorgt ervoor dat alle 
gegevens worden verwerkt in een relationele databank, 
waarbij de onderlinge verbanden tussen de diverse geïden
tificeerde milieuaspecten voor de diverse milieu-indicatoren 
(afval, water, bodem, lucht, emissies...) volledig automa
tisch worden beheerd. De software kreeg de naam 'ISO 
14001-WES' en werd geïntegreerd in het EMAServer® - 
softwarepakket van HEMMIS.

KORTE BERICHTEN

l/l/ES Milieuonderzoek en -advies is reeds een tiental jaar 
zeer actief op vlak van milieueffectrapportering.
Momenteel zijn MER's lopende met betrekking tot een 
windturbinepark, diverse waterbeheersingsprojecten 
(Heulebeek, Ijzervallei), klei- en zandontginningen en ver
keersinfrastructuur (N49 Zelzate -  Westkapelle; verbreding 
A14 tussen Waregem en Franse grens).

In opdracht van Stad Oostende en WVI voerde l/l/ES 
Milieuonderzoek en -advies recent een onderzoek uit naar 
de impact van de Oostendse luchthaven op vlak van geur- 
hinder. Een belangrijk onderdeel van de opdracht bestond 
uit een bevraging van een vijftigtal luchthavens wereldwijd 
naar de mate waarin geurhinder er als een belangrijk pro
bleem wordt ervaren en welke maatregelen men er neemt. 
De resultaten worden besproken op het Milieuoverleg 
Luchthaven Oostende (MOLO).

Integraal waterbeheer is een terrein waarop l/l/ES 
Milieuonderzoek en -advies steeds meer actief is. Voor 
meer info verwijzen we graag naar de rubriek 'WES- 
Nieuws' in dit nummer.

MEER INFO?

l/l/ES Milieuonderzoek en -advies bezorgt u op eenvoudige 
aanvraag specifieke informatie over de thema's in 
bijgevoegde advertentie.
Deze informatie kunt u verkrijgen bij: 
ir. Johan Lammerant, afdelingshoofd 
tel. 050-36 71 36 
fax 050-36 31 86 
e-mail: johan.lammerant@wes.be
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Milieuonderzoek en -advies
Biedt u een brede waaier van interne en 

externe opleiding, advies en begeleiding

temen ISO 14001 en EMAS
Combinatie met implementatie kwaliteits- en veiligheidszorgsysternen.

Individuele- o f groepsbegeleiding met onder meer:
• initiële milieuanalyse

• identificatie significante milieuaspecten (EMAServer - module ISO 14001 WES)
» schrijven van milieuprocedures
• interne/externe opleiding en sensibilisatie van uw personeel 
opleiding interne auditor
uitvoeren van interne audits

Begeleiding milieucoördina tor
• opvolging wettelijke verplichtingen via checklist m ilieuwetgeving
• opstellen milieuvergunningsaanvragen
• uitvoeren (decretale) milieu-audit
• begeleiding inzake subsidieaanvragen

erkende MER-deskundigen in alle disciplines vereist volgens MER-besluit 
infrastructuur-MER’s : in kader van bouwvergunningsaanvraag 

industriële MER’s : in kader van de milieuvergunningsaanvraag

Integraal Waterbeheer
beleidsondersteunend onderzoek op Vlaams, regionaal en lokaal niveau 

• omgevingsanalyse : onderzoek van het watersysteem
• sectorale analyses: onderzoek van de betrokken sectoren

integrale knelpuntenanalyse: afweging sectorale aspecten, 
gekoppeld aan het watersysteem

Voor meer informatie kunt u contact opnemen m et: 

ir. Johan Lammerant, afdelingshoofd 
WES Milieuonderzoek en -advies 

Baron Ruzettelaan 33 

8310 Assebroek/Brugge 

tel 050/36 71 36 

fax 050/36 31 86 

email: johan.lammerant@wes.be

mailto:johan.lammerant@wes.be


Werknemers-
participaties

Stephan Janssens
Senior Consultant,
Ernst & Young Tax Consultants

Begin dit jaar werd in de Kamer een wetsontwerp 
neergelegd dat een regeling invoert voor de 
participatie van werknemers in een onderneming 
(via een participatieplan). Concreet betekent dit dat, 
na invoering van het plan, de werknemers een deel 
krijgen van de winst. Dat deel krijgen zij onder de 
vorm van aandelen, in cash, of de beide samen.
Maar fiscaal en parafiscaal zijn er echter wel enkele 
verschillen.

En wat belangrijker is: er zijn voorwaarden, veel voor
waarden zelfs...

