
A / A  ^

Performantie van de toeristische sector 
De tewerkstellingsimpact van de haven van 
Brugge-Zeebrugge
Het beeldkwaliteitplan als veelzijdig planning- 
instrument
Hoe tevreden is de West-Vlaming over zijn 
leef- en woonomstandigheden? 
Bedrijfswagens weer wat interessanter 
Bedrijf in de kijker: M.Ex.T.

WES
ONDERZOEK & ADVIES

1.2004 
Driemaandelijks: 

feb - mrt - apr 
46ste jaargang 

Afgiftekantoor 8400 Oostende I 
P 2 0 9 II7



II; :

Met een regionale luchthaven heeft u een streepje voor! 
Geniet van de vele voordelen die een kleinschalige, 
vrachtvriendelijke luchthaven u biedt : overbezette 
terminals en verkeersopstoppingen behoren voortaan 
tot het verleden. Ostend-Bruges International Airport 
zal uw manier van zakendoen voor altijd wijzigen. Niets 
houdt u nog tegen!

Ideaal gelegen in het hartje van Europa, biedt onze 
luchthaven een snel en flexibel alternatief voor de 
overbezette luchlhavens in de driehoek Schiphol- 
Frankfurt-Londen. Wij zijn gespecialiseerd in vracht
vervoer, met name outsized cargo, algemene vracht en 
bederfelijke produkten.

Bereid u voor op een perfecte vlucht en een succesvolle 
landing!

W ij bieden de oplossing

Ostend-Bruges International Airport komt tegemoet 
aan praktisch al uw eisen met betrekking tot vracht
afhandeling. Of uw vracht nu bestaat uit verse vis, 
groenten, tropisch fruit of vee, wij zorgen ervoor 
dat uw doelstellingen worden verwezenlijkt en uw 
hoge verwachtingen worden ingelost.

"Aerofresh" Koelcentrum_____________

Als u bederfelijke produkten, bloemen of groenten 
vervoert of overweegt in deze winstgevende markt 
te stappen, dan is Ostend-Bruges International 
Airport dé naam om te onthouden. Om de opslag
capaciteit voor bederfelijke produkten te verhogen, 
werken wij samen met de afhandelingsmaatschap- 
pij Aviapartner. Het nieuw "Aerofresh" Koelcentrum 
werd in gebruik genomen op 6 oktober 2003. 
Nieuwe, ultramoderne faciliteiten, waaronder een 
aangepaste opslagplaats van 1.300 m2 overeen
komstig de laatste EU-voorschriften, garanderen 
een gelijkmatige en ononderbroken koelingsketen.
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Redactioneel

Het kusttoerisme moet nieuwe wegen inslaan

Onze Vlaamse Kust is een toeristische trekker 
van formaat. Met ongeveer de helft van alle 
overnachtingen in Vlaanderen is het toeristisch belang 
van de Kust evident. Voor de kustplaatsen zelf is 
het toerisme de economische motor waar zowel de 
werkgelegenheid als een groot aantal voorzieningen 
op drijft.

De Vlaamse Kust in zijn geheel verliest 
evenwel terrein als toeristische bestemming.
Het marktaandeel van de Kust in de commerciële 
lange en korte vakanties van de Belgen, die de 
belangrijkste toeristen genererende markt vormen, 
daalde in de periode 1991-2002 van 19,4% naar
15,1 %. Uit een artikel verderop in dit nummer blijkt 
dat de performantie van de Kust uitgedrukt in termen 
van tewerkstellingsgroei achter blijft bij het Vlaamse 
gemiddelde. Bovendien wordt de verblijfsduur steeds 
korter. Ook dit duidt er op dat de internationale 
concurrentiekracht van de Kust af neemt.

In moeilijker economische tijden houdt 
de Kust iets gemakkelijker stand en bijzondere 
klimatologische omstandigheden zoals afgelopen 
zomer kunnen die terugval tijdelijk vertragen of zelfs 
enigszins in positieve zin ombuigen. Op lange termijn 
kunnen wij evenwel verwachten dat de ingezette 
trend zich zal verder zetten en de Kust zal worden 
geconfronteerd met een verdere verslechtering van 
de marktpositie. Wij kunnen ons de vraag stellen 
welke factoren aan deze evolutie ten grondslag 
liggen.

Consumenten maken hun bestemmingskeuze 
op basis van hun perceptie van de prijs!kwaliteitsver
houding. Dit wil zeggen dat ze die bestemming kiezen 
die volgens hen de hoogste kwaliteit biedt bij een 
gelijke prijs of waar ze dezelfde kwaliteit vinden tegen 
een lagere prijs.

Kwaliteit is een ruim en complex begrip. Het is 
fundamenteel gerelateerd aan vier kernelementen van 
een bestemming: de aantrekkingselementen (klimaat, 
natuur, cultuur...), de ondersteunende infrastructuur 
(horeca, handel, informatieverstrekking, mobiliteit...), 
het openbaar domein als kader waarbinnen zich alles 
afspeelt en de menselijke factor (gastvrijheid, vriende
lijk onthaal, niet enkel van personen die rechtstreeks 
actief zijn in de toeristische sector, maar van alle 
personen die in contact komen met toeristen).

Het is hier dat wij de verklaring moeten zoe
ken voor de mindere gang van zaken aan de Kust, 
met name in de internationaal achterblijvende of zelfs 
teruglopende kwaliteit van het aanbod. Op elk van de 
vier vermelde terreinen zijn wel punten aan te geven 
waar het veel beter kan. Om de Kust als bestemming 
in de toekomst concurrerend te laten zijn is een kwali
teitsverhoging dus dringend noodzakelijk.

Velen aan de Kust zijn zich van deze proble
men bewust en proberen hieraan te verhelpen.
Eerder dan deze pijnpunten individueel en fragmentair 
aan te pakken, pleiten wij voor een geïntegreerde 
totaalaanpak die de kwaliteitsbeleving van de 
consument omhoog stuwt.
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Redactioneel

Deze geïntegreerde totaalaanpak steunt op
vier pijlers:

• De creatie van een duidelijke identiteit van
de Kust als geheel en van de individuele 
badplaatsen. Om het kwaliteitsniveau te 
evalueren weegt de consument zijn reële erva
ring af tegen zijn verwachtingen.
Het is daarom belangrijk dat de consument 
vooraf goed weet wat hij kan verwachten 
van zijn verblijf aan de Kust. Dit noodzaakt 
de uitwerking van een scherpe identiteit en 
profilering;

• Een permanente meting van de kwaliteits- 
beleving en tevredenheid. Het is absoluut 
noodzakelijk om de tevredenheid van de 
toeristen en als gevolg daarvan de noodzake
lijke verbeterprioriteiten in kaart te brengen. 
Dit gebeurt best op permanente basis teneinde 
evoluties in deze tevredenheid en het resultaat 
van verbeteracties te kunnen waarnemen.
Het zou uitermate nuttig zijn indien een 
benchmarkinginstrument wordt ontwikkeld 
dat toelaat de kwaliteitsbeleving in de verschil
lende badplaatsen onderling te vergelijken;

• Het gebruik van het instrument van de beeld- 
kwaliteitplannen als middel om de kwaliteit 
van het openbaar domein te verhogen en de 
inrichting van de openbare ruimte af te stem
men op het gewenste profiel. Een artikel in dit 
nummer is gewijd aan deze aanpak;

• Een grotere inspanning inzake training en 
vorming, niet in het minst op het vlak van de 
klantvriendelijkheid.

Wil een toeristische bestemming zoals de Kust 
haar marktpositie verstevigen dan moet ze uitblinken 
op elk van de vier kwaliteitsdomeinen. De instrumen
ten om dit te bereiken zijn bekend en beschikbaar.
Het grootste resultaat is te verwachten als deze 
instrumenten gecoördineerd en geïntegreerd worden 
ingezet.

Rik De Keyser
beheerder-directeur WE5 Onderzoek & Advies
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Performantie van 
de toeristische sector 
in West-Vlaanderen

Els Lowyck
Stafmedewerker toeristisch onderzoek en advies 
WES Onderzoek & Advies

Inleiding

Hoe per formant is de toeristische sector in 
West- Vlaanderen ?

We achterhalen het antwoord op deze vraag door 
de tewerkstellingscijfers in de toeristische sector 
onder de loep te nemen. De tewerkstellingscijfers 
vertellen ons immers niet alleen iets over het 
economisch belang van een sector. Ze worden ook 
vaak gehanteerd om op een eenvoudige manier de 
performantie van een bepaalde sector in kaart te 
brengen. De performantie van een sector kan be
naderd worden aan de hand van twee indicatoren, 
met name de specialisatiegraad en de groei-index.
In essentie komt het er op neer dat de verandering 
van de performantie van een regio gemeten wordt in 
verhouding tot een hogere entiteit en dat over een 
bepaalde tijdspanne.

We maakten deze denkoefening voor de toeristische 
sector in West-Vlaanderen en kwamen tot een aantal 
interessante bevindingen die we in dit artikel toelich
ten.

Afbakening van de toeristische sector

Om de performantie in de toeristische sector kwantitatief 
naar waarde te kunnen schatten, maken we gebruik van de 
tewerkstellingscijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid (RSZ). Dit heeft voor gevolg dat enkel de bezoldigde 
arbeiders en bedienden in deze analyse worden opgeno
men en dat de zelfstandigen buiten beschouwing blijven.

Daarnaast stelt zich nog een bijkomende beperking in het 
gebruik van de RSZ-cijfers. De sector toerisme is op zich 
niet terug te vinden in de NACE-BEL activiteitencodes.
De werkgelegenheid in de toeristische sector is verspreid 
over diverse subsectoren die geheel of gedeeltelijk ten 
dienste staan van het toerisme. In subsectoren zoals horeca, 
toeristische informatiediensten, musea, immobiliënkanto-

Uit de evaluatie van het relatief belang en de groei van 
de tewerkstelling blijkt dat de performantie van de 
toeristische sector in West-Vlaanderen in de laatste tien 
jaar achter blijft bij deze in het Vlaams Gewest.
Deze vaststelling geldt zowel voor de Kust als 
de West-Vlaamse regio's. Brugge daarentegen scoort 
het best van alle Vlaamse Kunststeden.

ren, dierentuinen, recreatieparken,... kan men aannemen 
dat de tewerkstelling er volledig of hoofdzakelijk in functie 
van het toerisme staat. In andere sectoren zoals transport, 
communicatie, kleinhandel, groothandel, verzekeringen,... 
neemt toerisme slechts een gedeelte van de tewerkstelling 
voor zijn rekening. Om deze reden nemen we in dit artikel 
enkel die sectoren in beschouwing waarvan we mogen 
veronderstellen dat ze een rechtstreekse band met het 
toerisme hebben. Volgende sectoren werden weerhouden: 
de logiessector (hotels en andere accommodaties), 
de recasector (de restaurants en cafés), de recreatiesector 
(toeristische informatiediensten, pretparken, musea, 
dierentuinen en andere recreatieparken) en de immo- 
biliënsector. De tewerkstelling in de immobiliënsector wordt 
alleen voor de Kustgemeenten in de cijfers opgenomen. 
Belangrijk is ook te vermelden dat we enkel de tewerkstel
ling in het receptief toerisme van naderbij bekijken.
Dit betekent dat we de tewerkstelling in reisbureaus, 
touroperators, transportsector,... niet in de analyse 
betrekken.

Om de cijfers correct te kunnen interpreteren moet men 
weten dat de tewerkstellingsgegevens zowel voltijdse als 
deeltijdse werkkrachten omvatten. Het gaat met andere 
woorden om het aantal tewerkgestelden en niet om het 
aantal full time equivalenten. Bovendien gebeurde de 
registratie op 30 juni van het jaar waarop de cijfers 
betrekking hebben. Dat heeft als gevolg dat tijdelijke 
werknemers en jobstudenten die enkel tijdens het hoog
seizoen (juli en augustus) worden aangeworven niet in de 
cijfers vervat zijn.
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Tabel 7
Bezoldigde tewerkstelling in de toeristische sector aan de Kust, in Brugge, Overig West-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest, 2002

Regio Logies Reca lmmobiliën<*) Recreatie Totaal
De Kust 2.649 4.294 1.082 876 8.901
Brugge 1.000 2.155 347 3.502
Overig West-Vlaanderen 892 5.621 425 6.938
West-Vlaanderen 4.541 12.070 1.082 1.648 19.341
Vlaams Gewest 12.400 49.414 1.082 6.241 69.137
1*1 De immobiliënsector wordt enkel voor de Kustgemeenten in aanmerking genomen.

Bron: RSZ, verwerking WES Onderzoek & Advies

We mogen ervan uitgaan dat zowel door de keuze inzake 
bovenvermelde subsectoren, waarbij we enkel kiezen voor 
de sectoren die direct gerelateerd zijn aan het toerisme, 
als door de registratiewijze van de RSZ de hierna opge
nomen cijfers een onderschatting zijn van de bezoldigde 
tewerstelling in de toeristische sector. We beschouwen 
ze dan ook als indicatief en hebben vooral oog voor de 
evolutie in het laatste decennium. Meer bepaald gaan we 
in op de periode 1993-2002, gezien de cijfers voor 2002 de 
meest recente zijn.

In de volgende paragraaf schetsen we de huidige situatie in 
West-Vlaanderen, waarna we dieper ingaan op de tewerk
stellingscijfers als performantieindicator.

Actuele tewerkstelling in de toeristische sector

De reca-sector is het best vertegenwoordigd met 
12.070 werknemers of 62,4% van de totale toeristische 
tewerkstelling in West-Vlaanderen. De logiessector is goed 
voor 4.541 banen en vertegenwoordigt 23,5% van de jobs 
in toerisme. De recreatiesector en de immobiliënsector 
bieden werk aan respectievelijk 1.648 (8,5%) en 
1.082 (5,6%) personen. We moeten deze cijfers per 
subsector evenwel met de nodige voorzichtigheid inter
preteren. Een aantal jobs in de recasector bijvoorbeeld zijn 
weinig of niet aan het toerisme gerelateerd. 
Verhoudingsgewijs zal dit minder het geval zijn aan de Kust 
en in Brugge en meer in overig West-Vlaanderen.
Hiermee willen we geenszins zeggen dat het totaal aantal 
jobs in de toeristische sector overschat is. Zoals hierboven 
aangehaald houden we in de selectie van de subsectoren 
immers enkel rekening met de tewerkstelling die direct 
door het toerisme wordt gegenereerd.

De kleine helft (8.901 of 46%) van de bezoldigde tewerk
stelling in de toeristische sector in West-Vlaanderen in 2002 
situeert zich aan de Kust. Brugge vertegenwoordigt bijna 
één op vijf (3.502 of 18,1%) van de toeristische banen in 
de provincie en overig West-Vlaanderen creëert 7.267 jobs 
in toerisme (35,9%).

Het aantal tewerkgestelden geeft een indicatie 
van het economisch belang van de toeristische 
sector in West-Vlaanderen.

Uit tabel 7 kunnen we afleiden dat volgens 
de RSZ-statistieken eind juni 2002 in totaal 
19.341 personen tewerkgesteld waren in de 
toeristische sector in West-Vlaanderen. Hier
mee telt West-Vlaanderen 28% van de tewerkstelling in 
deze sector in het Vlaams Gewest.

In  d e  t o e r is t is c h e

TEWERKSTELLING IS DE 

RECA-SECTOR HET BEST 

VERTEGENWOORDIGD, GEVOLGD 

DOOR DE LOGIES-, RECREATIE- 

EN IMMOBILIËNSECTOR

Het is ook interessant om de tewerkstelling 
in de toeristische sector binnen de provin
cie West-Vlaanderen te bekijken per regio. 
Hiervoor baseren we ons niet op de klassieke 
indeling in arrondissementen, maar maken we 
een onderscheid naar toeristisch macroproduct 
zoals gehanteerd in de marketingstrategie 
van Toerisme Vlaanderen. Die zogenaamde 

macroproducten zijn de Kust, de Kunststeden (Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen) en de Vlaamse 
Regio's. Ze verdelen Vlaanderen op basis van productken- 
merken en spelen een belangrijke rol in het strategisch 
marktonderzoek, de werking en de marketingcommunica
tie van Toerisme Vlaanderen.
Vertaald naar de provincie West-Vlaanderen komt die 
opdeling neer op de Kust, de kunststad Brugge en overig 
West-Vlaanderen (behorend tot de Vlaamse Regio's).
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TOERISME

Specialisatie en groei van de toeristische sector

De tewerkstellingscijfers kunnen meer vertellen dan louter 
het economisch belang van een sector. Aan de hand van 
twee kengetallen die gebaseerd zijn op de tewerkstellings
cijfers kunnen we de performantie van de West-Vlaamse 
toeristische sector benaderen. Het gaat om de specialisatie- 
graad en de groei-index.

De specialisatiegraad geeft de mate aan waarin een regio 
meer of minder gespecialiseerd is in een bepaalde bedrijfs
tak, in dit geval de toeristische sector, vergeleken met een 
ruimer referentiegebied (bijvoorbeeld het Vlaams Gewest). 
Uitgedrukt als indexcijfer wijst een score hoger dan 100 
op een concentratie van tewerkstelling en dus een 
specialisatiestatus van de betrokken regio voor de toeristi
sche sector1.

De groei-index geeft ten opzichte van een referentie
waarde van 100 aan in welke mate de tewerkstelling in een 
bepaalde sector is toe- of afgenomen over een bepaalde 
periode2.

Tabel 2 bevat informatie over de positie inzake specialisa
tiegraad van de toeristische sector in West-Vlaanderen ten 
opzichte van het Vlaams Gewest. De specia
lisatiegraad voor West-Vlaanderen bedraagt
147,1 in 2002. West-Vlaanderen is met andere 
woorden in de Vlaamse context onmiskenbaar 
sterk gespecialiseerd in toerisme. We moeten 
echter vaststellen dat de specialisatiegraad in de 
laatste tien jaar is afgenomen van ongeveer 160 naar 147. 
Verder vertoont de specialisatiegraad binnen de provincie 
grote regionale verschillen. De Kust is uitermate sterk gespe
cialiseerd (472,1 in 2002) in toerisme. Ook Brugge vertoont 
een hoge specialisatiegraad in toerisme (173,1 in 2002) 
terwijl in overig West-Vlaanderen de toeristische sector 
duidelijk minder is uitgebouwd (75,1 in 2002).

De groei-index van de tewerkstelling in toerisme over de 
periode 1993-2002 bedraagt +9,4% voor West-Vlaan
deren (zie figuur 1). West-Vlaanderen slaagt er niet in 
de Vlaamse groei in de toeristische sector (+22,7%) bij

Figuur 1
Evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in de 
toeristische sector en evolutie van de totale 
bezoldigde tewerkstelling (1993-2002)

~ \  Groei-index toeristische sector 
160 „

__| Groei-index totale tewerkstelling

te benen. Ook hier mogen we binnen de provincie niet 
veralgemenen naar de macroproducten toe. Opvallend is 

dat er in de laatste 10 jaar geen groei was van 
de tewerkstelling in de toeristische sector aan 
de Kust terwijl Brugge een aangroei kende van 
39,5% inzake toeristische tewerkstelling en 
overig West-Vlaanderen van 10,7%.

Beide indicatoren worden in figuur 2 samengebracht.
We maken hierbij gebruik van de relatieve groei-index.
Deze index geeft aan in welke mate de tewerkstelling in de 
West-Vlaamse regio's meer of minder groeide in de periode 
1993-2002 in vergelijking met het Vlaams Gewest (Vlaams 
Gewest = 100). Regio's die zich in het rechterboven- 
kwadrant bevinden genieten de beste uitgangspositie.
Dit is in West-Vlaanderen enkel het geval voor de kunststad 
Brugge. Brugge combineert een specialisatie in de 
toeristische sector met een sterke groei van de tewerk
stelling. De Kust vinden we terug in het linkerboven- 
kwadrant.

W e s t - V l a a n d e r e n  is 

ONMISKENBAAR STERK 

GESPECIALISEERD IN TOERISME

Tabel 2
Bezoldigde tewerkstelling in de toeristische sector, totale bezoldigde tewerkstelling en specialisatie
graad van de toeristische sector in West-Vlaanderen ten opzichte van het Vlaams Gewest, 1993-2002

Bezoldigde Totale Specialisatiegraad van
tewerkstelling bezoldigde toeristische sector ten

Regio____________ in toerisme tew erkstelling opzichte van het Vlaams Gewest!*1
1993 2002 1993 2002 1993 2002

De Kust 8.902 8.901 50.949 54.217 546,7 472,1
Brugge 2.511 3.502 52.595 58.189 149,4 173,1
Overiq West-Vlaanderen 6.270 6.938 241.553 265.571 81,2 75,1
West-Vlaanderen 17.683 19.341 345.097 377.977 160,3 147,1
Vlaams Gewest 56.326 69.137 1.762.269 1.988.101 100,0 100,0
I 1 De specialisatiegraad voor de toeristische sector in West-Vlaanderen wordt hier berekend via de verhouding tussen enerzijds het aandeel inzake tewerkstelling van de West-Vlaamse 

toeristische sector in de totale tewerkstelling in de provincie en anderzijds het aandeel inzake tewerkstelling van de Vlaamse toeristische sector in de totale tewerkstelling in het Vlaams 
Gewest.