Het participatieplan

Dankzij een participatieplan "participeert" de werknemer 
in de winsten van de onderneming. Dit kan via winstparti
cipaties (waarbij het deel van de werknemers in speciën 
wordt uitbetaald) of via kapitaalparticipaties (waarbij de 
werknemer aandelen krijgt van de vennootschap, en hij die 
gedurende een bepaalde periode moet bewaren).
De basisregels van een dergelijk participatieplan zijn de vol
gende:

• Het werknemersparticipatieplan wordt op vrijwillige basis 
ingevoerd, door het bedrijf georganiseerd en ook 
uitgewerkt op bedrijfsniveau. Het wordt ingevoerd met 
een CAO (of via een toetredingsakte als er geen vak- 
bondsafvaardiging is);

• Het participatieplan staat open voor alle werknemers.
De werkgever kan wel nuances aanbrengen in de 
verdeling van de aandelen;

• Het participatieplan vervangt het loon n iet: het betreft 
een bijkomend inkomen. De deelname is geen loon in de 
zin van de vigerende wetgeving en valt bijgevolg ook 
niet onder het fiscaal en parafiscaal regime toepasselijk 
op een loon;

• Participatieplannen zijn enkel mogelijk voor werknemers 
van handelsvennootschappen. Ze zijn niet mogelijk voor 
werknemers van VZW's, en evenmin voor zelfstandige 
medewerkers (bijvoorbeeld zelfstandige bestuurders);

• Als de werknemersparticipatie aandelen bedraagt, dan 
moeten deze aandelen gedurende een zekere periode 
onbeschikbaar zijn, dit wil zeggen dat de werknemer ze 
niet mag verkopen behoudens in uitzonderlijke 
omstandigen zoals overlijden, ontslag. De duur van de 
periode (tussen de twee en vijf jaar) moet tevens in het 
plan worden vastgelegd.

Fiscaal en parafiscaal

Als het om winstdeelname in speciën gaat wordt er 
een belasting van 25% van het bedrag in speciën toege
kend aan de werknemer na aftrek van de solidariteitsbij
drage van 13,07% ten laste van de werknemer.
Als het gaat om deelname onder de vorm van aande
len bedraagt de belasting 15% van het aan de kapitaalpar- 
ticipatie te besteden bedrag. Het voordeel van de lagere 
belasting gaat verloren als men de onbeschikbaarheids- 
voorwaarde niet naleeft.
Het totale bedrag van de toelagen mag niet meer bedra
gen dan 1 0 % van de brutoloonmassa van de onderneming 
noch meer zijn dan 2 0 %  van de winst van het boekjaar na 
belastingen. Deze twee grenzen zijn cumulatief.

De coöperatieve participatievennootschap

Voor kleine ondernemingen is de directe participatie van 
werknemers in het kapitaal van de onderneming misschien 
niet meteen aangewezen. Het wetsontwerp biedt daarom 
de mogelijkheid gebruik te maken van een intermediaire 
structuur, namelijk de coöperatieve participatievennoot
schap. De aandelen van de werknemers komen in handen 
van de coöperatieve vennootschap die op haar beurt aan
delen uitgeeft aan de werknemers. Op die manier partici
peren de werknemers wel in de onderneming, maar men 
vermijdt de versnippering van de aandelen.

Het investeringsspaarplan

Speciaal voor de kleine vennootschappen werd een tech
niek ontwikkeld, "Investeringsspaarplan" genoemd.
De bedoeling van een investeringsspaarplan is dat de werk
nemers de ontvangen bedragen in een investeringsspaar
plan plaatsen. Dit houdt in dat het geld teruggaat naar de 
onderneming in de vorm van een niet achtergestelde 
lening. De onderneming investeert ze terug in vaste activa. 
De uitgeleende sommen moet men terugbetalen na het 
verstrijken van een blokkeringperiode, vastgelegd door een 
collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsacte. 
Deze periode mag niet korter zijn dan twee jaar en niet 
langer dan vijfjaar. Op de geleende sommen is een intrest 
verschuldigd. De berekeningswijze van de intrestvoet, die 
niet lager mag zijn dan de intrestvoet van toepassing op 
een OLO van gelijkaardige duur dan de betrokken lening 
en die een variabele component kan bevatten, wordt vast
gelegd in het participatieplan. Op deze interest zit uiteraard 
ook roerende voorheffing.

Aanvang van de procedure

Het ontwerp werd neergelegd in de Kamer op 11 januari 
2001. De parlementaire procedure is dus nog maar recent 
gestart. Een eventuele datum van inwerkingtreding is nog 
niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit pas 
voor het einde van dit jaar zijn. Zonder twijfel is het werkne
mersparticipatieplan in eerste instantie gericht op grotere 
ondernemingen, maar ook kleinere ondernemingen moe
ten dit nieuwe alternatief zeker bestuderen, want het plan 
kan (mits de nodige nuances) ook voor hen interessant zijn.
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