Bron: RSZ, ven/verking WES Onderzoek & Advies
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TOERISME

Figuur 2
Specialisatiegraad en relatieve groei-index 
(1993-2002) van de toeristische sector in West- 
Vlaanderen ten opzichte van het Vlaams Gewest
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De Kust vertoont weliswaar een hoge specialisatiegraad, 
maar realiseerde in de periode 1993-2002 geen tewerkstel- 
lingsaangroei. In overig West-Vlaanderen ten 
slotte is de toeristische sector relatief zwak.
De regio combineert een zwakke specialisatie- 
status met een beperkte tewerkstellingsgroei.

Nu moeten we natuurlijk wel één en ander 
relativeren ten aanzien van de positie van de 
Kust. Het is duidelijk dat het voor een belang
rijke en reeds lang ontwikkelde toeristische bestemming als 
de Kust veel moeilijker is om dezelfde groeicijfers te 
bereiken als een kleinere en jongere bestemming.

Omwille van de grote regionale verschillen binnen 
West-Vlaanderen analyseerden we de specialisatiegraad 
en de groei-index diepergaand voor elk van de macropro- 
ducten binnen de provincie afzonderlijk. Achtereenvolgens 
geven we een woordje uitleg bij de cijfers van de Kust, 
de kunststad Brugge en 'Overig West-Vlaanderen'.

Toerisme aan de Kust: een deels achterblijvende 
sector

We analyseerden de specialisatiegraad en de groei-index 
voor elk van de Kustgemeenten. Om tot betrouwbare 
uitspraken te komen trokken we een minimumgrens van 
500 werknemers per gemeente. Gemeenten die minder 
dan 500 bezoldigde werknemers tellen in de toeristische 
sector werden bijgevolg niet in onderstaande analyse 
opgenomen. Concreet heeft dit voor gevolg dat Bredene 
niet in de bespreking werd weerhouden.

De specialisatiegraad van de toeristische sector in de 
kustgemeenten werd berekend ten opzichte van het 
Vlaams Gewest. Uit tabel 2 was reeds af te leiden dat de 
specialisatiegraad in West-Vlaanderen ten opzichte van het 
Vlaams Gewest er de afgelopen tien jaar is op achteruit 
gegaan. In 1993 bedroeg de specialisatiegraad nog 160,3 
tegenover 147,1 in 2002. Deze evolutie is vooral het gevolg 
van een daling van de specialisatiegraad aan de Kust van 

546,7 in 1993 naar 472,1 in 2002.
Binnen het macroproduct Kust mogen we 
echter niet alle gemeenten over dezelfde kam 
scheren (zie tabel 3). Meer bepaald volgende 
Kustgemeenten kenden een achteruitgang in 
specialisatie van de toeristische sector ten 
opzichte van het Vlaams Gewest:
Knokke-Heist, De Haan, Oostende,

Middelkerke, Koksijde en De Panne. Vooral in De Haan en 
De Panne blijft de specialisatiegraad evenwel op een hoog 
niveau.

D e K u s t  v e r t o o n t

WELISWAAR EEN HOGE 

SPECIALISATIEGRAAD IN 

TOERISME, MAAR DE 

TEWERKSTELLING IN DE 

SECTOR STAGNEERT

Tabel 3
Bezoldigde tewerkstelling in de toeristische sector, totale bezoldigde tewerkstelling en specialisatie
graad van de toeristische sector in de kustgemeenten ten opzichte van het Vlaams Gewest, 
1993-2002

Bezoldigde Totale Specialisatiegraad van de
tewerkstelling bezoldigde toeristische sector ten

in toerisme tewerkstelling _______ opzichte van het Vlaams Gewest
1993 2002 1993 2002 1993 2002

Knokke-Heist 1.743 1.939 7.400 8.541 736,9 652,8
Blankenberge 913 1.066 3.343 3.384 854,5 905,8
De Haan 798 688 2.194 2.245 1.138,0 881,3
Oostende 2.578 2.125 25.182 25.768 320,3 237,1
Middelkerke 697 612 2.270 2.669 960,7 659,4
Nieuwpoort 409 597 2.928 3.264 437,0 526,0
Koksijde 925 999 4.276 4.366 676,8 658,0
De Panne 738 732 2.198 2.574 1.050,5 817,8
De Kust 8.902 8.901 50.949 54.217 546,7 472,1
Vlaams Gewest 56.326 69.137 1.762.269 1.988.101 100,0 100,0

Bron: RSZ, verwerking WES Onderzoek & Advies
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Figuur 3
Evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in de 
toeristische sector en evolutie van de totale 
bezoldigde tewerkstelling (1993-2002) in de 
kustgemeenten, West-Vlaanderen en het 
Vlaams Gewest

Figuur 4
Specialisatiegraad in 2002 en relatieve 
groei-index (1993-2002) van de toeristische 
sector in de Kustgem eenten in vergelijking m et 
het Vlaams Gewest
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We stelden ook reeds vast dat de toeristische sector aan de 
Kust in termen van tewerkstellingsgroei een stuk minder 
performant is dan in West-Vlaanderen en in het Vlaams 
Gewest. Wanneer we een kijkje nemen op gemeentelijk 
niveau (zie figuur 3) valt het op dat de toeristische 
tewerkstelling in volgende gemeenten daalde in de periode 
1993-2002: De Haan (-13,8%), Oostende (-17,6%), 
Middelkerke (-12,2%) en De Panne (-0,8%).

In figuur 4 worden de specialisatiegraad en de relatieve 
groei-index samen in beschouwing genomen.
Alleen Nieuwpoort slaagt erin een groei te realiseren in de 
toeristische sector die hoger ligt dan de groei in deze sector 
op Vlaams niveau.

Gemeenten links van de verticale as hebben het moeilijker. 
Dit geldt vooral voor Oostende, De Haan, Middelkerke 
en De Panne. Niettegenstaande ze gespecialiseerd zijn in 
de toeristische sector vertonen ze een achteruitgang qua 
tewerkstelling. Men noemt een sector die zich in dit 
kwadrant bevindt ook wel een 'achterblijvende' sector.

Hoge performantie van de toeristische sector in de 
kunststad Brugge

Om de performantie van de kunststad Brugge te 
kunnen beoordelen, maken we een vergelijking met 
de andere Vlaamse Kunststeden. Op de binnenlandse

Tabel 4
Bezoldigde tewerkstelling in de toeristische sector, totale bezoldigde tewerkstelling en specialisatie
graad van de toeristische sector in Brugge ten opzichte van de Vlaamse Kunststeden, 1993-2002

Bezoldigde Totale Specialisatiegraad van de
tewerkstelling bezoldigde toeristische sector in vergelijking

in toerisme __ tewerkstelling met de Vlaamse Kunststeden!*!
1993 2002 1993 2002 1993 2002

Brugge 2.511 3.502 52.595 58.189 157,5 173,3
Antwerpen 7.605 9.064 242.456 241.459 103,5 108,1
Mechelen 705 857 30.138 35.158 77,2 70,2
Leuven 1.295 1.498 49.929 59.655 85,6 72,3
Gent 3.039 3.447 124.805 134.411 80,3 73,8
Kunststeden totaal 15.155 18.368 499.923 528.872 100,0 100,0
r  ï De specialisatiegraad voor de toeristische sector in een Kunststad wordt hier berekend via de verhouding tussen enerzijds het aandeel inzake toeristische tewerkstelling van de kunst- 

stad in de totale tewerkstelling van de kunststad en anderzijds het aandeel inzake tewerkstelling van de toeristische sector voor het geheel van de Kunststeden in de totale tewerkstelling 
in de Kunststeden.

Bron: RSZ, verwerking WES Onderzoek & Advies
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Figuur 5
Evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in de 
toeristische sector en evolutie van de totale 
bezoldigde tewerkstelling (1993-2002) in de 
Kunststeden

Figuur 6
Specialisatiegraad in 2002 en relatieve groei- 
index (1993-2002) van de toeristische sector in 
Brugge in vergelijking m et de Vlaamse 
Kunststeden

160
P ]  Groei-index toeristische sector

Groei-index totale tewerkstelling

200

150

100

50

achterblijvend

Antwerpen
O

sterk

Brugge
o

Leuven
Gent O  O p

Mechelen

zwak verbeterd

Relatieve groei-index

toeristische markt gaat Brugge immers in de eerste plaats 
de concurrentie aan met de andere Vlaamse Kunststeden.
We beperken ons in deze analyse tot de Kunst
steden gelegen in het Vlaams Gewest, met name B r u g g e  is h e t  

Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. k r o o n ju w e e l  v a n

De kunststad Brussel wordt dus niet in beschou- d e  W e s t - V l a a m s e

wing genomen. t o e r is t is c h e  s e c t o r

dat Brugge zich de afgelopen 10 jaar nog in sterkere mate 
heeft gespecialiseerd in het toerisme in vergelijking met de 

concurrenten. De specialisatiegraad nam toe van 
157,5 in 1993 tot 173,3 in 2002. Voor Antwerpen 
was er een beperkte toename van de specialisa
tiegraad en in Mechelen, Leuven en Gent ging de 
specialisatie in toerisme er op achteruit.

Uit tabel 4 blijkt dat Brugge in verhouding tot de 
andere Vlaamse Kunststeden veruit de hoogste 
specialisatiegraad heeft in de toeristische sector (173,3). 
In Mechelen, Leuven en Gent heeft de toeristische sector 
een relatief zwakkere positie. Daarnaast stellen we vast

De groei-index van de tewerkstelling in de toeris
tische sector per Kunststad (figuur 5) leert ons dat Brugge 
veruit de sterkste groei van de tewerkstelling in de toeristi
sche sector kent in vergelijking met de andere Kunststeden 
(+ 39,5%). Ook in verhouding tot de groei-index van de

9
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Tabel 5
Bezoldigde tewerkstelling in de toeristische sector, totale bezoldigde tewerkstelling en specialisatie- 
graad van de toeristische sector in Overig West-Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse regio's, 
1993-2002

Bezoldigde 
tewerkstelling 

in toerisme

Totale
bezoldigde

tewerkstelling

Specialisatiegraad van de 
toeristische sector in vergelijking 

met de Vlaamse regio'sl*!
1993 2002 1993 2002 1993 2002

Overig West-Vlaanderen 6.270 6.938 241.553 265.571 97,4 87,7
Vlaamse regio's 32.269 41.868 1.211.397 1.405.012 100,0 100,0
(*) De specialisatiegraad voor de toeristische sector in Overig West-Vlaanderen wordt berekend via de verhouding tussen enerzijds het aandeel inzake toeristische tewerkstelling van 
Overig West-Vlaanderen in de totale tewerkstelling van Overig West-Vlaanderen en anderzijds het aandeel inzake toeristische tewerkstelling in de totale tewerkstelling van de Vlaamse 
Regio's.

Bron: RSZ, verwerking WES Onderzoek & Advies

totale tewerkstelling blinkt de toename van de toeristische 
tewerkstelling in Brugge uit.

Net zoals bij de Kustgemeenten brachten we ook voor 
de Kunststeden de cijfergegevens over specialisatiegraad en 
de relatieve groei-index samen in één figuur.
Van figuur 6 kunnen we aflezen dat alle Kunststeden een 
positieve groei inzake toeristische tewerkstelling noteren, 
maar enkel Brugge en Antwerpen combineren dit met een 
specialisatiegraad van meer dan 100.
De andere Kunststeden Gent, Leuven en Mechelen blijven 
ondervertegenwoordigd in de toeristische sector.

Op basis van deze vaststellingen kunnen we besluiten dat de 
toeristische sector in Brugge, in vergelijking met de andere 
Kunststeden, het sterkst presteert. Brugge is meest gespe
cialiseerd in de toeristische sector en de sector groeide qua 
tewerkstelling veel sterker dan in de andere Kunststeden.

'Overig West-Vlaanderen': nog veel te doen?

Om de performantie van de toeristische sector in 
de rest van West-Vlaanderen te kunnen beoordelen, 
gaan we op dezelfde manier te werk als bij de Kunststeden. 
Hier maken we een vergelijking tussen overig West- 
Vlaanderen, en overig Vlaanderen (of de Vlaamse regio's 
in toeristische terminologie). De tewerkstelling in overig 
Vlaanderen bestaat uit de totale Vlaamse tewerkstelling 
verminderd met de tewerkstelling aan de Kust en in de 
Kunststeden.

Uit tabel 5 blijkt dat overig West-Vlaanderen een geringe spe- 
cialisatiestatus heeft in de toeristische sector (87,7 in 2002). 
Bovendien is de specialisatie in de toeristische sector er op 
achteruit gegaan in vergelijking met 2003.
Toen bedroeg de specialisatiegraad nog 97,4. De tewerk
stelling in de toeristische sector kent in overig West- 
Vlaanderen wel een aangroei (+10,7%) die echter ver 
onder de aangroei van de tewerkstelling in de toeristische 
sector in de Vlaamse regio's blijft steken (+29,7%).

Overig West-Vlaanderen wordt met andere woorden 
gekenmerkt door de combinatie van een zwakke specialisa-

tiestatus en een zwakke aangroei van de tewerkstelling in 
de toeristische sector.

Besluit

De specialisatiegraad en de groei-index samen geven een 
kwantitatief inzicht in de performantie van de besproken 
regio's. De waarde van de conclusies hangt mede af van 
de betrouwbaarheid van de basisgegevens. Hier stuiten we 
onvermijdelijk op de beperkingen die zich stellen bij 
de afbakening van de toeristische sector binnen de 
NACE-BEL-classificatie zoals die door de RSZ wordt 
gehanteerd. Een andere beperking van deze methode is dat 
ze enkel een kwantitatief beeld van de competitiviteit 
oplevert en niets zegt over de achterliggende redenen 
waarom een bepaalde regio performanter is dan een 
andere.

Niettegenstaande de beperkingen eigen aan de toegepaste 
methode, kunnen we toch concluderen dat de performan
tie van de toeristische sector in West-Vlaanderen ten achter 
blijft in vergelijking met het Vlaams Gewest.

De ontwikkeling van de toeristische sector aan de Kust blijft 
ten achter bij deze in Vlaanderen in het algemeen. De Kust 
wordt, niettegenstaande de hoge mate van specialisatie, 
immers gekenmerkt door een stilstand inzake tewerkstel- 
lingsaangroei. De positie van overig West-Vlaanderen 
is relatief zwak te noemen: de regio kent een zwakke 
specialisatiestatus gekoppeld aan een beperkte tewerkstel
lingsgroei. Brugge is de sterkste performer. De stad is het 
meest van alle Vlaamse Kunststeden gespecialiseerd in het 
toerisme en kent ook de sterkste groei van de tewerkstel
ling in deze sector.

1 Als definitie voor specialisatiegraad geldt: (Bezoldigde tewerkstel
ling in de toeristische sector in de regio (2002)/Totale bezoldigde 
tewerkstelling in de regio (2002))/(Bezoldigde tewerkstelling in de 
toeristische sector in een ruimer referentiegebied (2002)/(Totale 
bezoldigde tewerkstelling in het ruimere referentiegebied).

2 Als definitie voor de groei-index geldt: Bezoldigde tewerkstelling in 
de toeristische sector in de regio (2003)* 100/Bezoldigde tewerkstel
ling in de toeristische sector in de regio (1993)

l/VES
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TEWERKSTELLING

De tewerkstellings- 
impact van de haven 
van Brugge-Zeebrugge

Diederik Franco
Stafmedewerker sociaal-economisch beleid
WES Onderzoek & Advies

In dit artikel wordt de impact van de haven van 
Zeebrugge op het vlak van tewerkstelling in kaart 
gebracht'. Hierbij werd niet alleen de directe tewerk
stelling binnen het havengebied gemeten, 
maar tevens het indirecte effect via onder meer lokale 
spin-offs en specifieke toeleveringsrelaties.
Geëindigd wordt met een prognose van de haven
gebonden private tewerkstelling.

De directe tewerkstelling in het havengebied

Raming van de directe tewerkstelling in het havengebied

Om een raming te maken van de tewerkstelling in het 
havengebied deden we een beroep op twee gegevens
bronnen: de jaarlijkse inventariserende studie van de 
Nationale Bank van België, die zich baseert op de 
jaarrekeningen van in de haven gevestigde bedrijven en 
instellingen, en het gegevensbestand van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid.

De geografische afbakening van het havengebied

Naar analogie met het Strategisch Plan voor de haven 
van Brugge-Zeebrugge, steunt men hiervoor op het 
Koninklijk Besluit van 2 februari 1993 over de Over
dracht van de verschillende havengebieden van de Staat 
aan het Vlaamse Gewest. De haven wordt vervolgens 
verder opgedeeld in volgende havendelen (zie figuur 1):

• de voorhaven: het gebied vóór de sluiscomplexen;

• de achterhaven: het gebied dat achter de zeesluizen s 
gelegen en vóór de brug van Dudzele (Herdersbrug);

• de binnenhaven: het geheel van industriegebieden 
ten oosten en ten westen van het Boudewijnkanaal 
enerzijds en tussen 'Dudzele brug' in het noorden en 
de ring rond Brugge in het zuiden anderzijds. Tot deze 
zone rekenen we dus ook de bedrijventerreinen gekend 
als Herdersbrug - watergebonden en Herdersbrug - niet- 
watergebonden;

• de transportzone: het gebied ten westen van de 
spoorlijn Brugge-Zeebrugge, dat op het gewestplan de 
bestemming transportzone heeft.

De Nationale Bank van België raamt voor het jaar 2001 
de tewerkstelling in de havenzone van Brugge-Zeebrugge 
(zie tabel 7) op 1 1.223 arbeidsplaatsen (voltijdse equi
valenten). Meer dan drie vierde of 76,5% van het aantal

Tabel 7
Verdeling van de bezoldigde tewerkstelling in de haven van Brugge-Zeebrugge over de verschillende 
sectoren en subsectoren, 2001

In voltijdse Aantal opgenomen
(Sub)sector in % equivalenten ondernemingen
Scheepsagenten en expediteurs 4,0 449 34
Goederenbehandelaars 10,9 1.224 20
Rederijen 2,1 232 10
Wegvervoer 10,0 1.125 42
Andere diensten 7,1 798 85
DIENSTEN l*l 34,1 3.828 191
Energie 1,2 133 5
Chemische nijverheid 2,4 265 3
Scheepsbouw en -herstelling 1,1 125 7
Elektronica 6,8 758 4
Metaalverwerkende nijverheid 5,9 658 12
Visserij 3,9 441 14
Voedingsnijverheid 7,9 892 17
Andere industrie 13,2 1.490 41
INDUSTRIE 42,4 4.762 103
PARTICULIERE SECTOR 76,5 8.590 294
Staat/Gewest/Stad 3,0 338
Zeemacht 17,0 1.907
NMBS 2,0 225
Havenbedrijf 1,5 163
OPENBARE SECTOR 23,5 2.633
TOTAAL 100,0 11.223
* inclusief havenarbeiders

Bron: Nationale Bank van België, Economisch belang van de zeehavens. Haven van Brugge-Zeebrugge, boekjaar 2001. Verwerking: WES Onderzoek & Advies
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Figuur 1
Geografische afbakening van de voorhaven, achterhaven, binnenhaven en transportzone
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bezoldigden is tewerkgesteld in de particuliere sector. 
Minder dan 1 op 4 bezoldigden (23,5%) is tewerkgesteld in 
de openbare sector.

Binnen de particuliere sector is 44,6% tewerkgesteld in de 
dienstensector tegenover 55,4% in de industrie. 
Voornamelijk de sector van de 'goederenbehandelaars'
(1.224 voltijdse equivalenten) en de sector van 'het wegver
voer' (1.125 voltijdse equivalenten) nemen een groot deel 
van de bezoldigde tewerkstelling binnen de dienstensector 
voor hun rekening. In de industrie is het grootste aantal 
bezoldigden terug te vinden: de voedingsnijverheid 
(892 voltijdse equivalenten), de elektronica (758 voltijdse 
equivalenten) en de metaalverwerkende nijverheid 
(658 voltijdse equivalenten) en in de 'andere industrie'
(1.490 voltijdse equivalenten).

Voor de particuliere sector publiceert de Nationale Bank 
van België eveneens cijfers voor de twee deelzones van het 
havengebied afzonderlijk, met name de havenzone Brugge 
(dit is het gebied ten zuiden van de Herdersbrug) en de 
havenzone Zeebrugge (dit is het gebied ten noorden van 
de Herdersbrug). Hieruit blijkt dat van de totale bezoldigde 
tewerkstelling in de particuliere sector in het havengebied 
Brugge-Zeebrugge 57,2% betrekking heeft op de haven
zone Zeebrugge en 42,8% op de havenzone Brugge.

Uit het gegevensbestand van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) kunnen 316 bedrijven worden geselecteerd 
voor het havengebied van Brugge-Zeebrugge, met een 
totale tewerkstelling van 7.648 personen. Opgemerkt moet 
echter dat dit globale tewerkstellingscijfer voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge een onderschatting is van de reële te
werkstelling, onder meer door het feit dat de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid geen éénmansbedrijven en geen statutaire 
ambtenaren opneemt in zijn gegevensbestand.
Dit laatste zorgt ervoor dat de overheidssector sterk onder
vertegenwoordigd in de gehanteerde tewerkstellingscijfers.

Rekening houdend met een ondervertegenwoordiging van 
de openbare sector in de cijfers leren de RSZ-gegevens dat 
de tertiaire sector de belangrijkste sector is in de haven.

Deze sector is goed voor 55,1 % van de bezoldigde tewerk
stelling. Op de tweede plaats komt met 43,6% de secun
daire sector (d.i. de industrie en de bouwnijverheid) en het 
aandeel van de primaire sector -  in de praktijk betreft het 
de visserij -  bedraagt 1,3%.

Wanneer we de cijfers analyseren naar havendeel, 
blijkt dat in de voorhaven en de transportzone de tertiaire 
sector heel duidelijk in relatief belang primeert (respec
tievelijk 91,5% en 98,1 % van de totale tewerkstelling). 
Hetzelfde geldt, weliswaar in mindere mate, ook voor de 
achterhaven waar 58,3% van de tewerkstelling terug te 
vinden is in de tertiaire sector. Alleen in de binnenhaven 
wordt beduidend meer tewerkstelling gecreëerd binnen de 
secundaire sector (78,8%) in vergelijking met de tertiaire 
sector (21,2%).

Kwalitatieve aspecten van de tewerkstelling in de 
haven

In de studie "Onderzoek naar de impact van de haven van 
Brugge-Zeebrugge op het vlak van tewerkstelling (direct en 
indirect)'' worden een aantal kwalitatieve aspecten van de 
tewerkstelling in de haven onder de aandacht gebracht.
Via een individuele schriftelijke bevraging van de havenbe
drijven2 konden gegevens worden verzameld inzake:

- de mate waarin de activiteiten van de bedrijven in het 
havengebied een havengebonden karakter hebben;

- de woonplaatsen van de werknemers in het havengebied.

• Het havengebonden karakter van de tewerkstel
ling in het havengebied

Om het havengebonden karakter van de activiteiten in de 
haven in kaart te brengen, worden vier categorieën onder
scheiden:

• "havengebonden, dit is het uitvoeren van overslag op 
kades";

• "havengebonden, dit is voor een groot deel afhankelijk 
van goederen die in de haven geladen of gelost zijn";

Tabel 2
Verdeling van het aantal bedrijven over de verschillende categorieën van activiteit, naar havendeel, 
(in % van het aantal respondenten)

Activiteit Voorhaven Achterhaven Binnenhaven Transportzone Totaal
Havengebonden:

• het uitvoeren van overslag op kades 13,0 14,3 9,1 0,0 9,4

• voor een groot deel afhankelijk van goederen die in de haven
geladen of gelost zijn 8,7 28,6 9,1 38,9 17,9

Havenondersteunend:
• dienstverlening aan havenactiviteiten en aan havengebonden

activiteiten 60,9 23,8 15,9 38,9 31,1
Geen significante relatie met de haven 17,4 33,3 65,9 22,2 41,5
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aantal respondenten 23 21 44 18 106

Bron: WES-enquête 2003
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• "havenondersteunend, dit is een belangrijk deel van de 
activiteiten is dienstverlening aan havenactiviteiten en 
aan havengebonden activiteiten";

• "geen significante relatie met de haven".

Tabel 2 toont dat 58,4% van de bedrijven in het havenge
bied beweert dat zijn activiteit op de een of andere wijze 
in relatie staat met de haven. Ongeveer de helft hiervan (of 
31,1% van alle bedrijven in het havengebied) ziet zijn acti
viteit als 'havenondersteunend'. Bijna één op vijf of 17,9% 
van de bedrijven is voor een groot deel 'afhankelijk van de 
goederen die in de haven geladen of gelost worden' terwijl 
ongeveer één op tien bedrijven in het havengebied actief 
is in 'overslag op kades' (9,4%). Ruim vier op tien van de 
respondenten (41,5%) ziet geen significante relatie tussen 
hun activiteit en de haven van Brugge-Zeebrugge.

Wanneer we deze resultaten opsplitsen naar de verschil
lende havendelen krijgen we een meer genuanceerd beeld: 
82,6% van de bedrijven in de voorhaven, 77,8% van de 
bedrijven in de transportzone en 66,7% van de bedrijven in 
de achterhaven heeft een activiteit die op de een of andere 
manier gerelateerd is met de haven van Brugge-Zeebrugge 
ten opzichte van slechts 34,1 % van de bedrijven in de 
binnenhaven.

In de voorhaven zijn de havengerelateerde 
activiteiten voornamelijk havenondersteunend 
(60,9% tegenover 21,7%), terwijl in de 
achter- en binnenhaven er relatief meer 
bedrijven zijn met havengebonden activiteiten 
(respectievelijk 42,9% en 18,2% van het aantal bedrij
ven) als bedrijven met havenondersteunende activiteiten 
(respectievelijk 23,8% en 15,9%). In de transportzone zijn 
er evenveel bedrijven met havengebonden activiteiten als 
bedrijven met havenondersteunende activiteiten 
(beide 38,9% van het aantal bedrijven).

Op basis van deze resultaten en het gekend aantal werk
nemers in desbetreffende bedrijven, kunnen we de bezol

digde tewerkstelling in het havengebied onderverdelen 
in functie van de vier categorieën inzake havengebonden 
karakter (tabel 3).

Op basis van de enquête wordt geschat dat 34,8% van 
de bezoldigde tewerkstelling in het havengebied geen 
significante relatie heeft met de haven als zodanig. Verder 
heeft bijna 20% (19,2%) betrekking op dienstverlening 
aan havenactiviteiten en aan havengebonden activiteiten 
('havenondersteunend') en is 17,4% van de tewerkstel
ling voor een groot deel afhankelijk van goederen die in de 
haven geladen of gelost zijn. Ruim een vierde (28,5%) van 
de tewerkstelling in de haven (28,5%) kadert binnen het 
uitvoeren van overslag op kades.

Indien we met de nodige voorzichtigheid deze percentages 
toepassen op de raming volgens de Nationale Bank van 
België van de bezoldigde tewerkstelling in de private sector 
in de haven, geldt dat er van de 8.590 jobs in het havenge
bied in 2001 er:

• 5.600 (of 65,1 %) op een of andere manier in relatie 
staan met de haven en dus door de aanwezigheid van de 
haven zijn gegenereerd. Hiervan zijn er 3.948 jobs
(of 45,9%) havengebonden (waarvan 2.450 in de over

slag van goederen op de kades3 en 1.498 
in bedrijven die in grote mate afhankelijk 
zijn van goederen die in de haven worden 
geladen en gelost) en 1.652 jobs (of 19,2%) 
die zich situeren in havenondersteunende 
activiteiten;

• 2.989 (of 34,8%) geen significante relatie hebben met de 
haven.

Voorts valt op dat het aandeel van de tewerkstelling die 
niet in relatie staat met de haven sterk toeneemt naarmate 
het havendeel geografisch verder van de twee damkoppen 
verwijderd ligt (dit is meer in het zuiden gelegen)
(zie figuur 2). In de voorhaven staat amper 2,9% van de 
tewerkstelling niet in relatie tot de haven, in de transport-

Z o ' n 6 5 %  VAN

DE PRIVATE TEWERKSTELLING 

IN HET HAVENGEBIED IS 

HAVENGERELATEERD

Tabel 3
Verdeling van de bezo ldigde tew erkstelling over de verschillende categorieën van activiteit (in % )

Activiteit Voorhaven Achterhaven Binnenhaven Transportzone Totaal (*)
Havengebonden:

• het uitvoeren van overslag op kades 69,0 54,5 3,9 0,0 28,5

• voor een groot deel afhankelijk van goederen die in de haven 
geladen of gelost zijn 3,2 12,1 11,7 70,0 17,4

Havenondersteunend:
• dienstverlening aan havenactiviteiten en aan havengebonden 

activiteiten 24,9 3,6 7,6 20,6 19,2
Geen siqnificante relatie met de haven 2,9 29,8 76,8 9,4 34,8
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aantal bezoldigden 1.293 1.219 514 233 3.259
Aantal respondenten 22 21 42 18 103

: *: Voor de berekening van de totaalpercentages werd een weging toegepast waarbij de tewerkstelling van havenarbeiders (dewelke integraal in de steekproef is opgenomen) uit de 
extrapolatie wordt geëlimineerd.

Bron: WES-enquête 2003
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zone is dit al 9,4%. In de achterhaven loopt dit percentage 
op tot 29,8%4. In de binnenhaven blijkt 76,8% van de 
tewerkstelling los te staan van de haven van Brugge- 
Zeebrugge.

Wanneer we de bezoldigde tewerkstelling analyseren per 
havendeel afzonderlijk, bemerken we dat in de voorhaven 
de meeste havengerelateerde tewerkstelling gegenereerd 
wordt met het 'uitvoeren van overslag op kades' (71,1 %). 
Op de tweede plaats komt de 'dienstverlening aan haven
activiteiten en aan havengebonden activiteiten' (25,6%). 
De overige 3,3% van de tewerkstelling die in relatie staat 
met de haven van Brugge-Zeebrugge, is 'voor een groot 
deel afhankelijk van goederen die in de haven geladen of 
gelost zijn'.

In de achterhaven heeft 77,6% van de havengerelateerde 
tewerkstelling betrekking op 'het uitvoeren van overslag 
op kades', 17,2% is 'voor een groot deel afhankelijk van 
goederen die in de haven geladen of gelost zijn' en 5,1 % 
is 'havenondersteunend'.

In de binnenhaven komt de meeste havengerelateerde 
tewerkstelling voor in bedrijven die 'voor een groot deel 
afhankelijk zijn van goederen die in de haven geladen of 
gelost zijn' (50,4%). Verder is 32,8% van de havengere
lateerde tewerkstelling 'havenondersteunend' en 16,8% 
is havengebonden in de betekenis van 'het uitvoeren van 
overslag op kades'.

Ten aanzien van de transportzone geldt dat 70,0% van de 
tewerkstelling 'voor een groot deel afhankelijk van goe
deren die in de haven geladen of gelost zijn' en 20,6% 
'havenondersteunende' werkgelegenheid is. De reste
rende 9,4% van de tewerkstelling is niet havengebonden. 
Tewerkstelling die hoort tot de categorie 'het uitvoeren van 
overslag op de kades' komt -  het ligt voor de hand -  in dit 
deel van het havengebied niet voor.

Om een inzicht te krijgen in het relatieve belang van de 
verschillende economische sectoren binnen de verschil
lende vormen van havengerelateerde bedrijvigheid, is in 
tabel 4 de verdeling weergegeven van de havengebonden 
en havenondersteunende activiteiten over de verschillende 
sectoren en subsectoren.

Uit de tabel blijkt dat bij alle drie de vormen van havenge
relateerde bedrijvigheid - 'het uitvoeren van overslag op 
kades', 'voor een groot deel afhankelijk van goederen die 
in de haven geladen of gelost zijn' en 'een belangrijk deel 
van de activiteiten is dienstverlening aan havenactiviteiten 
en havengebonden activiteiten' - de tewerkstelling voorna
melijk binnen de tertiaire sector gesitueerd is (respectievelijk 
98,9%, 81,1% en 72,6%). Op de tweede plaats komt de 
secundaire sector (0,6%, 10,1 % en 27,4%). Daarna volgt 
de primaire sector (0,5%, 8,8% en 0,0%).

Het 'uitvoeren van overslag op kades' in het havengebied 
situeert zich voornamelijk in de sector van 'de overige

Tabel 4
Verdeling van de havengebonden en havenondersteunende tew erkstelling over de verschillende  
sectoren en subsectoren, naar categorie van activiteit (in % )

(Deel)sector Havengebonden Havenondersteunend
Uitvoeren van overslag Voor een groot deel afhankelijk 
op kades van goederen die in de haven 

geladen of gelost zijn

Een belangrijk deel van de 
activiteiten is dienstverlening 
aan havenactiviteiten en aan 
havenqebonden activiteiten

PRIMAIRE SECTOR 0,5 8,8 0,0
INDUSTRIE 0,1 7,5 6,6

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 7,5
Vervaardiging van producten van metaal 2,6
Overiqe industrie 0,1 4,0

BOUWNIJVERHEID 0,4 2,6 20,8
SECUNDAIRE SECTOR 0,6 10,1 27,4

Verkoop en reparatie van auto's en
motorrijwielen, kleinhandel in motorbrandstoffen 17,6
Groothandel en handelsbemiddeling
(excl. de handel in auto's en motorrijwielen) 0,7 8,8 0,7
Vervoer te land 40,6 13,0
Vervoer over water 13,3 0,2 2,4
Vervoerondersteunende activiteiten 5,8 13,9 37,1
Overige zakelijke dienstverlening 79,0 12,6
Overiqe diensten 6,9

TOTAAL TERTIAIRE SECTOR 98,9 81,1 72,6
ALGEMEEN TOTAAL 100,0 100,0 100,0
ABSOLUUT AANTAL 1.577 454 453
Aantal respondenten 10 19 32

Bron: WES-enquête 2003
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Figuur 2
Bezoldigde tewerkstelling in functie van de relatie tussen de activiteit en de haven van Brugge- 
Zeebrugge, naar havendeel (in %)

20,6

76,8

Havengebonden, d.i. het uitvoeren van 
overslag op de kades

Havengebonden, d.i. voor een groot deel 
afhankelijk van goederen die in de haven 
geladen of gelost zijn

Havenondersteunend, d.i. een belangrijk 
deel van de activiteiten is dienstverlening 
aan havenactiviteiten en havengebonden 
activiteiten

Geen significante relatie met de haven
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zakelijke dienstverlening' (79,0%)5, het 'vervoer over water' 
(13,3%) en de sector van 'vervoerondersteu- 
nende activiteiten' (5,8%). De drie sectoren 
behoren tot de tertiaire sector.

Ook de tewerkstelling die 'voor een groot deel 
afhankelijk is van goederen die in de haven 
geladen of gelost zijn', is vooral aan te treffen 
in de dienstensector: 'vervoer te land' (40,6%) en 'verkoop 
en reparatie van auto's en motorrijwielen, kleinhandel in 
motorbrandstoffen' (17,6%). Daarnaast omvat deze groep 
wat tewerkstelling in de primaire sector (voornamelijk vis
serij, 8,8%) en in de secundaire sector ('vervaardiging van 
voedingsmiddelen en dranken', 7,5%).

M a a r  l ie f s t  95% v a n  d e

WERKNEMERS IN HET HAVEN

GEBIED B r u g g e - Z e e b r u g g e

WOONT IN

W e s t - V l a a n d e r e n .

West-Vlaamse arrondissementen vertegenwoordigen
samen minder dan 5% (2,3%) van het totaal 
aantal werknemers dat werkt in het havenge
bied en afkomstig is uit West-Vlaanderen.

De meeste werknemers uit het havengebied 
die wonen in het arrondissement Brugge, zijn 
woonachtig in Brugge (43,6%), Knokke-Heist 

(16,7%) en Blankenberge (14,0%).

De indirecte tewerkstelling in het arrondissement 
Brugge

Bijna twee derden van de havenondersteunende tewerk
stelling situeert zich in de tertiaire sector (72,6%), 
waar onder meer het 'verhuur zonder bedieningsperso
neel' (37,1 %), het 'vervoer te land' (13,0%) en de 'overige 
zakelijke dienstverlening' (12,6%) voor een groot deel van 
de havenondersteunende tewerkstelling zorgen. Ruim een 
vijfde (20,8%) van de havenondersteunende tewerkstelling 
is terug te vinden in de bouwnijverheid.

• De herkomst van de werknemers in het haven
gebied

Tabel 5 toont de spreiding van de woonplaatsen van de 
werknemers in et havengebied.

Ruim 95% van de werknemers in het havengebied van 
Brugge-Zeebrugge woont in West-Vlaanderen. De overigen 
wonen in Oost-Vlaanderen (4,11 %), in één van de overige 
Vlaamse provincies (0,3%) of in het buitenland (0,4%).

Van 98% van de personen die werken in het havengebied 
en wonen in West-Vlaanderen is ook de gemeente waar de 
werknemer woonachtig is, uit de enquête bekend.

Hieruit blijkt dat 87,1 % van de personen werkzaam in het 
havengebied en afkomstig uit West-Vlaanderen wonen en 
werken in het arrondissement Brugge. Op de tweede plaats 
staat het arrondissement Oostende met 10,6%. De overige

Om de indirecte tewerkstelling die de haven van Brugge- 
Zeebrugge in het arrondissement Brugge genereert te 
ramen, wordt in eerste instantie de groep bedrijven bepaald 
die door de aard van hun activiteiten in aanmerking komen 
om als indirecte tewerkstelling te worden beschouwd.
De tewerkstelling in deze bedrijven wordt aangeduid als 
"de potentiële indirecte tewerkstelling".

In welke economische sectoren bevinden zich de 
klanten en toeleveranciers van de havengebonden 
bedrijven?
• visserij en het kweken van vis en schaal- en schelpdie

ren (NACE-code 05);
• verwerking en conservering van vis en vervaardiging 

van visproducten (NACE-code 152);
• vervaardiging van overige transportmiddelen6 

(NACE-code 35);
• recuperatie van afval (NACE-code 37);
• bouwnijverheid (NACE-code 45);
• verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen; 

kleinhandel in motorbrandstoffen (NACE-code 50);
• groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de han

del in auto's en motorrijwielen (NACE-code 51);
• vervoer te land (NACE-code 60);
• vervoer over water (NACE-code 61);
• vervoerondersteunende activiteiten (NACE-code 63);
• overige zakelijke dienstverlening7 (NACE-code 74).

Bron: WES enquête 2003; bevraging van de bedrijven in het havengebied

Tabel 5
Woonplaats van de werknemers in het havengebied van Brugge-Zeebrugge (in %)

West-Vlaanderen 95,2 Arrondissement Brugge 
Arrondissement Oostende 
Arrondissement Tielt 
Arrondissement Roeselare 
Arrondissement Kortrijk 
Arrondissement Veurne 
Arrondissement Diksmuide 
Arrondissement leper 
Totaal

87,1
10,6
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,1

100,0
Oost-Vlaanderen 4,1
Rest Vlaanderen en Brussel 0,3
Buitenland (Nederland) 0,4
Totaal 100,0

Bron: WES-enquête 2003
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Na uitzuivering van de subsectoren waarbinnen indirecte 
tewerkstelling a priori moet worden uitgesloten8, kan de 
potentiële indirecte tewerkstelling in het arrondissement 
Brugge uiteindelijk worden vastgelegd. Deze potentiële 
indirecte tewerkstelling is toe te wijzen aan 2.074 bedrij
ven in het arrondissement Brugge (met uitsluiting van het 
havengebied zélf) met in totaal een tewerkstelling van 
13.876 personen. Deze bedrijven worden door de aard 
van hun activiteiten beschouwd als bedrijven waarvan de 
tewerkstelling (geheel of gedeeltelijk) wordt gegenereerd 
door de haven van Brugge-Zeebrugge. Het merendeel van 
deze potentiële indirecte tewerkstelling is terug te vinden 
in Brugge (7.706 arbeidsplaatsen), Knokke-Heist (1.402 
arbeidsplaatsen) en Torhout (1.264 arbeidsplaatsen) en bin
nen de sectoren 'bouwnijverheid' (4.454 arbeids-plaatsen), 
'overige zakelijke dienstverlening' (4.332 arbeidsplaatsen), 
'groothandel' (2.581 arbeidsplaatsen) en 'vervoer te land'
(1.358 arbeidsplaatsen).

Om vervolgens de reële indirecte tewerkstelling in het
arrondissement Brugge vastte stellen, werd in het kader 
van de studie "Onderzoek naar de impact van de haven 
van Brugge-Zeebrugge op het vlak van tewerkstelling 
(direct en indirect)" een schriftelijke enquête gericht aan 
een representatieve steekproef van 1.273 bedrijven in het 
arrondissement Brugge. Deze bedrijven werden geselec
teerd uit de groep van 2.074 door de aard van 
hun activiteiten als indirecte tewerkstelling in 
aanmerking komende bedrijven uit het arron
dissement Brugge.

Van de 290 bedrijven die op de enquête 
hebben gereageerd, beweert 42,4% (123 
bedrijven) klant en/of leverancier te zijn bij één 
of meerdere bedrijven in de haven.
Deze bedrijven vertegenwoordigen een totale 
tewerkstelling van 2.348 arbeidsplaatsen.
Indien ook rekening wordt gehouden met de 
mate waarin deze klant- of leveranciersrelatie per bedrijf van 
toepassing is9, dan wordt de indirecte tewerkstelling van de

haven van Brugge-Zeebrugge berekend op 311,4 arbeids
plaatsen bij deze 123 aan de haven gerelateerde bedrij
ven. Ten opzichte van de totale tewerkstelling in de 290 
bedrijven die op de enquête hebben gereageerd (3.487), 
vertegenwoordigt dit 8,9%.

Toegepast op de totale potentiële indirecte tewerkstelling 
in het arrondissement Brugge (een totale tewerkstelling 
van 13.876 arbeidsplaatsen), geeft dit een geraamde totale 
indirecte tewerkstelling van 1.235 arbeidsplaatsen10.

Indien we de resultaten bekijken per deelsector (zie tabel 6), 
dan zien we dat de relatie met de haven vooral sterk 
aanwezig is in de deelsectoren 'vervaardiging van overige 
transportmiddelen' (90,0%), de visserij (44,4%) en het 
vervoer te land (28,0%). In aantal arbeidsplaatsen kan 
de indirecte tewerkstelling worden beschreven als volgt:
380 arbeidsplaatsen zijn te situeren in het vervoer te land 
(35,4%), 244 in de bouwnijverheid (22,7%), 165 in de vis
serij (15,4%), 158 in de vervaardiging van overige trans
portmiddelen (14,7%) en 96 in de overige zakelijke dienst
verlening (8,9%). In de groot- en kleinhandel, de sector van 
de vervoerondersteunende activiteiten en de recuperatie 
van afval blijkt relatief weinig indirecte tewerkstelling voor 
te komen.

Een gelijkaardige raming van de indirecte 
tewerkstelling kan worden gemaakt per 
gemeente van het arrondissement Brugge (zie 
tabel 7). Dit leert dat de afhankelijkheids- 
graad van de haven procentueel het grootst is 
te Jabbeke (37,7%), te Zedelgem (17,4%) en 
te Brugge (8,5%). In absolute aantallen is de 
indirecte tewerkstelling het grootst te Brugge 
(652 arbeidsplaatsen). Daarna volgen Jabbeke 
(239 arbeidsplaatsen), Zedelgem (154 arbeids
plaatsen), Knokke-Heist (86 arbeidsplaatsen) 
en Oostkamp (59 arbeidsplaatsen). In de 

andere gemeenten van het arrondissement Brugge blijkt 
relatief weinig indirecte tewerkstelling voor te komen.

B o v e n o p  d e

RECHTSTREEKSE 

TEWERKSTELLING 

CREËERT DE HAVEN BRUGGE- 

Z e e b r u g g e  NAAR SCHATTING 

NOG EENS 1 .2 3 5  

ARBEIDSPLAATSEN IN HET AR

RONDISSEMENT B r u g g e .

Tabel 6
Raming van de indirecte tewerkstelling naar sector

Sector Afhankelijkheidsgraad 
(in %)

Totale tewerkstelling
in het arrondissement Brugge

Indirecte
tewerkstelling

5 Visserij 44,4 372 165
35 Vervaardiging van overige transportmiddelen l°l 90,0 176 158
37 Recuperatie van afval 0,0 20 0
45 Bouwnijverheid 5,5 4.454 244
50 Verkoop van auto's, kleinhandel brandstoffen W 3,7 162 6
51 Groothandel (exclusief auto's) 0,9 2.581 23
60 Vervoer te land M 28,0 1.358 380
63 Vervoersondersteunende activiteiten W 0,7 270 2
74 Overiqe zakelijke dienstverlening 2,2 4.332 96

Totaal 13.876 1.074 <4
lol Exclusief 353, 354, 355 
M  Exclusief 501 502, 504 
14 Exclusief 601, 6021, 6022, 6023, 60241, 603 

Exclusief 633
I4  Dit totaalcijfer wijkt a f van de initiële raming van 1.235 indirecte arbeidsplaatsen. Dit is het gevolg van het feit dat het aandeel qua tewerkstelling van de verschillende deelsectoren in de 

steekproef afwijkt van het aandeel van deze sectoren in de totaliteit van het arrondissement.
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Prognose van de havengebonden private tewerkstel
ling

Als uitgangspunt voor een prognose van de havenge
bonden private tewerkstelling in de haven van Brugge- 
Zeebrugge, geldt dat dit deel van de directe tewerkstelling 
in de haven, hierboven geraamd op 5.600 jobs in hetjaar 
2001, in essentie trafiekgebonden is. Daarom kan - met het 
oog op een prognose van de tewerkstelling - worden terug
gegrepen naar de trafiekprognoses die werden opgemaakt 
in het kader van het "Strategisch Plan voor de toekomstige 
ontwikkeling van de haven van Brugge-Zeebrugge".

Tabel 8 toont de trafiekprognoses voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge volgens drie scenario's. Hieruit blijkt dat 
de trafiek in de haven zal evolueren van de huidige 
32 miljoen ton (2001) naar een verwachte overslag die, 
naargelang het scenario, varieert van 50,5 miljoen ton tot 
93,6 miljoen ton in 2020.

Vervolgens kan de relatie worden gelegd tussen de hoe
veelheid overgeslagen goederen en de tewerkstelling die 
dit rechtstreeks genereert. Hiervoor wordt een beroep

gedaan op de gegevens van 2001 die betrekking hebben 
op het aantal shifts die door havenarbeiders werden ge
presteerd. In totaal gaat het om 201.744 shifts, gepresteerd 
door 1.069 havenarbeiders, die als volgt zijn gespreid over 
de goederencategorieën11:

• 150.166 shifts voor de overslag van ro-ro 
(of 10,47 shifts per 1.000 ton);

• 16.493 shifts voor de overslag van containers 
(of 1,56 shifts per 1.000 ton);

• 34.492 shifts voor de overslag van conventioneel 
stukgoed (of 33,43 shifts per 1.000 ton);

• 593 shifts voor de overslag van vaste bulk 
(of 0,30 shifts per 1.000 ton).

Indien er vervolgens wordt van uitgegaan dat één havenar
beider per jaar gemiddeld 185 shifts presteert (gemiddelde 
over de voorbije 10 jaar) en dat er de komende 20 jaar een 
productiviteitstoename zal gelden van 1 % per jaar12, kan 
een prognose worden gemaakt van de verwachte tewerk
stelling voor de overslag van goederen in de haven van 
Brugge-Zeebrugge (zie tabel 9).

Tabel 7
Raming van de indirecte tewerkstelling naar gemeente

Afhankelijkheidsgraad 
(in %)

Totale tewerkstelling 
in de geselecteerde 
sectoren

Indirecte
tewerkstelling

Beernem 2,0 430 9
Blankenberge 0,0 266 0
Brugge (exclusief haven) 8,5 7.706 652
Damme 1,7 232 4
Jabbeke 37,7 634 239
Knokke-Heist 6,1 1.402 86
Oostkamp 6,8 872 59
Torhout 0,9 1.264 12
Zedelgem 17,4 884 154
Zuienkerke 0,4 186 1
Totaal arrondissement Brugge 13.876 1.216 tal

14 Dit totaalcijfer wijkt a f van de initiële raming van 1.235 indirecte arbeidsplaatsen. Dit is het gevolg van het feit dat het aandeel qua tewerkstelling van de 10 gemeenten in de steekproef 
afwijkt van het aandeel van diezelfde gemeenten in de totaliteit van het arrondissement.

Tabel 8
Prognose van de goederentrafiek in de haven van Brugge-Zeebrugge, naar verschijningsvorm 
(in 1.000 ton)

2001 Laag/restrictief M Midden/status-quo M Hoog/expansief 4
Ro-ro 14.300 21.500 31.700 1.000
Containers 10.600 18.200 30.100 36.600
Stukgoed 1.000 1.100 1.600 1.900
Vaste bulk 2.000 3.400 4.500 5.600
Vloeibare bulk 4.100 6.300 6.800 7.000
Totaal 32.000 50.500 74.700 93.600

1°) Aangenomen wordt: een lage economische groei (1,5% per jaar) en een restrictief havenbeleid (teruglopend marktaandeel)
|b) Aangenomen wordt: een middenscenario inzake economische groei (2,25% per jaar) in combinatie met een gelijkblijvend havenbeleid (constant marktaandeel) 
(c) Aangenomen wordt: een hoge economische groei verwacht (3% per jaar) samen met een expansief havenbeleid (groeiend marktaandeel).

Bron: IDEA Consult, Economische positionering van de haven van Brugge-Zeebrugge, februari 2002. Verwerking: WES Onderzoek & Advies
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TEWERKSTELLING

■  Bridgestone-Firestone Zeebrugge ■  Kiwlbehandeling op Belgian New Fruit Wharf, Zeebrugge

Uit tabel 9 blijkt dat de verwachte tewerkstelling van 
havenarbeiders in de haven van Brugge-Zeebrugge voor het 
jaar 2020 geraamd wordt op 1.303 arbeidsplaatsen volgens 
het laag/restrictief scenario, op 1.940 arbeidsplaatsen vol
gens het midden/status-quo scenario en op 2.537 arbeids
plaatsen volgens het hoog/expansief scenario.

Indien men er tenslotte van uitgaat dat de overige ha
vengebonden private tewerkstelling in het havengebied 
proportioneel zal mee-evolueren met de verwachte evolutie 
van de goederentrafiek (en van de tewerkstelling van 
havenarbeiders), blijkt dat voor het jaar 2020 een private 
tewerkstelling in havengebonden activiteiten kan worden

verwacht die varieert van ongeveer 6.600 personen volgens 
het laag/restrictief scenario, 9.850 personen volgens het 
midden/status-quo scenario tot 12.870 personen volgens 
het hoog/expansief scenario (zie tabel 10).

1 Dit artikel is een samenvatting van een onderzoek dat WES 
Onderzoek & Advies in het kader van de opmaak van het 
"Strategisch Plan voor de toekomstige ontwikkeling van de haven 
van Brugge-Zeebrugge" heeft uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement leefmilieu 
en infrastructuur, afdeling beleid). Voor het volledige onderzoek 
verwijzen we naar: WES, "Onderzoek naar de impact van de haven

Tabel 9
Prognose van de tewerkstelling voor de overslag van goederen (havenarbeiders) in de haven van 
Brugge-Zeebrugge, naar verschijningsvorm (jaar 2020)

Laag/restrictief Midden/status-quo Hoog/expansief
R.o-ro 1.007 1.485 1.990
Containers 127 210 255
Stukgoed 165 239 284
Vaste bulk 5 6 8
Vloeibare bulk 0 0 0
Totaal 1.303 1.940 2.537

Bron: Eigen berekeningen WES Onderzoek & Advies

Tabel 10
Prognose van de havengebonden private tewerkstelling in de haven van Brugge-Zeebrugge  
(jaar 2020)

Laag/restrictief Midden/status-quo Hoog/expansief
Overslag van goederen l°l 2.770 
Bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van 
goederen die in de haven geladen en gelost worden

4.125 5.394

(bijvoorbeeld distributie) 1.826 2.719 3.555
Havenondersteunende activiteiten 2.014 2.998 3.921
Totaal 6.610 9.842 12.870

M  Bedoeld wordt: de som van de tewerkstelling van havenarbeiders en de eigen tewerkstelling van de overslagbedrijven.

Bron: Eigen berekeningen WES Onderzoek & Advies
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TEWERKSTELLING

■  LNG-Fluxys terminal, Zeebrugge ■  Stora Enso, Zeebrugge

van Brugge-Zeebrugge op het vlak van tewerkstelling (direct en 
indirect)", december 2003, 55 blz.

2 In de eerste helft van juni 2003 werden in totaal 488 enquête
formulieren verzonden. Op de enquête reageerden 117 bedrijven 
met een totale tewerkstelling van 3.270 werknemers, hetgeen de 
responsgraad op 24,0% brengt in termen van aantal bedrijven en 
op 42,8% brengt in termen van tewerkstelling.

3 Dit aantal kan nog eens worden opgesplitst in twee categorieën:
1.246 havenarbeiders en 1.204 eigen tewerkstelling van de over
slagbedrijven.

4 De aanwezigheid van het bedrijf Glaverbel/Seapane (gezamenlijke 
tewerkstelling van 305 arbeidsplaatsen) zorgt voor dit vrij hoge 
percentage niet-havengebonden tewerkstelling in de achterhaven.

5 Aan deze sector wordt de groep van de havenarbeiders toegewezen.
6 Met de 'vervaardiging van overige transportmiddelen' wordt de 

vervaardiging van transportmiddelen, anders dan auto's (personen
auto's, vrachtwagens, bestelwagens, vrachtauto's, trekkers voor op
leggers, autobussen, touringcars,...), carosserieën, aanhangwagens, 
caravans en onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en 
motoren daarvan bedoeld. Met overige transportmiddelen worden 
de schepen, het rollend materieel voor spoor- en tramwegen, de lucht
en ruimtevaartuigen, de motorrijwielen en rijwielen en de overige 
transportmiddelen zoals kruiwagens, bagagekarren, handwagens, 
caddies, transportwagentjes en voertuigen die door dieren worden 
getrokken bedoeld.

7 De 'overige zakelijke dienstverlening' omvat activiteiten zoals advies 
en bijstand aan de bedrijfswereld, technisch advies, architecten en 
ingenieurs, technische testen en analyses, reclamewezen, selectie en 
terbeschikkingstelling van personeel, opsporings- en beveiligings
diensten, industriële reiniging en diverse andere dienstverlening aan 
bedrijven.

8 Het betreft volgende subsectoren:
• binnen de groep 'vervaardiging van overige transportmiddelen': 

vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen (NACE-code 353), 
vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen (NACE-code 354) en 
vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. (NACE-code 
355);

• binnen de groep 'verkoop en reparatie van auto's en motor
rijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen': handel in auto's 
(NACE-code 501), onderhoud en reparatie van auto's 
(NACE-code 502) en handel en reparatie van motorrijwielen 
(NACE-code 504);

• binnen de groep 'vervoer te land': vervoer per spoor (NACE-code 
601), personenvervoer te land volgens een dienstregeling 
(NACE-code 6021), exploitatie van taxi's (NACE-code 6022), 
overig vervoer van personen te land (NACE-code 6023), 
verhuisdiensten (NACE-code 60241). vervoer via pijpleidingen 
(NACE-code 603);

• binnen de groep 'vervoerondersteunende activiteiten': 
reisbureaus en touroperators (NACE-code 633).

9 Bijvoorbeeld: een bedrijf met een totale tewerkstelling van
10 personen realiseert 20% van zijn totale omzet binnen het haven
gebied. De resulterende indirecte tewerkstelling wordt in dit geval 
vastgelegd op 2 arbeidsplaatsen.

10Deze extrapolatie veronderstelt dat de afhankelijkheidsgraad van de 
haven bij die bedrijven die niet hebben gereageerd op de enquête 
dezelfde is als bij die bedrijven die wél hebben gereageerd op de 
enquête. Deze aanname leidt ertoe dat het resultaat van de 
berekening moet worden gezien als een waarschijnlijke bovengrens. 
Men mag immers aannemen dat bedrijven die met de haven geen 
enkele binding hebben zeker niet meer geneigd zullen zijn aan de 
enquête mee te werken en dus zeker niet minder zullen vertegen
woordigd zijn onder de niet-respondenten dan onder de responden
ten.

11 Bron: CEWEZ. Het aantal voor de overslag van vloeibare bulk 
gepresteerde shifts komt in dit overzicht niet voor omdat dit ook in 
de werkelijkheid het geval is.

12Dit betekent dat voor het jaar 2020 volgende ratio's gelden:
8,66 shifts voor de overslag van 1.000 ton ro-ro goederen,
1,29 shifts voor de overslag van 1.000 ton containers, 27,67 shifts 
voor de overslag van 1.000 ton conventioneel stukgoed en 0,25 
shifts voor de overslag van 1.000 ton vaste bulk.
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RUIMTELUKE PLANNING

De herontdekking van het beeld

Het beeldkwaliteitplan 
als veelzijdig 
planninginstrument

Guy Bourdet
Stafmedewerker ruimtelijke planning 
WES Onderzoek & Advies

Inleiding

Wat voor een nieuw planninginstrument hebben de 
planners nu weer bedacht: het beeldkwaliteitplan? 
Niets lijkt de stortvloed aan planning en regelneverij 
te kunnen stoppen, hoort men hier en daar al fluis
teren. Bovendien blijkt eenduidigheid omtrent de in- 
houd van het plan zoek. What's in a name? De talrijke 
voorbeelden zijn evenveel verschillende plannen met 
een ander onderwerp, afbakening en werking.
Een 'streven naar een (verhoogde) beeldkwaliteit' is 
hun enige schijnbare overeenkomst. Maar hoe defi
nieer je de gewenste beeldkwaliteit? Niets is immers 
zo veranderlijk als de appreciatie van vormgeving en 
beeld. En hoe verhoudt het beeldkwaliteitplan zich 
tot de andere instrumenten: strategische plannen, 
structuurplannen, uitvoeringsplannen, masterplan- 
nen, stedenbouwkundige ontwerpstudies?

Kortom, het wat, waarom en hoe van het beeldkwali
teitplan verdient enige duiding. Het artikel verkent de 
mogelijkheden van dit boeiend veelzijdig en toch concreet 
beleid- en planinstrument. We pogen aan te tonen hoe een 
lokaal bestuur hiermee aan de slag kan. Hiervoor baseren 
we ons op het onderzoek en de werkzaamheden van WES 
Onderzoek & Advies in het kader van de opmaak van het 
beeldkwaliteitplan publieke ruimte binnenstad en 
stationsomgeving in Mechelen1.

Caleidoscoop van een (nieuw) planninginstrument

De ontwikkeling van het instrument beeldkwaliteitplan 
volgt uit de hedendaagse ruimtelijke complexiteit en de 
aandrang van iedereen die met 'ruimte' bezig is om er vat 
op te krijgen. Die ruimtelijke realiteit wordt gekenmerkt 
door versnippering, individualisering en een woekering 
aan structureren en netwerken. Dit heeft tot een veelheid 
aan ruimtelijke invullingen en vormen geleid, vaak met een 
verminderde (beeld)kwaliteit tot gevolg. Geconfronteerd 
met deze complexe ruimtelijke context legt men bij het

1 Het beeldkwaliteitplan publieke ruimte binnenstad en stationsom
geving te Mechelen wordt opgemaakt door WES Onderzoek & 
Advies in samenwerking met Buro II (Roeselare) en Denis Dujardin 
(landschapsarchitect, Kortrijk) in opdracht van de stad Mechelen.

ruimtelijk ontwerp al te vaak de klemtoon op een louter 
functionele benadering van de problematiek. Het streven 
naar esthetische kwaliteiten in het ruimtelijk ontwerp wordt 
hierbij als secundair beschouwd -  als het al niet verguisd 
wordt.

Probleem is evenwel dat een ruimtelijk ontwerp, hoe con
ceptueel en functioneel doordacht ook, altijd een visuele 
finaliteit en kwaliteit heeft. Vorm en functie zijn onlosma
kelijk met elkaar verbonden2. Ruimte plannen en ordenen 
betekent dus ook ruimte vormgeven en dit op het vlak 
van architectuur, publieke ruimte, stedenbouwkundig en 
landschapsontwerp.

Op het einde van de twintigste eeuw krijgt mede daarom 
het instrument 'beeldkwaliteitplan' vorm, of beter gezegd 
talrijke vormen en varianten daarvan. Het besef groeit 
immers dat naast een goed functionerend en door
dacht ontwerp, aandacht voor het 'stedelijk schoon' 
evenzeer noodzakelijk is, wil men een kwalitatieve 
(leef)ruimte ontwikkelen3. Beleving is meer dan het 
gebruik. Beleving is immers gelaagd met sociale, culturele, 
historische betekennissen. Of anders gezegd: water laaft 
de dorstige, maar genieten van een goede wijn verheft het 
drinken boven het voldoen aan de biologische behoefte 
aan vochtinname.

Dit besef materialiseert zich onder andere in de ontwikke
ling van het beeldkwaliteitplan als beleids- en planningin
strument. Het beeldkwaliteitplan kende zijn momentum 
in de negentiger jaren in Nederland waar de overheid een 
integraal referentiekader wou aanreiken aan alle actoren 
die de gebouwde omgeving vormgeven4. Dit integraal 
referentiekader bevat normen, zowel met betrekking tot 
de esthetische kwaliteit als de instandhouding en het 
beheer. Een beeldkwaliteitplan is met andere woorden een 
referentiekader, een toetsend en adviserend handboek, 
dat tekstueel, maar vooral met beelden de nagestreefde 
esthetische kwaliteit toelicht. Het is bij uitstek een visueel 
en visualiserend plan of document. Nogal logisch als men 
het heeft over beeld en beeldkwaliteit. Of toch niet?

2 Dit betekent niet het blindelings volgen van het adagium van Henry 
Sullivan, namelijk "form follows function". Het hanteren van een 
causaal verband tussen vorm en functie is een vereenvoudiging van 
de complexe realiteit. Beter is te spreken over een relatie tussen 
vorm en functie, tussen vormgeving en gebruik. Vormgeving is im
mers het resultaat van een complexe gelaagdheid waar ook sociale, 
culturele en individuele patronen en conventies een rol spelen.

3 Het is een antwoord op een steriele en verengde lezing van het lou
ter functionalistisch modernisme, een herontdekking van het beeld 
als medium dat verder strekt dan een estheticisme, een verheerlij
king van de vorm.

4 VAN WINSEN M. R., De herontdekking van het beeld -  Een renais
sance zonder leerstellingen, in: Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, 
nummer 1, jaargang 1997.
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RUIMTELUKE PLANNING

Meer dan het beeld

Het beeld is een krachtig medium, vaak reducerend een
duidig en verleidelijk snel vatbaar. Alles hangt echter af van 
hoe men met beelden omgaat en bijgevolg de werking van 
een beeldkwaliteitplan invult. In het woord beeldkwali- 
teitplan schuilen niet gratuit de woorden 'beeld' en 
'kwaliteit', een tweeledigheid van het begrip en instru
ment die alleen in een integrerende benadering ten volle 
gerealiseerd kan worden. Er is immers een verschil tussen 
het definiëren van de gewenste beeldkwaliteit en het de
termineren van een gewenst beeld. De eerste benadering is 
dynamisch en flexibel, de tweede statisch en gericht op de 
uitwerking van een eindtoestand. De werking en meer
waarde van het beeldkwaliteitplan schuilt in de 
dynamische en flexibele invulling. Gebruikt men het beeld 
als ontwerpfinaliteit (een statische aanpak) dan ontwerpt 
men de ruimte. De (beeldkwaliteit)planner wordt designer. 
Het beeld krijgt prioriteit over de beeldkwaliteit, de prent 
voorrang op de beleving. Een dergelijke eindtoestand- 
gerichte benadering ondergraaft de meerwaarde van het 
beeldkwaliteitplan als dynamisch, doch specifiek beleids
instrument. Het verwordt tot dat wat in onze continu 
veranderende wereld en ruimtelijke realiteit onwerkbaar als 
planninginstrument is: het eindtoestandbenadering.

Daarom kan gesteld worden dat beeldkwaliteitplanning een 
gemotiveerde en gestructureerde verwoording is van een 
beleidsvisie inzake esthetische kwaliteit in ruimtelijke orde
ning en inrichting op verschillende schaalniveaus. Het is een 
visueel en beeldend referentiekader dat het streven naar 
beeldkwaliteit expliciteert bij iedere (structurele) ingreep in 
de ruimte.

Dit gebeurt door de evaluatie van de bestaande ruimtelijke 
toestand, de beleving en de beeldkwaliteit ervan.
Deze analyse en evaluatie vormt de basis of ontwerpopgave 
bij het formuleren van de visie op de gewenste beeldkwa
liteit. Belangrijk bij de analyse en de visievorming is het 
ontleden van de kwaliteit van beeld en beleving in een 
aantal criteria. Dit laat toe in de verschillende onderdelen 
van het plan -  analyse, visie en gewenste ontwikkeling 
-  het te hebben over kwaliteit in plaats van louter over de 
gekozen vormentaal. Een wezenlijk onderdeel van het plan 
is bijgevolg het omschrijven van wat onder (beeld)kwaliteit 
begrepen wordt. Welke zijn de criteria die, afhan
kelijk van het onderwerp, de context (ruimtelijk, 
beleid en actoren) en implementatie bepalend zijn?

■  Analyse van de bestaande toestand van het beeldkwaliteitplan 
publieke ruimte binnenstad en stationsomgeving te Mechelen.

De vraag is niet alleen hoe de planner of deskun
dige beeldkwaliteit omschrijft, maar ook hoe de 
gebruiker, 'belever' beeldkwaliteit ervaart. Het be
palen van de criteria, de determinerende factoren 
of het programma van eisen waaraan het geschets
te ontwikkelingsbeeld moet voldoen, is met andere 
woorden in de eerste plaats maatwerk.
Wat is eigen aan plek? Wat maakt een plek bijzon
der of juist niet? Hoe kan men een plek eigenheid geven? 
Welke elementen en/of factoren bepalen de kwaliteit van 
de beleving en de beeldkwaliteit in het bijzonder?

E en  p l e k  Welke zijn de marges waarbinnen gemanoeu- 
een  e ig e n h e id  vreerd kan worden en binnen welke tijdhorizon wil 

g e v e n , men het plan implementeren? Het beeldkwaliteit- 
b ie d t  n ie t  plan als beleidsinstrument stemt af op de eigen-

a l l e e n  e en  heid en noden van het onderwerp. Dit gaat van
a a n g e n a m e  een globale beeldkwaliteitschets voor een stad of 

l e e f o m g e v in g , stadsdeel tot het (exemplarisch) aangeven van de 
m a a r  z e t  materialen en het meubilair bij de aanleg van 

d e  p l e k  t e v e n s  o p  publieke ruimte.
DE KAART

Het plan is bijgevolg flexibel in vorm en gebruik.
En dat moet het ook zijn. Of het nu een (cultuur)historische 
stad als Brugge, een badplaats aan de Vlaamse kust of een 
landelijke kern betreft, overal streeft men naar ruimtelijke
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RUIMTELIJKE PLANNING

kwaliteit en beeldkwaliteit, maar telkens met een eigen 
invulling. Flaneren op de dijk, genieten op een bank langs 
de Brugse reien of wandelen langs grachten en weilanden 
hebben elk hun eigen beleving, waaraan de mens een 
beeld koppelt, een beeld dat de appreciatie van de beleving 
mee determineert.

Maatwerk voor een complexe probleemstelling

De afstemming van het plan op de context, de specifieke 
situatie, betekent evenzeer inspelen op de noden van een 
plek: het creëren van een duidelijk imago, het verhogen van 
de leefbaarheid, het vergroten van de aantrekkingskracht. 
Verwijzend naar het ontstaan van het plan als instrument 
voor stadsvernieuwing, is de uitbouw van de beeldkwaliteit 
een uiting van het streven naar (ruimtelijke) kwaliteit in 
het algemeen. Daarnaast is er in de globaliserende wereld, 
waar door de uitbouw van snelle communicatie-infrastruc- 
turen de afstanden kleiner worden en waar door uniformi- 
sering lokale eigenheden vervagen, nood aan een duidelijke 
profilering of imagovorming. Overheden willen plekken 
opnieuw een eigenheid geven, niet alleen om bewoners en 
gebruikers een aangename leefomgeving te bieden, maar 
tevens om een plek op de kaart te zetten. Werken aan 
beeldkwaliteit betekent dus ook via een grondige plaats- en 
contextgebonden analyse de beeldkwaliteit te differenti
ëren. Herkenbaarheid en identiteit zijn doorslaggevende 
criteria bij de appreciatie van de beleving.

Even flexibel is het werkingsbereik van het beeldkwaliteit- 
plan en de verhouding tot de andere beleid- en planning- 
instrumenten. Ook dit is afhankelijk van de situatie, het 
onderwerp en de beleidswensen. Een beeldkwaliteitplan

5 Naar NIO I. geciteerd in 'En is het nu dan ook mooier op straat? 
Rondetafelgesprek beeldkwaliteitplannen' in: Stedenbouw & Ruim
telijke Ordening, nummer 1, jaargang 1997.

is een specifiek beleidsplan. Het ontwikkelt een ruimte
lijke visie vanuit de invalshoek van de beeldkwaliteit. Het 
kan aangewend worden als (thematische) uitwerking 
van algemene beleidsplannen, zoals structuurplannen en 
mobiliteitsplannen. In deze hoedanigheid expliciteert het 
de uitwerking van het plan op het vlak van de visuele en 
de ruimtelijke kwaliteit. Naast een uitwerking kan het ook 
fungeren als voorbereiding of kader voor andere plannen. 
Het beeldkwaliteitplan vormt een leidraad voor de nog ko
mende plannen, ontwerpen en inrichtingen. Het formuleert 
een duidelijke visie dat het kader moet vormen voor de 
verdere (ruimtelijke) ontwikkeling. Het ondersteunt op
drachtgevers, (lokale) overheden in de esthetische evaluatie 
en afweging van ontwerpen. Bouwt de esthetische keuze, 
de vormgeving van een ontwerp, mee aan een kwalitatieve 
omgeving? Dit vermijdt een ad hoc-beleid waarbij iedere 
uitwerking of ontwerper autonoom zijn visie oplegt met 
een kakofonie aan vormen tot gevolg6.

Werken met en in de tijd; hoe het beeld
kwaliteitplan implementeren en in stand houden?

Werken aan de beeldkwaliteit impliceert werken in en met 
de tijd. Een beeldkwaliteitplan is meer dan een kookboek 
dat richtlijnen en normen vastlegt betreffende de estheti
sche kwaliteit van een ontwerp. Het heeft ook betrek
king tot het werven van een draagvlak en het onder
houd en beheer van de gewenste (beeld)kwaliteit.
Hoe implementeert men het beeldkwaliteitplan en houdt 
men de gerealiseerde beeldkwaliteit in stand? Werken in 
en met de tijd betekent ook een besef dat de uitvoerings
termijn loopt over vele jaren. Aandacht schenken aan het 
proces is daarom essentieel. Hoe komt het plan tot stand? 
Wat is het nodige draagvlak? Welke actoren moeten het 
plan dragen, ontwikkelen, begeleiden en realiseren?

Werken in en met de tijd, betekent ook zicht hebben op 
de evolutie van het beeld in de tijd. Het is omgaan met de 
beeldkwaliteit van een stad of landschap die continu aan 

veranderingen onderhevig is. Hoe bijvoor
beeld de (beeld)kwaliteit van historische 
context versterken en toch ruimte bieden 
voor dynamiek en vernieuwing? Werken aan 
beeldkwaliteit is eigenlijk een beetje reiziger 
zijn in Maurilia, een imaginaire stad, een 

aspect van de stad en stedelijkheid, beschreven door Italo 
Calvino in zijn Onzichtbare Steden7.

" . . .  In Maurilia wordt de reiziger uitgenodigd de stad te 
bekijken en tegelijkertijd bepaalde oude ansichtkaarten te 
bestuderen die laten zien hoe de stad vroeger was: precies 
hetzelfde plein met een kip op de plaats van het busstation,

6 Een beeldkwaliteitplan is echter geen rem op de "vrijheid van de 
ontwerper". Het definieert alleen het kader. De ontwerper kan 
een (autonoom) standpunt innemen, maar moet dit motiveren ten 
opzichte van het gedefinieerde beeldkwaliteitkader, waardoor consi
stentie bereikt wordt.

7 CALVINO I., De onzichtbare steden, Uitgeverij Atlas, Antwerpen, 
2003.

Naast het afstemmen op context en gebruik is de flexibi
liteit ook merkbaar in het aanwenden van beeldkwaliteit
plan, namelijk het werkingsbereik. Hoewel gegroeid als 
planninginstrument voor de stedelijke problematiek en 
meer bepaald het gebrek aan aandacht voor of de verloe
dering van de esthetische kwaliteit van de bebouwde om
geving zijn de mogelijke toepassingen ruimer en specifieker.
Nu eens bevatten ze een visie voor een volledig stadsdeel 
op gebied van architectuur en openbaar domein, dan weer 
focussen ze zich op een beperkt gebied of een duidelijk 
afgebakend thema zoals publieke ruimte.
Deze afstemming (focus) wordt bepaald H e t  b e e l d k w a u t e it p l a n  v e r m ij d t  

door de kwaliteit van de plek en door hoe e en  k a k o f o n ie  a a n  v o r m e n  bij 

deze kwaliteit verwezenlijkt wordt. Zo schijnt ie d e r e  u it w e r k in g  o f  o n t w e r p  

op het eerste zicht een beeldkwaliteitplan v a n  a n d e r e  p l a n n e n

publieke ruimte misschien specifiek, maar het 
focust wel op een terrein waar overheden gemakkelijk en 
snel kunnen ingrijpen. De openbare ruimte is het gebied bij 
uitstek waar de overheid kan sturen. Bovendien bepaal je 
met de openbare ruimte eigenlijk voor een belangrijk deel 
het beeld van een stad5.

I*E S
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RUIMTELUKE PLANNING

■  Analyse van de beeldkwaliteit van de publieke ruimte te Mecheien ~ 
een veelheid aan elementen en invalshoeken

een muziektent op de plaats van het viaduct, twee jonge
dames met een witte parasol waar nu de dynamietfabriek 
staat. Om de bewoners niet teleur te stellen moet de 
reiziger vol lo f zijn over de stad van nu, maar tegelijkertijd 
moet hij er zich bewust van zijn dat de kritiek die hij u it op 
veranderingen binnen precies gestelde grenzen moeten 
vallen: hij moet erkennen dat als je  de grootsheid en de 
welvaart van het to t wereldstad uitgegroeide Maurilia 
vergelijkt met de oude provinciestad Maurilia, er een zekere 
gratie verloren is gegaan, waarvan je  echter nu pas kunt 
genieten nu je  haar op oude kaarten ziet, terwijl eerst, 
toen Maurilia nog echt een provinciestad was, er werkelijk 
niets gracieus aan te zien was, en vandaag de dag nog veel

minder, als Maurilia helemaal niet veranderd was; maar hij 
moet ook erkennen dat hoe dan ook de wereldstad één 
aantrekkelijke eigenschap heeft, namelijk dat je  via wat zij 
geworden is, met heimwee kunt terugdenken aan wat zij 
w as . . . "

Krijtlijnen voor een werkbaar instrument

De veelzijdigheid en de flexibiliteit van het planninginstru- 
ment is echter geen alibi voor methodologische vrijblijvend
heid. Enkele noodzakelijke stappen vormen, onafhankelijk 
van de specifieke vorm, de basis van een beeldkwaliteit- 
plan: analyse van de probleemstelling en de ontwerpop- 
gave, ontwikkeling van de visie en de uitwerking van de 
middelen en acties om het plan te implementeren.

Zoals elk onderzoek is een gerichte probleemanalyse en 
contextinventarisatie de noodzakelijke basis van het docu
ment. Wezenlijk hierbij is het verduidelijken van de kwa
liteitscriteria en van de context8 waarin het plan tot stand 
komt. Dit leidt tot een werkbare ontwerpopgave: wat moet 
worden aangepakt?

Gelet op de veelzijdigheid van het toepassingsgebied en 
het werkingsbereik varieert het eindresultaat van een richt- 
lijnenboek, over een ontwikkelingsschets tot (zeer 
specifiek) een materialen- en/of elementencatalogus.
Al deze varianten bieden evenveel instrumenten om de 
kwaliteitsverhoging van de leefomgeving, het imago en de 
beleving wervend en werkbaar te maken. Concreet geeft 
de (lokale) overheid aan welk vormenidioom of materialen
spectrum ze wenst gehanteerd te zien en waarom.

Of het nu gaat om het gabariet van de bebouwde omge
ving, de ontwikkeling van straatprofielen of de keuze van 
verhardingmaterialen en groenaanleg, allen determineren 
immers op hun manier een beeldkwaliteit. Door een keuze 
te maken uit de schare aan (vormelijke) mogelijkheden 
krijgt de planopgave uit algemene beleidsplannen (struc
tuurplannen, mobiliteitsplannen) een materiële realiteit die 
voor de overheid, ontwerper en burger, een esthetische 
concreetheid9 heeft.

Een wervend document is echter niets zonder het werken 
aan een draagvlak (beleidsverantwoordelijken, betrokken 
diensten en actoren, gebruikers en bewoners) en het ont
wikkelen van implementatie- en onderhoudsrichtlijnen. 
Beiden zorgen ervoor dat het document -  en zeker wanneer 
het niet als een bindend beleidsplan wordt geformaliseerd 
-  ook metterdaad een werkbaar instrument is.

8 Onder context begrijpen we zowel de vigerende plannings- en 
beleidscontext als wat het onderwerp van het beeldkwaliteitplan pu
blieke ruimte binnenstad en stationsomgeving te Mechelen.inhoud, 
het zogenaamde werkingsbereik.

9 De formulering van structuurplannen en mobiliteitsplannen wordt 
hierdoor ontdaan van haar abstractie en krijgt visueel vorm en is 
mede een functieoverstijgend antwoord op de vraag: "Wat veran
dert d it plan aan mijn (leef)omgeving?".
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Conclusie

Een eenduidige omschrijving van 'een beeldkwaliteitplan' 
bestaat niet. Beeldkwaliteitplanning is in de eerste plaats 
maatwerk, afhankelijk van de situatie, het onderwerp, de 
beoogde werking. Juist hierin ligt het vermogen en de 
meerwaarde van het instrument. Afgestemd biedt dit maat
werk onder de vorm van een richtlijnenboek, materialenca
talogus, enz. een referentie- en toetsingskader voor het be
leid, een houvast dat zowel voor beleidsverantwoordelijken

als ontwerpers een leidraad kan zijn bij de ontwikkeling van 
een project in relatie tot zijn context. Het is een herontdek
king van het belang van het beeld en het definiëren van 
haar kwaliteit als planninginstrument.

De figuren en foto's zijn ontleend aan het analytische deel 
van het in opmaak zijnde beeldkwaliteitplan publieke ruimte 
binnenstad en stationsomgeving te Mechelen.
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100 % deskundig advies
met 50 % korting
bij WES Onderzoek & Advies

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

beroep te doen op erkende adviesinstanties voor bedrijfsadvies, haalbaarheidsstudies, 

uitvoerbaarheidsstudies of dossieropvolging.

WES Onderzoek & Advies werd door de Vlaamse overheid reeds erkend als 
opleidingsverstrekker, en nu ook als adviesinstantie voor de volgende domeinen:

• marketing
• marktonderzoek
• strategische analyse
• haalbaarheidsstudies
• milieubeheer
• kwaliteit
• veiligheid
• competentiemanagement

Erkenningsnummer 2003AI01109 geldig tot en met 30 april 2006

Wij stimuleren 
ondernemen

ONDERZOEK & ADVIES

Wat is een adviescheque?

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

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

Hoe werkt het systeem?

Wanneer een onderneming en een erkende adviesinstantie een adviesovereenkomst 

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

www.vlaanderen.be/adviescheques.

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

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

beurt de cheques kan verzilveren bij de uitgever.

Maak gebruik van de adviescheques en geniet van 50 % korting bij WES Onderzoek & Advies. 
Meer informatie kan u aanvragen per e-mail: advies@wes.be
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BEDRIJF IN DE KUKER

•lp

M.Ex.T.
Beschikt u op het werk over een perfect uitgeruste 
EHBO-koffer of moet u het stellen met een rafelig 
verbandje en een tube zalf waarvan de houdbaar
heidsdatum al lang overschreden is? In het tweede 
geval heeft u zeker nog nooit een vertegenwoordi
ger van M.Ex.T. over de vloer gehad. M.Ex.T. staat 
voor Medical Explorers Team en profileert zich als dé 
toeleverancier van EHBO-artikelen en diensten naar 
bedrijven en instellingen toe. M.Ex.T komt ook 
letterlijk naar u toe: met aangepaste EHBO-producten 
en gratis dienstverlening om optimaal voorbereid te 
zijn op een eventueel arbeidsongeval of een externe 
controle.

Wij trokken naar de zetel in Roeselare voor een 
gesprek met gedelegeerd bestuurder en mede
oprichter van M.Ex.T., de heer Vanhaverbeke.

■  Bart Vanhaverbeke en Lieven Goegebuer, gedelegeerd bestuurders 
M.Ex.T. Belgium nv

Welke zijn de activiteiten van M.Ex.T.?

Aan de basis van M.Ex.T. ligt de ARAB’-wetgeving.
Deze schrijft immers voor dat elk bedrijf - zodra het één 
werknemer in dienst heeft - een EHBO-koffer moet hebben. 
Maar dat is in de praktijk dikwijls niet het geval... M.Ex.T. 
levert in de eerste plaats EHBO-materiaal aan bedrijven en 
instellingen, maar onze sterkte ligt in de dienstverlening.
En daar gaat M.Ex.T. zeer ver in: Om te beginnen stellen wij 
de pakketten samen op maat van de klant, want elke sector

heeft zijn eigen specifieke risico's. Jaarlijks controleren we 
de inhoud van de EHBO-koffer en vullen die zo nodig aan.
We voeren ook analyses uit van het verbruikte materiaal, 
informeren de klanten over eventuele wijzigingen in de 
wetgeving en we geven zelfs EHBO-opleiding. Wij verlichten 
vooral de taak van de werkgever of preventieadviseur om 
wettelijk in orde te zijn. Of - anders gezegd - wij vermijden 
dat iemand halsoverkop naar de apotheek moet om EHBO- 
materiaal op het moment van een werkongeval of een 
externe controle.

Het gat in de markt

Gedelegeerd bestuurders Bart Vanhaverbeke en 
Lieven Goegebuer richtten M.Ex.T. op in 1993 vanuit 
de vaststelling dat het EHBO-gebeuren in de meeste Bel
gische bedrijven zeer ongestructureerd was, terwijl er wel 
degelijk nood bleek aan praktische oplossingen. Van bij 
de start nam Bart Vanhaverbeke het marketingaspect op 
zich, Lieven Goegebuer is meer 'de man van de cijfers'. 
Met de ontwikkeling van professionele EHBO-producten, 
gekoppeld aan een verregaande dienstverlening slaagden 
zij er in om van M.Ex.T. de nummer één in hun vakgebied 
te maken.

Als vestigingsplaats kozen de oprichters heel bewust 
voor Roeselare omwille van de centrale ligging en het 
gezonde ondernemersklimaat. M.Ex.T. zat de eerste 
zeven jaar in het Bedrijvencentrum Regio Roeselare en 
verhuisde in 1999 naar een prachtig nieuw gebouw even 
verderop (zie foto). Daarnaast opende M.Ex.T. in 1995 
een verkoopsafdeling in Tilburg, Nederland en eind 
2003 een eerste afdeling in Essen, Duitsland.

M.Ex.T. groeit nog steeds ruim 15% per jaar en barst 
alweer uit haar voegen. Wegens gebrek aan uitbrei

dingsmogelijkheden werd opnieuw geïnvesteerd in de 
aankoop van een stuk grond van 10.000 m2 gelegen op 
hetzelfde industrieterrein Beveren-Noord.

I/VES
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BEDRUF IN DE KUKER

HELP JEZELF IN ZES SECONDEN

Wat mogen we verstaan onder 'professionele EHBO'?

Het bestaande aanbod van EHBO-producten bleek onvol
doende voor efficiënt gebruik in het bedrijfsleven: klassieke 
pleisters zijn dikwijls niet lang genoeg of hechten niet goed 
bij contact met olie of vet, producten zijn maar heel be
perkt houdbaar of moeten in de koelkast bewaard worden, 
de verpakking is onhandig en zo meer. Klanten smeekten 
als het ware om oplossingen. Het is dus op vraag van de 
markt dat we First Medic ontwikkeld hebben: een vol
ledige lijn EHBO-producten die specifiek afgestemd 
zijn op het bedrijfsleven, van hoge kwaliteit en uiterst 
praktisch in het gebruik. De stelregel die M.Ex.T. hiervoor 
hanteert is dat één First Medic product drie klassieke pro
ducten vervangt èn dat de gebruiker zichzelf kan verzorgen 
in maximaal zes seconden.

■  De First Medic producten van M.Ex.T. zijn specifiek ontwikkeld 
voor ongevallen op de werkvloer.

Produceert M.Ex.T. de First Medic producten zelf?

Neen, de productie wordt uitbesteed aan verschillende be
drijven (waaronder ook West-Vlaamse).
Het First Medic-label wordt pas toege
kend als de producten voldoen aan de 
uiterst strenge kwaliteitsnormen die 
M.Ex.T. zichzelf oplegt.

M.Ex.T. legt haar eigen kwaliteitsnormen op. Beschikt 
u ook over een ISO 9000 certificaat?

Helemaal niet. Nochtans zijn we uiterst gestructureerd en 
georganiseerd, van registraties tot en met controles: al onze 
draaiboeken zijn gemaakt, de procedures liggen vast, ... 
Eigenlijk zou het een peuleschil zijn om over te gaan tot 
certificatie. Al onze toeleveranciers zijn trouwens gecertifi
ceerd, op gebied het van ISO en van (para)medisch ma
teriaal. Op dit ogenblik heeft een ISO-certificaat voor ons 
echter geen toegevoegde waarde. Onze klanten vragen er 
ook niet naar.

Wie zijn de klanten van M.Ex.T.?

In België hebben we zo'n 76.000 klanten, met de groep 
een goede 121.000. Daaronder bevinden zich veel ge
meentebesturen en overheidsinstellingen, maar vooral 
bedrijven: hele grote en vele kleine bedrijven. Het klanten
bestand bestaat voor 90% uit KMO's en die zijn voor ons 
heel belangrijk.

Hoeveel kleinere bedrijven sturen de dag voor een controle 
nog snel een medewerker naar de apotheek om de EHBO 
koffer in orde te zetten? Dit blijkt duurder te zijn dan onze 
vertegenwoordiger op afspraak te laten langskomen.
We besparen de bedrijven enorm veel tijd. Vooral voor 
kleine bedrijfjes met maar enkele personeelsleden wegen 
de de verloren werkuren van een gewonde werknemer veel 
zwaarder door. Het is voor hen des te belangrijker dat ze 
snel en efficiënt verzorgd kunnen worden.

Is er een verschillende aanpak tussen grote en kleine 
klanten?

De 10% grote klanten zitten verspreid 
over verschillende locaties of hebben 
internationale vestigingen. Een groot 
voordeel dat M.Ex.T. biedt, is dat wij 
deze bedrijven vanuit één centraal purt 

kunnen bedienen. Bij grote bedrijven verzorgen we meer 
dan alleen het wettelijke gedeelte. We geven bijvoorbeeld 
ook EHBQ-opleidingen aan afdelingshoofden, we kunnen 
er per vestiging of per afdeling het volume van het ver
bruikte EHBO-materiaal nagaan. Grote bedrijven hebben 
ook vaak een preventie-adviseur die de interne coördinatie 
doet. Die crijgt van ons een uitgebreid verslag. Niet alleen 
het verbruik (en bijgevolg het aantal ongevallen), maar ook 
het eventueel misbruik kan op die manier vastgesteld 
worden.

Hoe bereikt u nieuwe klanten?

Het klinkt cliché, maar de beste publiciteit zijn onze tevre
den klanten. Het aantal klanten stijgt nog steeds.
Alle afspraken worden gemaakt via ons intern call-center, 
dat ook de contacten legt met prospecten. De verhouding 
is al geëvolueerd naar 60% klanten vs. 40% prospecten.

■  De adviseurs bezoeken dagelijks elk zo'n 12 klanten of prospects 
en kunnen tegelijk een courant assortiment uit voorraad leveren.

' D o o r  o n z e  a n a l y s e s  k a n  n ie t  a l l e e n  h et

VERBRUIK, MAAR OOK HET EVENTUELE MISBRUIK 

VAN EH B O -M A TE R IA A L VASTGESTELD WORDEN'
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Ons systeem is al zo duur, dat we nooit veel extra budget 
vrijgemaakt hebben voor publiciteit.

De kracht van uw methodiek is een doorgedreven 
databeheer. Hoe pakt M.Ex.T. die zware administratie 
aan?

Hoe kan zo'n uitgebreide dienstverlening gratis en 
toch rendabel zijn?

Vooreerst is onze structuur eigenlijk 
heel 'basic': De locomotief is Roeselare 
met drie verkoopsafdelingen (in België, 
Nederland en Duitsland) die identiek 
te werk gaan, hooguit worden de ac
centen anders gelegd per land.

" O nz e  s t a r t  in  h e t  b e d r ij 

v e n c e n t r u m  w a s  e en  z eer

POSITIEVE ERVARING.

D e d y n a m ie k  en  sfeer

DIE ER HEERST IS ZEKER 

MOTIVEREND VOOR 

STARTENDE ONDERNEMERS."

Daarnaast hanteren we een eenvoudige, goed uitgekiende 
methodiek die er op neer komt dat we starten op een 
bepaalde plaats en systematisch een regio afwerken.
Na een jaar is de cirkel rond en is het tijd voor de contro- 
lebeurt van de eerste bedrijven. Elke vertegenwoordigers 
bezoekt 10 a 15 klanten en prospects per dag en heeft 
de courante producten bij in een bestelwagen. Jaar na 
jaar zorgen we ervoor dat het EHBO-gebeuren binnen een 
bedrijf gemaximaliseerd wordt.

Het is deze methodiek en het feit dat we veel kleine klan
ten hebben die ons toelaten de grote klanten zo goed te 
verzorgen.

We zitten net in een overschakelings- 
fase waarbij het intensieve databeheer 
geautomatiseerd wordt. Elke verte
genwoordiger bezoekt gemiddeld 12 
bedrijven per dag en heeft dus heel 
wat gegevens te verwerken. Sinds kort 
beschikken de vertegenwoordigers over 
nieuwe handpalmcomputers waarmee 
ze digitaal de informatie doorsturen aan 

het call-center. Het is een hele investering, zowel financieel 
als in tijd, maar toch de moeite waard.

Het eigen call-center vormt dus eigenlijk het hart van 
de organisatie.

Inderdaad, er werken dan ook permanent 9 mensen voor 
België en 8 voor Nederland. Het tele-serviceteam legt de 
afspraken vast voor respectievelijk 20 en 17 vertegenwoor- 
digers-adviseurs. Daarnaast volgen ze de orderbestellingen 
op, wat neerkomt op 1,5 uur administratief werk per dag. 
Eens de overgang van fax naar digitale gegevensoverdracht 
op punt staat, zou hun aandeel in adminstratie fors moeten 
verminderen.

Wat moet er in uw verbandl<

De wettelijke inhoud voor een bedrijf tot 
10 werknemers (cfr. Art. 178 van het ARAB)2 
dateert van het jaar 1965 en beantwoordt 
niet altijd aan de werkelijke behoefte. Inmid
dels zijn er immers heel wat andere, meer ge
bruiksvriendelijke en efficiënte preventie- en 
verzorgingsmiddelen op de markt gekomen.

Het is dus sterk aanbevolen, in overleg met 
uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, 
uw verbanddoos asn te vullen in functie van 
de bedrijfsactiviteiten en de risico's die izich 
daarbij voordoen: bijvoorbeeld brandwonden, 
oogletsels, kneuzingen, snijwonden, bacteri- 
ele infecties, insectenbeten,...

Volgende EHBO-benodigdheden worden 
door de arbeidsgeneesheer aanbevolen 
als een praktisch minimum:
• Kleefpleister -  gew onen hypo-allergische
• Wordpleister
• Steriele kompressen 5 x 5 en 10 x 10 cm
• Zwachtel
• Vingertopverband (yerbaijd + applicator)
• Driehoeksverband (steriel)(brandwonden)
• Driehoeksverband ( Jraagdoek)
• Drukverband (steriel voor bloedingen)

• '2C| aar
• Splinterpincet
• Ontsmettingsstof (btj^ in enkelvoudige 
|d clissen)

[jrstofwater (wénde zuiveren)
Ether (huid ontvetten, is geen ontsmet- 
tingsproduct)

JAfegfverphandschoenen

(Met dank aan IKMO, Externe Preventie en Bescherming op het Werk.)
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Waarom verlaat M.Ex.T. dit mooie gebouw al na vier 
jaar?

We zijn gestart in een lokaaltje van 16 m1 2 in het 
Bedrijvencentrum Regio Roeselare (een aan te raden 
ervaring trouwens!). Met een gemiddelde jaarlijkse groei 
van 15 a 2 0 % is het huidige gebouw met een oppervlakte 
van 400 m2 veel sneller dan verwacht te klein geworden. 
We huren nu al een extra magazijn van 1.000 m2 aan de 
overzijde van de straat.

M.Ex.T. verhuist eind dit jaar voor de tweede keer binnen 
dit industrieterrein, meer bepaald naar het terrein waar 
voorheen BC Components zat en dat een oppervlakte 
heeft van maar liefst 10.000 m2. Daar laten we een nieuw 
gebouw met kantoren en magazijn optrekken. We heb
ben lang gezocht naar een locatie en het is bovendien zeer 
duur. Maar dat is eigenlijk een luxeprobleem...

M.Ex.T in cijfers

■ 3 vestigingen: Roeselare, Tilburg (NL) en Essen (D)

6 seconden: de nodige tijd om jezelf te kunnen verzor
gen met een First Medic product;

■ 103 medewerkers: 46 in België, 36 in Nederland en 
21 in Duitsland

• 400 professionele EHBO-produkten. De 40 populairste 
artikelen zijn goed voor 80% van de omzet;

■ 4.000 m2: de oppervlakte van het magazijn dat eind 
dit jaar in gebruik genomen zal worden;

■ 118.000 bedrijven, instellingen en gemeentebesturen 
in de Benelux zijn klant

Vond u het belangrijk om in dezelfde regio te blijven?

Strikt genomen speelt het geen rol voor onze activiteiten, 
maar we vonden het wel belangrijk omwille van de mede
werkers. In Moeskroen konden we nochtans profiteren van 
subsidies en andere voordelen, maar het 'human capital' 
is voor ons veel belangrijken Een bedrijf moet nu eenmaal 
leven van haar mensen, niet van subsidies die maar enkele 
jaren duren.

Sabine Simoens

1 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
2 1 elastisch knelverband, 1 mondkapje voor beademing (reanimatie- 

canule),1 verbandschaar (best knievormig), 1 toelichtingsnota 
"dringende verzorging in afwachting van de komst van de genees
heer", 2 cambric zwachtels 5 cm x 5m, 2 cambric zwachtels
7 cm x 5 m, 2 driehoeksverbanden, 2 wondpleisters (0.06 x 1 m), 2 
hechtpleisters (1.25 x 5 m), 2 hechtpleisters (2.5 x 5 m), 2 snelver- 
banden (8x1 Ocm), 2 snelverbanden (12x12 cm), 2 samengeperste 
watten (20gr), 2 desinfecterende lotion (20ml), 10 roestvrije veilig
heidsspelden

10.186.676 euro omzet in 2003, waarvan bijna 
6,40 miljoen euro gerealiseerd door de Belgische zetel 
en 3,80 miljoen euro in de afdeling in Nederland.
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2004 kondigt zich 
beter aan dan 2003
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen1

Nele Depestel
Stafmedewerker GOM - West-Vlaanderen

De recentste brutowaarden van de synthetische conjunc- 
tuurcurve voor West-Vlaanderen evolueerden positief.
Dit vertaalt zich in een afgevlakte curve die stilaan een 
duidelijke opgaande trend begint te vertonen. Lange tijd 
was het immers onzeker in welke richting de conjunctuur- 
curve zou evolueren (zie figuur 7).

Deze verbetering van het producentenvertrouwen is een 
opsteker en zeker hoopvol na het negatieve beeld dat de 
sociaal-economische indicatoren ons in 2003 gaven.
Dit kunnen we illustreren aan de hand van de diamant van 
West-Vlaanderen2, die de evolutie van de verschillende 
sociaal-economische indicatoren in 2003 ten opzichte van
2002  illustreert (zie figuur 2).

Nagenoeg alle indicatoren presteerden in 2003 minder 
goed dan in 20023. Enkel de voorlopige resultaten van de 
omzetcijfers en de uitvoer zijn beter in 2003.

De arbeidsmarktindicatoren evolueerden niet goed.
De totale werkloosheid bleef in 2003 stijgen op jaarbasis, 
al werden de toenames in het laatste kwartaal van 2003 
kleiner. Ook in januari 2004 was de toename op jaarbasis 
minder groot. Helaas kan dit niet gezegd worden van de 
jeugdwerkloosheid, waarvan de relatieve toenames eind
2003 plots groter werden. Hoopvol is verder dat het aantal

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

Figuur 2
Evolutie van de sociaal-economische indicatoren in 
2003 ten opzichte van 2002*

werkloosheid

*  Omzet, omzet kleinhandel, investeringen, vergunde woningen, 
uitvoer: cijfers eerste drie kwartalen.

Bron: VDAB, NIS, NBB, FEBIAC, GRAYDON, Grafische ven/verking: GOM - West-Vlaanderen

vacatures dat de VDAB ontvangt voor West-Vlaanderen 
recent weer sterk toeneemt op jaarbasis. Ook de tijdelijke 
werkloosheid bleek in 2003 groter dan in 2002. Cijfers 
voor 2004 waren bij de opmaak van dit overzicht nog niet 
beschikbaar.

Zoals eerder gezegd steeg het omzetcijfer in de eerste drie 
kwartalen van 2003 ten opzichte van dezelfde periode van 
2002. Het gaat echter om een zeer minieme toename die

Bron: NBB, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen
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verwaarloosbaar wordt indien de inflatie zou ingecalculeerd 
worden. De investeringen bleven afnemen in 2003, 
wat de twijfel met betrekking tot de economische situatie 
én toekomstige evolutie bij de ondernemers illustreert.
Ook in 2002 stelden we een afname op jaarbasis vast van 
het investeringscijfer van de West-Vlaamse ondernemingen. 
Ook het feit dat het aantal faillissementen in West- 
Vlaanderen in 2003 toenam én dat het aantal jobs dat als 
gevolg van deze faillissementen verloren ging steeg op jaar
basis, deden het ondernemersvertrouwen geen goed.

Ook bij de consumenten slabbakte het vertrouwen.
Er werden in West-Vlaanderen in 2003 bijvoorbeeld 
aanzienlijk minder nieuwe personenwagens ingeschreven. 
Daarnaast werden er in 2003 minder woningen vergund 
dan 2002. De incentive om een vergunning aan te vragen 
werd in 2002  beïnvloed door de verlaging van de registra
tierechten en de lage hypothecaire rentes en minder door 
de economische toestand. Wellicht nam in 2003 de impact 
van deze gunstige factoren af en neemt opnieuw de eco
nomische situatie de bovenhand in de beslissingsmotieven.

1 Opmaak februari 2004.
2 De "diamant van West-Vlaanderen" bestaat uit een assenstelsel 

waarop met een stip de waarden van verschillende indicatoren zijn 
weergegeven. De stippen zijn verbonden met een lijn. Zij vormen de 
"diamant". Op de verticale as staat de schaalindeling ingetekend, 
die in feite de procentuele "verbetering" of "verslechtering" van de 
indicatoren weergeeft. Bij een stationaire toestand (0% groei) wordt 
een figuur verkregen zoals aangeduid door de centrale veelhoek.
Bij een verbetering van de indicator liggen de waarden buiten de 
centrale veelhoek. Bij een verslechtering vallen de stippen binnen de 
centrale veelhoek. Als alle waarden in gunstige zin evolueren, dan is 
de diamant groter dan de centrale veelhoek.

3 Van een aantal indicatoren geeft de diamant de evolutie weer in de 
eerste drie kwartalen, omdat bij de opmaak van dit overzicht nog 
geen volledige cijfers van 2003 beschikbaar waren. Het betreft de 
omzet- en investeringscijfers, de uitvoer en het aantal vergunde 
woningen.

Unieke milieu software
De WES VLAREM CHECKLIST© biedt uw 

bedrijf een up-to-date register van de 

relevante regelgeving met de 

mogelijkheid tot blijvende actualisatie. 

Koppeling wordt voorzien tussen de 

VLAREM l-rubrieken en de toepasselijke 

VLAREM ll-voorwaarden.

Ruime mogelijkheid tot invoeren van eigen 

bedrijfsgegevens. Standaard uitgebreide 

rapporten in de software.

WES O nderzoek & Advies 
Baron Ruzettelaan 33 
B-8310 A s s e b r o e k - B r u g g e  
te l. +  32 50 36 71 36
fax +  32 50 36 31 86
w w w .w es.be  
m ilieu@ w es.be
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REGIOSCAN

M et deze nieuwe rubriek REGIOSCAN zullen we voortaan in elk nummer van 'West-Vlaanderen Werkt' recente regionale 
sociaal-economische statistieken bespreken. Deze analyse zal gebeuren vanuit een West-Vlaamse invalshoek en zal zoveel

als mogelijk gebeuren to t op gemeentelijk niveau.

Naast het weergeven van cijfermatige gegevens, worden de statistieken ook in beeld gebracht via grafieken o f kaarten en 
krijgt de lezer de nodige duiding aangereikt. Met deze rubriek richten we ons to t alle sociaal-economische actoren die op 

provinciaal, subregionaal o f gemeentelijk niveau actief zijn en de nieuwe statistieken vertaald wensen te zien in een
West-Vlaamse context.

Hoe tevreden is 
de West-Vlaming 
over zijn leef- en 
woonomstandigheden?

Tanja Termote
Stafmedewerker sociaal-economisch beleid
WES Onderzoek & Advies

West-Vlamingen zijn doorgaans meer tevreden over 
de luchtkwaliteit, de netheid, de rust en het uitzicht 
van de gebouwen in de buurt dan inwoners van ds 
rest van Vlaanderen en België. Voor wat betreft het 
groen in de buurt, zijn de Vlamingen iets meer tevre
den dan de West-Vlamingen. Dit blijkt uit de resulta
ten van de algemene socio-economische enquête van 
oktober 2001 die gehouden werd door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek.

37% van de West-Vlamingen vindt de kwaliteit van de 
lucht zeer goed en 54,3% vindt die kwaliteit bevredigend. 
Slechts 8,7% van de West-Vlamingen is van oordeel dat de 
luchtkwaliteit in zijn omgeving slecht is (zie figuur 1).

De appreciatie van de West-Vlamingen van de netheid van 
de buurt scoort nog beter. Slechts 5,3% is van oordeel dat 
de netheid slecht is, bijna 40% van de West-Vlamingen 
vindt de netheid van zijn buurt zeer goed.

Ook over het uitzicht van de gebouwen in de omgeving 
is de West-Vlaming over het algemeen tevreden: 37,1 % 
is hierover heel tevreden, 55,9% vindt het uitzicht be
vredigend en slechts 7% is van oordeel dat het uitzicht 
slecht is.

Minder tevreden is de West-Vlaming over de rust in de 
buurt: 36,8% is zeer tevreden over de aanwezigheid van 
rust, 47,5% vindt ze aanvaardbaar en 15,7% is van mening 
dat er onvoldoende rust is in de omgeving.

Op deze vier aspecten is de tevredenheid van de West- 
Vlaming hoger dan deze van alle Vlamingen samen.

Figuur 1
De appreciatie van de luchtkwaliteit, de netheid, de rust, het uitzicht van de gebouwen en het 
groen in de buurt, West-Vlaanderen en Vlaams-Gewest (in % )

zeer goed U bevredigend I 1 slecht

37,0 31,7 39,2 38,2 36,8 33,2 37,1 36,4
26,7 27,8

54,3
55,0

55,5 54,6
- 47,5 — 46,9

55,9 55,3

52,4 52,0 I

13,3 15,7 19,9 20,9 20,3
8,7 5.3 72 7,0 8,3

-8

Luchtkwaliteit Netheid Rust Uitzicht van de gebouwen Groen

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête. Verwerking WES Onderzoek & Advies
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Tabel 1
Tevredenheid van de West-Vlaming over zijn leef- en woonomstandigheden

T e v re d e n h e id s in d e x^ l

K w a lite it G lobale

G em eente van de luch t N ethe id Rust U itz ich t Groen te vre d en h e id s in de x

Beernem 144,4 144,7 134,6 139,4 121,5 136,9
Blankenberge 151,0 136,3 125,6 133,0 115,8 132,3
Brugge 124,0 133,4 114,4 129,1 114,6 123,1
Damme 150,9 147,2 141,8 145,8 128,0 142,7
Jabbeke 147,9 148,6 134,4 144,7 125,8 140,3
Oostkamp 139,5 142,4 128,1 137,2 119,0 133,2
Torhout 132,1 137,5 124,5 133,4 104,7 126,4
Zedelgem 136,2 140,7 127,8 137,1 111,9 130,7
Zuienkerke 161,1 152,3 152,2 151,2 131,5 149,7
Knokke-Heist 154,6 145,5 129,8 140,9 122,2 138,6
A rro n d isse m e n t Bruqqe 136,1 138,6 123,2 134,5 116,7 129,8
Diksmuide 137,4 136,4 130,2 136,0 110,4 130,1
Houthulst 143,3 137,1 135,1 135,2 107,7 131,7
Koekelare 144,9 139,5 136,1 137,0 114,7 134,4
Kortemark 127,0 136,5 128,6 135,2 100,3 125,5
Lo-Reninqe 157,0 146,4 157,1 143,4 124,4 145,7
A rro nd issem e n t D iksm uide 138,5 137,7 133,5 136,3 109,0 131,0
leper 128,8 134,2 121,1 130,9 112,8 125,6
Mesen 141,4 130,4 130,5 128,6 99,7 126,1
Poperinge 140,8 134,1 132,8 131,0 100,1 127,8
Wervik 120,1 126,8 118,8 124,0 96,3 117,2
Zonnebeke 138,6 138,6 134,4 137,1 112,3 132,2
Heuvelland 148,8 138,3 142,8 139,6 128,0 139,5
Langemark-Poelkapelle 139,6 138,3 134,0 138,0 101,7 130,3
Vleteren 144,8 138,4 137,5 138,9 119,8 135,9
Arrondissement leper 133,6 134,1 127,5 131,8 108,0 127,0
Anzegem 132,5 136,9 129,0 131,5 110,2 128,0
Avelgem 127,8 131,5 119,3 126,5 100,5 121,1
Deerlijk 121,1 131,5 112,4 125,3 97,1 117,5
Harelbeke 109,1 129,0 112,7 124,3 94,4 113,9
Kortrijk 112,0 124,0 105,4 121,5 96,8 111,9
Kuurne 116,7 128,4 115,5 122,2 96,2 115,8
Lendelede 117,4 132,3 120,5 130,0 93,8 118,8
Menen 102,5 121,9 106,6 116,8 88,7 107,3
Waregem 118,4 132,7 112,0 126,8 95,3 117,0
Wevelgem 122,6 129,8 117,6 125,1 98,0 118,6
Zwevegem 123,1 132,9 125,4 128,5 101,3 122,2
Spiere-Helkiin 131,1 130,2 122,9 127,1 107,7 123,8
A rro nd issem e n t K o rtr ijk 115,8 128,2 112,8 123,9 96,7 115,5

Bredene 144,1 141,9 133,2 134,2 117,4 134,2
Gistel 137,1 137,6 128,1 134,3 108,2 129,1
Ichtegem 137,6 136,2 132,6 133,8 103,7 128,8
Middelkerke 153,8 137,1 133,1 135,2 104,2 132,7
Oostende 115,8 123,3 102,3 122,3 97,9 112,3
Oudenburg 139,2 140,4 126,5 136,8 112,3 131,0
De Haan 168,0 148,0 145,8 141,9 127,9 146,3
A rro nd issem e n t Oostende 131,5 131,5 117,7 129,0 104,8 122,9

Hooglede 137,5 139,0 134,3 136,2 107,2 130,8
Ingelmunster 125,7 132,9 123,4 129,7 92,0 120,7
Izegem 112,7 128,8 114,9 122,1 94,8 114,7
Ledegem 131,1 134,9 124,1 130,7 91,8 122,5
Lichtervelde 124,8 137,7 129,2 133,1 99,6 124,9
Moorslede 135,0 136,4 131,9 134,3 98,9 127,3
Roeselare 108,6 128,8 112,3 123,1 92,3 113,0
Staden 127,5 136,0 128,8 133,3 110,4 127,2
A rro nd issem e n t Roeselare 118,3 131,8 119,4 126,9 95,9 118,5

Dentergem 136,1 136,5 133,8 132,4 94,6 126,7
Meulebeke 132,8 138,2 127,5 133,7 93,5 125,1
Oostrozebeke 113,9 135,7 120,1 132,2 93,4 119,1
Pittem 137,5 140,9 134,0 134,8 108,2 131,1
Ruiselede 146,7 142,0 144,1 139,4 116,7 137,8
Tielt 124,7 132,4 117,0 128,9 103,6 121,3
Wielsbeke 87,8 129,0 105,6 124,8 94,2 108,3
Wingene 138,4 141,1 136,2 137,2 111,1 132,8
Ardooie 121,6 133,7 120,4 129,5 99,3 120,9
A rro nd issem e n t T ie lt 126,0 136,0 124,8 132,0 101,5 124,1

Alveringem 150,1 135,4 149,7 136,0 114,6 137,2
De Panne 144,4 131,6 124,4 131,1 119,7 130,2
Koksijde 165,7 149,1 146,2 146,8 134,9 148,5
Nieuwpoort 150,6 141,2 130,6 134,9 118,5 135,2
Veurne 129,5 137,0 132,5 133,8 109,9 128,5
A rro nd issem e n t Veurne 151,1 141,1 137,0 138,5 123,0 138,1

Vlaam s G ew est 118,4 131,0 113,3 128,0 107,5 119,6

H et Rijk 113,4 123,8 107,2 124,5 102,9 114,4

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête, verwerking WES Onderzoek & Advies
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Kaart 1

De globale tevredenheid van de West-Vlaming over zijn leef- en woonomstandigheden (kwaliteit 
van de lucht, netheid,rust, uitzicht van de gebouwen en groen in de buurt)

globale tevredenheidsindex per gemeente 2 

I I 2 135
I 1 >130,0 en <135,0

I I ^ 123,8 en< 130,0
I 1 2119,6 en < 123,8
I 1 2 114,4 en< 119,6
I I <114,4

maximum: Zuienkerke: 149,7 
minimum: Menen: 107,3 
Provincie West-Vlaanderen: 123,8 
Vlaams Gewest: 119,6 
Het Rijk: 114,4

OOST-VLAANDEREN

Bron: NIS, Algemene socio-economische enquête. Verwerking: WES Onderzoek & Advies

De appreciatie van de Walen ligt gemiddeld nog lager dan 
deze van de Vlamingen.

Over de aanwezigheid van groene ruimte in de buurt is 
de West-Vlaming het minst tevreden, en ook iets minder 
tevreden dan de gemiddelde Vlaming. Een op vijf West- 
Vlamingen vindt dat zijn buurt slecht voorzien in van groe
ne ruimte, iets meer dan de helft vindt de buurt normaal 
voorzien en 26,7% vindt de buurt zeer goed voorzien van 
groene ruimte.

Tabel 1 toont de tevredenheidsindex1 op elk van deze 
aspecten (luchtkwaliteit, netheid, rust, uitzicht van de 
gebouwen, groen) per West-Vlaamse gemeente alsook een 
globale tevredenheidsindex2 voor de vijf aspecten samen 
(zie ook kaart 7). Hoe hoger de index voor een gemeente, 
hoe meer tevreden de inwoners van deze gemeente zijn.

Zuiverste lucht aan de kust

De West-Vlaamse tevredenheidsindex inzake kwaliteit 
van de lucht bedraagt 128,3, tegenover 118,4 voor het

Vlaams Gewest en 113,4 voor het Rijk. De West-Vlaamse 
gemeenten met de grootste tevredenheid op het vlak van 
luchtkwaliteit zijn De Haan, Koksijde en Zuienkerke. De top 
drie voor Vlaanderen wordt ook door deze West-Vlaamse 
gemeenten ingenomen. De West-Vlaamse gemeenten 
waar de tevredenheid over de luchtkwaliteit het laagst is, 
zijn Wielsbeke, Menen, Roeselare, Harelbeke, Kortrijk en 
Izegem. Deze zes gemeenten hebben een tevredenheidsin
dex inzake luchtkwaliteit die onder het Belgisch gemiddelde 
ligt. In Wielsbeke ligt de tevredenheidsindex lager dan 100, 
wat betekent dat er meer ontevreden inwoners zijn over de 
luchtkwaliteit in deze gemeente dan tevreden inwoners.

Netter in het noorden

Ook de netheid van de omgeving wordt door de West-Vla- 
mingen vrij positief beoordeeld. Enkel Menen en Oostende 
scoren onder de landelijke tevredenheidsindex. De netheid 
wordt het sterkst geapprecieerd in Zuienkerke, Koksijde en 
Jabbeke. Over het algemeen ligt de tevredenheid inzake 
netheid lager in het zuiden van de provincie dan in het 
noorden (zie onder meer de lage index voor Menen,

l/VES
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Zuienkerke, waar de leef- en woonomstandigheden het best werden beoordeeld.

Kortrijk, Wervik, Kuurne, Roeselare, Izegem, Wieisbeke, 
Harelbeke, Wevelgem, Spiere-Helkijn en Mesen).
De appreciatie van de netheid door de inwoners van deze 
gemeenten ligt beneden het Vlaams gemiddelde.

Waar vind je nog rust?

De tevredenheidsindex voor wat betreft rust bedraagt
121,1 in de provincie West-Vlaanderen. Deze score ligt 
ruimschoots boven de index voor het Vlaams gewest 
(113,3) en het Rijk (107,2). Het is vrij logisch dat de te
vredenheid vooral in de landelijke gemeenten het grootst 
is. De tevredenheidsindex is het hoogst in Lo-Reninge, 
Zuienkerke en Alveringem. In Oostende, Kortrijk, Wielsbeke 
en Menen ligt de subjectieve appreciatie van de rust in de 
omgeving het laagst.

betekent dat er meer inwoners ontevreden zijn dan treve- 
den. De subjectieve appreciatie van groen in de buurt is 
het sterkst in Koksijde, Zuienkerke, Damme, Heuvelland en 
De Haan. Van de West-Vlaamse arrondissementen scoort 
Veurne veruit het beste qua beleving van groen. In de ar
rondissementen Roeselare en Kortrijk is de beoordeling van 
groen in de buurt het slechtst.

Zuienkerke scoort op alle vlakken

De globale tevredenheidsindex toont aan dat de sterkste 
waardering van de luchtkwaliteit, de netheid, de rust, het 
uitzicht van de gebouwen en het groen in de buurt uitgaat 
van de inwoners van Zuienkerke. Koksijde, De Haan, Lo- 
Reninge en Damme vervolledigen de West-Vlaamse top vijf.

Zuienkerke, Koksijde en Damme: kleine gemeenten, 
mooie gebouwen

Het uitzicht van de gebouwen wordt het sterkst geap
precieerd in de landelijke gemeente Zuienkerke. Daarnaast 
scoren onder meer Koksijde, Damme, Jabbeke, Lo-Reninge 
en De Haan heel sterk. Menen, Kortrijk, Izegem, Kuurne, 
Oostende en Roeselare zijn de West-Vlaamse gemeenten 
waar de subjectieve tevredenheid over het uitzicht van de 
gebouwen het laagst ligt.

Groen sterk geapprecieerd in het arrondissement 
Veurne

In 24 West-Vlaamse gemeenten wordt een tevredenheids
index voor groen in de buurt beneden 100 vastgesteld, wat

1 De tevredenheidsindex is een graadmeter om de subjectieve 
tevredenheid in een gemeente te meten. Deze tevredenheidsindex 
houdt zowel rekening met het aantal tevreden als met het aantal 
ontevreden huishoudens. Een tevredenheidsindex van 100 betekent 
dat precies evenveel huishoudens zich positief uitlaten over het 
onderzochte item als er huishoudens zijn die er negatief tegenover 
staan. Een index boven de 100 betekent dat er meer tevreden dan 
ontevreden huishoudens zijn. Ligt de index onder de 100, dan is 
het omgekeerde het geval en zijn er meer ontevreden dan tevreden 
huishoudens. Hoe hoger de index, hoe groter de verhouding tussen 
het aantal erg tevreden en weinig tevreden huishoudens.

2 De globale tevredenheidsindex werd berekend door de vijf tevreden- 
heidsindexen op te tellen en het totaal te delen door vijf; zo krijgt 
men een globale index die aangeeft waar het het beste wonen is. 
Ook hier is 100 de index waarbij tevredenheid en ontevredenheid 
elkaar in evenwicht houden.
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Haven Brugge-Zeebrugge grootste autohaven ter 
wereld

Resultaten 2003

De haven van Zeebrugge behandelde in 2003 een totaal 
volume van 30,4 miljoen ton tegenover 32,9 miljoen ton in 
2002. De verliezen in de roro-sector, 11 miljoen ton in 2003 
tegenover 13,6 miljoen ton in 2 0 0 2 , zijn te verklaren door 
de stopzetting van P&O Dover/Felixstowe en de afleiding 
van een deel van het Ford-contingent naar Vlissingen. 
Andere diensten groeiden en recupereerden 25% van het 
verlies.

Niettemin, behandelde Zeebrugge in 2003 een nieuw 
recordvolume van 1.577.618 nieuwe auto's, een stijging 
van 12,5% tegenover vorig jaar of een verdubbeling op 
5 jaar tijd. De haven verstevigt dus opnieuw haar positie 
als grootste autohaven in Europa, alsook in de wereld.
De Zeebrugse autosector stelt rechtstreeks 650 mensen 
tewerk. Het betreft taken zoals Predelivery Inspection (PDI), 
uitvoeren van technische controles, waxing en dewaxing, 
toevoegen van opties, laden en lossen.

Voor het eerst in de geschiedenis van Zeebrugge oversteeg 
het containervolume (12,3 miljoen ton) het ro11-on/ro11-off-

volume. Het stukgoed noteerde 700.000 ton. De vloeibare 
bulk was goed voor 4,8 miljoen ton en de droge bulk 
voor 1,7 miljoen ton. Opvallend voor het jaar 2003 is de 
vooruitgang van de binnenscheepvaart. Er werd 500.000 
ton vervoerd over de binnenwateren - vooral containers en 
papierpulp -, een stijging van 11 % tegenover 2 0 0 2 .

2004

• Voor 2004 plant het havenbestuur Zeebrugge de bouw 
van de Toyota-muur, de opstart van de activiteiten aan de 
Bastenakenkaai en de bouw van een dubbele aanlegstei
ger in het Albert ll-dok.

• Sedert januari 2004 verscheept LauritzenCool/ManRee- 
fers bananen en arder exotisch fruit naar de haven van 
Zeebrugge. Het volume zal jaarlijks 120.000 a 130.000 
ton bedragen.

• UECC is zopas een nieuwe autolijn gestart naar Killing- 
holme, nabij Immirgham in het Verenigd Koninkrijk.

• Inzake veiligheid in de havens dient vanaf 1 juli de ISPS-code 
(International ship and port facility security) toegepast.

• In Zeebrugge start dit jaar een uniforme regeling (Vlaam
se havens) aangaande scheepsafval, teneinde sluikstorten 
op zee tegen te gaan.

Voor het eerst in de geschiedenis van de haven van Zeebrugge, overstijgt het containervolume (12,3 miljoen ton) het roro-volume. 
Op de foto: een deepsea-schip en een feederschip aan OCHZ.

IVES
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Provinciebestuur brengt kringloopcentra onder de 
aandacht van bedrijven

Onder meer via de folder die als bijlage met deze 
‘West-Vlaanderen Werkt' wordt meegestuurd, doet de 
provincie West-Vlaanderen een oproep naar handelszaken 
en bedrijven om overstocks, kantoormateriaal o f meubilair 
dat nog dienstig kan zijn door te geven aan een kringloop
centrum in de buurt. Voor bedrijven kan d it een belangrijke 
kostenbesparing opleveren (vermijden van afvalkosten, 
gratis ophaling), terwijl de herbruikbare goederen voor de 
kringloopcentra een bron van inkomsten en tewerkstelling 
betekenen.

In 1995 zagen de eerste West-Vlaamse kringloopcentra het 
levenslicht. Nog geen tien jaar later stellen de vijf vzw's die 
in de sector actief zijn al ruim 350 personen te werk.
Een belangrijk aandeel daarvan zijn "doelgroepwerk- 
nemers" die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan 
hun trekken komen of daarvoor eerst werkervaring 
moeten kunnen opdoen. Momenteel zetten de kring
loopcentra ongeveer 4,5 miljoen kg afgedankte goede
ren om, waarvan drievierde (omgerekend 3 kg/inwoner) 
via de inmiddels reeds 22 vestigingen -  de zogenaamde 
"kring(loop)winkels" - een tweede leven krijgt, en dus 
niet op de afvalberg belandt. De winkels staan open voor 
iedereen, maar mensen met een laag inkomen krijgen een 
prijsvermindering.

De burger vindt gemakkelijk de weg naar het kringloop
centrum (zowel als leverancier van goederen als in de 
hoedanigheid van kooplustige). Anders is het gesteld met 
bedrijven. Nochtans kan de vernieuwing van kantoor- of 
winkelinboedels voor de kringloopcentra heel wat her
bruikbare spullen opleveren, zoals opbergkasten, bureau
stoelen, computers, .... Ook onverkochte eindereeksen van 
modegevoelige artikelen zijn er welkom (kringloopcentra 
"recy-kleren" bijvoorbeeld ook kledij). Omdat zowel sociale 
tewerkstelling als het milieu hiermee gediend zijn, voert de 
Provincie dan ook een campagne die in het bijzonder naar 
het bedrijfsleven is gericht.

Meer informatie vindt u in de meegestuurde folder of bij 
het kringloopcentrum in uw buurt.

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

Aanneming van draai-, frees-, slijp- en kotterwerk, 
zowel conventioneel als op CNC-machines 
Vol- en halfautomatisch lassen
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SGA Vanneste investeert in nieuwe showroom te 
Harelbeke

De groep SGA Vanneste omschrijft zichzelf als 'mode- 
merkendistributeur' op vier domeinen: Outdoor, Young 
Fashion, Sporten Designerbrands. Deze Harelbeekse firma 
doet echter meer dan het louter verdelen van merkkledij 
en -schoenen: zaakvoerder Patrick Vanneste maakt er een 
zaak van deze merken uit te bouwen tot absolute toppers 
in hun domein. Door pro-actief op zoek te gaan naar wat 
leeft in de markt en in te spelen op nieuwe trends slaagt 
Vanneste erin om van relatief onbekende collecties zeer 
gegeerde producten te maken. Zo vallen de jongeren en 
sportievelingen tegenwoordig massaal voor de verdeelde 
merken Merrell, Perry Ellis, Ecko, Quick en AND1. Patrick 
Vanneste zal waarschijnlijk tegen zomer 2005 een eigen 
merk lanceren: Ness.

SGA Vanneste verbouwde bij haar kantoren te Harelbeke 
een oude vlasloods tot showroom. Met behoud van het 
industriële karakter werd de ruimte van 600m2 omgetoverd 
tot een eigentijdse showroom. Het is - na het aankopen 
van de collecties - de eerste investering in 9 jaar. 'We zijn er 
in geslaagd om met een beperkt budget maximaal resultaat 
te bereiken. Het is altijd onze filosofie geweest om het ka
pitaal in het bedrijf zelf te houden om te kunnen groeien', 
aldus Patrick Vanneste. SGA Vanneste behoudt voorlopig 
de bestaande showroom op Trade Mart in Brussel, maar is 
ervan overtuigd dat de grote ruimte en de centrale ligging 
in Harelbeke - vlakbij de E17 en op de as Lissabon-Parijs- 
Amsterdam - gewaardeerd zal worden door de klanten, 
journalisten en andere contacten die files wensen te vermij
den.

SGA Vanneste en SGA Vanneste Distribution vormen samen 
de groep SGA Vanneste, opgericht in 1996 door Patrick 
Vanneste. De burelen en grootste showroom bevinden zich 
in Harelbeke. De groep is actief in de Benelux en Frankrijk 
en telt 18 medewerkers.

De nieuwe showroom van modemerkendistributeur SGA Vanneste 
te Harelbeke.

Een vol orderboekje voor Barco

Barco werd geselecteerd als leverancier van LED video 
displayoplossingen in vijf stadions in Europa en het 
Midden-Oosten. De totale waarde van deze projecten 
samen bedraagt meer dan 6 miljoen euro en bevestigt 
Barco's leiderschap in de Europese sportmarkt.

Volgende projecten in de Europese sportmarkt worden in 
de eerstvolgende maanden afgewerkt:

• In maart worden twee displays geïnstalleerd in het natio
naal voetbalstadion van Denemarken te Kopenhagen;

• In dezelfde maand installeert Barco in Wenen, Oostenrijk 
een zeer grote display van 101 m2 op een renbaan;

• In april wordt het Fritz Walter Stadium in Kaiserlautern, 
Duitsland voorzien van nieuwe LED video displays. Dit 
voetbalstadion wordt volledig vernieuwd, want in 2006 
vindt de FIFA World Cup er plaats;

• Wie deze zomer tijdens de Olympische Spelen in Athene 
het voetbal zal volgen, zal ongetwijfeld de twee Barco 
displays van 48 m2 in het nieuwe stadion van FC Olympi- 
akos zien;

• Het grootste van de vijf projecten is de plaatsing van 
twee speciaal ontworpen displays in het Khalifa Stadium 
in Qatar. Dit stadion zal de thuisbasis zijn van evene
menten, atletiek en voetbal tijdens de Aziatische Spelen 
2006. Het project, waarvoor Barco samenwerkt met haar 
verkoopspartner ETF, zal afgewerkt zijn in augustus 2004.

Deze projecten inclusief heeft Barco in de laatste zes maan
den al voor 15 miljoen euro aan contracten getekend voor 
installaties in Europa en het Midden-Oosten.

De LED video displays worden gebruikt om allerlei boodschappen
weer te geven, van de puntentelling over live-videobeelden tot re
clame. Ze bieden zelfs de mogelijkheid tot publieksinteractie. Vooralle 
specifieke sporten en behoeften kan Barco de hard- en softwareoplos
singen aanpassen aan de behoeften van de klant, wat hen toelaat hun 
displayoplossing optimaal te benutten.

I/VES
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OSTEND - BRUGES INTERNATIONAL AIRPORT 
UW PO(OJRT OP DE WERELD !

Ideaal gelegen in het hartje van Europa, biedt de internationale luchthaven Oostende-Brugge een snel 
en flexibel alternatief voor de overbezette luchthavens in de driehoek Schiphol -  Frankfurt -  Londen.

Het hoofdbestanddeel van onze activiteiten is gericht 
op vrachtvervoer, met name "outsized cargo", algemene 
vracht en bederfelijke produkten.

Ons nieuw "Aerofresh" koelcentrum werd in gebruik 
genomen op 6 oktober 2003. Het ultramoderne complex 
bestaat uit een aangepaste opslagplaats van 1.300 m2, 
overeenkomstig de laatste EU-voorschriften. Het bijkomen
de volume van 5.200 m3 is volledig temperatuur-gecontro- 
leerd en garandeert een gelijkmatige en ononderbroken 
koelingsketen. Het komt bij een reeds bestaande gekoelde 
ruimte van 850 m3 en een vriesruimte van 350 m3.

Met een capaciteit voor 30 vliegtuigpalletten en 216 Euro- 
palletten heeft het complex nu genoeg ruimte om 300 ton 
"perishable cargo" te verwerken.

Voor de veterinaire controle zijn eveneens alle voorzienin
gen aanwezig.

Luchtvaartmaatschappijen zoals Egyptair en Ethiopian Air
lines hebben Ostend-Bruges International Airport gekozen 
als hun Europese vrachthub.

Naast deze lijnvluchten is de luchthaven de ideale uitvals
basis voor ad-hoc cargo vluchten.

OSTEND - BRUGES

Ostend-Bruges International Airport 
Nieuwpoortsesteenweg 889 
8400 O O STENDE
Tel. +32 59/80 20 08 - Fax +32 59/70 55 12
e-mail: pr@ost.aero
www.ost.aero
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Is het de zuurstofrijke Noordzeelucht of de vcort-

G i

durende deining van de golven? Of komt het 

door de ongrijpbare horizon? Feit is dat Goekint 

Graphics uit Oostende, reeds drie generaties 

lang, elke dag opnieuw zijn grenzen verlegt. 

Grafische communicatie is onze corebusiness. 

Van ontwerp tot postklaar pakket, in elk stadium 

profileert Goekint Graphics zich dynamisch als 

een geïntegreerd grafisch bedrijf dat de nieuwste 

technologieën implementeert. Voeg daarbij de 

integrale kwaliteitszorg door een uitgezocht team 

van medewerkers en u weet meteen waarom 

Goekint Graphics u een zee van grafische op

lossingen biedt. En dat hoort ook zo, bij een 

drukkerij aan de kust...

G O E K I N T
G R A P H I C S

corporate identity

newsletters

folders .

boeken

catalogi

prijslijsten

drukwerk binnenhuis
inrichting

Goekint Graphics - Industriezone 2 - B-8400 Oostende 
Tel. 059-51 43 43 - Fax 059-51 44 43 
e-mail: info@goekint.be 
www.goekint.be

mailto:info@goekint.be
http://www.goekint.be
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In de rubriek WES-NIEUWS belichten we enkele recente projecten van de verschillende afdelingen
van WES Onderzoek & Advies,

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

W ES-knowhow voor de Franse touroperators

Sinds eind vorig jaar organiseert WES een maandelijks 
panelonderzoek bij de Franse touroperators die lid zijn van 
CETO (Centre d'Etudes des Tour-Opérateurs).
CETO groepeert de belangrijkste Franse 
touroperators actief op de markt van de fflsssja 
vliegvakanties en cruises.

Het doel van dit onderzoek is de omvang en de evolutie 
van de georganiseerde reismarkt in Frankrijk van zeer 
nabij en systematisch op te volgen. Daarvoor bezorgen de 
aangesloten touroperators hun gedetailleerde maandelijkse 
vertrek- en boekingsgegevens aan WES. WES zet deze 
individuele data om in marktgegevens, berekent trends in 
de markt en bezorgt elke touroperator een gedetailleerd 
beeld van zijn marktpositie. Alle input- en outputverkeer 
tussen WES en de leden van CETO verloopt langs 
elektronische weg.

WES stond voor deze opdracht in concurrentie met diverse 
Franse organisaties. De opdracht werd aan WES toege
wezen omwille van onze hoogstaande methodologische 
knowhow met dit soort van onderzoeken en onze ken
nis van de werking van touroperators. Een gelijkaardige 
opdracht loopt immers reeds sinds 1990 voor de vereniging 
van Belgische touroperators (ABTO).

Forum regionale economie: 
www.regionale-economie.be

In een moderne economie is de creatie van toegevoegde 
waarde hoe langer hoe meer gestoeld op kennis.
Het opbouwen en ontsluiten van kennis draagt bij tot de 
versterking van de concurrentiekracht en het innovatiever
mogen van bedrijven, maar ook van sectoren, regio's en het 
beleid.

WES wil als toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau 
een vooraanstaande rol vervullen in deze ontwikkeling. 
Daarom heeft WES in opdracht van de Provincie West- 
Vlaanderen een - gratis toegankelijke - virtuele kennis- en 
leeromgeving ontwikkeld met als doel het opbouwen en 
ontsluiten van kennis omtrent regionale economie ten 
behoeve van de beleidsactoren op provinciaal en gemeen
telijk niveau en van alle economische partners: het forum 
Regionale Economie www.regionale-economie.be.

Tot op vandaag wordt elkeen die zich wil verdiepen in het 
domein regionale economie steeds meer geconfronteerd 
met het feit dat informatie en kennis zeer versnipperd zijn. 
www.regionale-economie.be biedt hierin - als modern 
kennis- en leerforum waarin deze materie op een zeer

gestructureerde en overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd 
en actief bijgehouden - een fundamentele meerwaarde.

De informatie over regionale economie wordt op het forum 
gestructureerd in een aantal rubrieken die we 'domeinen' 
noemen. Deze domeinen worden naar finaliteit telkens 
met een West-Vlaams toepassingsperspectief uitgewerkt. 
Hierbij wordt de informatie niet beperkt tot wetgeving, 
onderzoeksresultaten, ... maar wordt aanvullend de nodige 
duiding gegeven. Volgende domeinen kunt u op het 
forum terugvinden:
• 'Sociaal-economische analyse';
• 'Strategische planning';
• 'Duurzame economische ontwikkeling';
• 'Economische steunverlening';
• 'Vestigingsfactoren en -problematiek';
• 'Ankerpunt Lokale Economie' en
• 'Instanties en informatie' met de extra dienst 'Kalender'.

Binnen ieder domein van het forum kunt u 'Nieuwsbe
richten' en 'Bronnen' raadplegen of kunt u deelnemen 
aan de 'Discussies'. Bovendien heeft u de mogelijkheid om 
ook zelf een nieuwe bron, nieuwsbericht of discussieonder
werp op het forum te lanceren. Door u in te schrijven op 
de 'Mailinglijst' van een domein wordt u (via e-mailbericht) 
automatisch op de hoogte gebracht van elk nieuw item dat 
op het forum wordt geplaatst.

www.regionale-economie.be is 7 dagen op 7 en 24 uur op 
24 bereikbaar is. Het is - na inloggen via een eigen gekozen 
loginnaam en wachtwoord - gratis consulteerbaar voor 
iedereen die interesse heeft voor regionale economie.

Met het West-Vlaams Kennis- en Leerforum Regionale 
Economie wil WES haar rol van kenniscentrum opnemen 
voor beleidsmakers in de provincie West-Vlaanderen.

Wenst u meer te weten? Vraag dan gerust een exemplaar 
van de nieuwe infobrochure over het kennis- en leerforum 
Regionale Economie aan bij Annelies Demeyere 
(tel. 050/36.70.93 o f e-mail annelies.demeyere@wes.be).
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Een uitdaging voor elke stad of gemeente: 
hoe efficiënt is uw centrumbeheer?

Steden en gemeenten dienen er steeds voor te zorgen dat 
hun centrum aantrekkelijk blijft voor zowel de inwoners, 
de handelaars, de bedrijven als de bezoekers. Een efficiënt 
centrumbeheer moet vermijden dat het centrum er econo
misch en sociaal op achteruitgaat.

Met de ontwikkeling van een evaluatiemethode voor 
centrumbeheer biedt WES Onderzoek & Advies de ge
meenten een meetinstrument aan ter beoordeling van het 
beheer van de kern of het centrum van een gemeente.
WES publiceerde deze 'Evaluatiemethode voor centrum
beheer' onder dezelfde titel in de reeks 'Facetten van 
West- Vlaanderen

Het rapport vormt een praktische gids voor lokale besturen 
die willen nagaan hoe het gesteld is met het economisch 
functioneren en met de leefbaarheid van hun (commerciële) 
centra. De publicatie onderscheidt zich van andere hand
leidingen rond 'centrumbeheer' of 'centrum-management' 
doordat ze niet beperkt blijft tot theorie, maar zowel voor 
kleine als voor grote gemeenten een instrument biedt dat 
effectief gebruikt kan worden om hun centrumbeheer te 
evalueren.

Evaluatiemethode
voor
centrumbeheer

■  Het rapport vormt een praktische gids voor lokale besturen die 
willen nagaan hoe het gesteld is met het economisch functioneren en 
met de leefbaarheid van hun (commerciële) centra.

Het Facet nr. 51 'Evaluatiemethode voor centrumbeheer' 
telt 77 bladzijden en kost 20 euro (inclusief BTW, exclusief 
portkosten). Bestellen kan via de website van WES Onder
zoek & Advies: www.wes.be.

De WES-bibliotheek online: een schat aan 
sociaal-economische informatie binnen 
handbereik

Honderden geïnteresseerden vonden reeds de weg naar de 
uitgebreide bibliotheek van WES Onderzoek & Advies.
Om de toegankelijkheid nog te vergroten, maakt WES nu 
haar catalogus - die zo'n 14.000 wetenschappelijke boeken 
en rapporten en 200  lopende tijdschriftabonnementen 
bevat - online bekend.

WES heeft er van bij de oprichting in 1959 steeds naar ge
streefd om de benodigde informatie voor sociaal-economisch 
onderzoek in huis te centraliseren. Van een eenvoudige biblio
theek is ons documentatiecentrum uitgegroeid tot een echt 
kenniscentrum. Het vormt niet alleen de basis voor het eigen 
onderzoeks- en advieswerk van WES, maar staat ook open 
voor alle belangstellenden die informatie zoeken over:
• (regionale) economie;
• arbeidsmarkt;
• demografie;
• algemeen en bestuurlijk management;
• marketing;
• toerisme;
• opleiding en vorming;
• verkeer en vervoer;
• milieu, natuur, integraal waterbeheer;
• ruimtelijke ordening, huisvesting;
• informatie over West-Vlaanderen in het bijzonder.

Om uw bezoek aan onze bibliotheek optimaal voor te 
bereiden, of gewoon om te weten wat we in huis hebben, 
kunt u vanaf nu de catalogus via onze website www.wes.be 
online raadplegen. Zoeken op auteur, titel, trefwoord of ge
ografisch gebied kan via de eenvoudige zoekfuncties. Dat 
de WES-bibliotheek haar dienstverlening nu kan aanvullen 
met een virtuele catalogus werd mogelijk gemaakt dankzij 
de steun van de provincie West-Vlaanderen en de logistieke 
assistentie van het VLIZ.

Wie op zoek is naar sociaal-economische informatie kan - 
na afspraak - terecht in de WES-bibliotheek. Van maandag 
tot vrijdag, van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 
16.30 uur. De werken worden niet ontleend, maar kunnen 
ter plaatse in de leeszaal worden geraadpleegd.

Heeft u vragen o f wenst u een afspraak te maken, dan kunt 
u contact nemen met Brigitte Declerck, hoofd van de biblio
theek, tel. (050)36 71 08 o f e-mail bibliotheek@wes.be.

WES
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Internationaal opleidingsprogramma 'Effective 
Learning Environments'

Sedert 1 maart 2004 loopt bij WES Onderzoek & Advies 
voor de derde keer het opleidingsprogramma "Effective 
Learning Environments" ten behoeve van opleidings- 
verantwoordelijken uit ontwikkelingslanden.
Het opleidingsprogramma, dat wordt gefinancierd door 
DGOS, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, 
richt zich specifiek tot opleiders die binnen hun organisa
tie verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerpen en 
uitvoeren van opleidingsprogramma's.

Het zijn trainers, uitvoerders van 'train-the-trainer' 
programma's, en cursusontwikkelaars van opleidings
programma's van zowel contact- als afstandsopleidingen.
De deelnemers zijn actief in alle fasen van de trainings- 
cyclus en de opleidingen waarvoor ze instaan hebben be
trekking op zeer verscheidene doelgroepen. Op die manier 
spelen deze trainers een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van het menselijk potentieel in hun land.

Het programma - dat over drie maanden loopt - gaat 
vooreerst dieper in op het leerproces bij volwassenen 
zelf. Centrale vraag daarbij is: 'Hoe leren volwassenen?'. 
Vervolgens worden leerbehoeften en -doelen in de context 
van de organisatie geplaatst en gerelateerd aan de vereiste 
competenties voor het uitvoeren van de kerntaken van 
de organisatie. Heel wat aandacht wordt besteed aan het 
opentrekken van de horizon inzake opleidingsmethoden, 
-middelen en -media.

Dit "training van trainers" programma beoogt verder vooral 
zeer praktijk- en ervaringsgericht te zijn: zo worden onder 
meer eigen cases uitgewerkt die in het betreffende land 
zullen uitgevoerd worden. Het uitwisselen van ervaring
tussen de deelnemers is eveneens een belangrijk element in 
de aangewende methodiek.

■  De deelnemers - die hoofdzakelijk uit Aziatische en Afrikaanse lan
den komen - zijn binnen hun organisatie zelf verantwoordelijk voor het 
ontwerpen en uitvoeren van opleidingsprogramma's. Het programma 
dat ze bij WES volgen kadert in de verdere ontwikkeling van het 
menselijk potentieel in hun land.

WES verzorgt eveneens opleidingsprogramma's rond 
andere onderwerpen, zoals de cursus INTEGRATED WATER 
MANAGEMENT, die op 24 mei 2004 voor de eerste maal 
georganiseerd wordt, en TOURISM DESTINATION 
MANAGEMENT die op 6 september 2004 van start gaat.

Ecologische inventarisatie en visie
vorming in de vallei van de Rivierbeek en 
Hertsbergebeek

Op de milieuafdeling van WES is momenteel het project 
'Ecologische inventarisatie en visievorming in de vallei van 
de Rivierbeek en Hertsbergebeek' opgestart. Het beheer 
van de Hertsbergebeek en Rivierbeek valt onder de be
voegdheid van de Vlaamse overheid. Om het waterbeheer 
op een meer integrale manier te benaderen en beter af te 
stemmen op de aanwezige en potentiële natuurwaarden 
in het gebied, wordt in dit project geïnventariseerd welke 
natuurkwaliteiten momenteel nog aanwezig zijn in de vallei 
en langs de waterlopen. Op basis hiervan zullen visies en 
plannen ontwikkeld worden om te komen tot een beter 
beheer en natuurherstel in de vallei.

■  De bovenlopen van de Rivierbeek en haar zijtak, de Hertsbergebeek, 
ontspringen in de gemeenten Tielt, Koolskamp, Wingene en Torhout. 
De benedenlopen zijn gesitueerd op het grondgebied van de gemeen
ten Oostkamp (zie foto), Hertsberge en Beernem. Uiteindelijk mondt 
de hoofdloop, de Rivierbeek, uit in het kanaal Qent-Oostende. Dit 
beekstelsel vormt één van de mooiste en laatst overgebleven voorbeel
den van meanderende laaglandbeken in Vlaanderen. Grote gedeelten 
van de lopen zijn gespaard gebleven van rechttrekking en inbuizing, 
in tegenstelling tot de meeste andere waterlopen in Vlaanderen.

De vallei herbergt bovendien nog heel wat interessante 
natuurgebieden: rivierbegeleidende bosjes met een mooie 
voorjaarsflora, zoals Gulden sleutelbloem, Bosanemoon en 
plaatselijk Bosgeelster, en vochtige weilanden. Op de hoger 
gelegen zure zandgronden zijn eikenbossen en naaldbossen 
terug te vinden (onder meer het Nieuwenhovebos, Rooiveld 
en Kraaiveld). Het gebied heeft veel van zijn natuurwaarde 
verloren door de nog steeds gebrekkige waterkwaliteit in 
de beken en overbemesting door intensieve landbouw in 
het gebied. Hierdoor treden monotone brandnetelruigten 
op langs de waterlopen. Verschillende rioleringsprojecten 
(onder meer te Ruddervoorde) zijn in uitvoering waardoor 
in de nabije toekomst een verbetering van de waterkwali
teit te verwachten is.
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Bedrijfswagens weer 
wat interessanter

Stephan Janssens
Knowledge Manager 
Ernst & Young Tax Consultants

Het klinkt verrassend, maar de regering heeft enkele 
maatregelen genomen waardoor het een beetje inte
ressanter wordt om een bedrijfswagen toe te kennen 
aan werknemers. Dat is eigenlijk merkwaardig, want 
midden vorig jaar gaf de regering nog te kennen dat 
zij er naar streefde de aankoop van een wagen te 
vergemakkelijken, maar het gebruik ervan te ontmoe
digen.

E(J ToCVj U o H n  T)E lED fU jFSU A ^eiJ iM teP-U ?A kJt e i L

De berekening van het voordeel

Wie een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgt, 
moet daar belasting op betalen. Er wordt immers een voordeel 
toegevoegd aan het loon. De redenering die daarbij gemaakt 
wordt is dat wie over zo'n bedrijfswagen beschikt, 
steeds een aantal kilometers voor privé-doeleinden 
rijdt. De wetgever heeft op dat aantal privé- 
kilometers zelfs een minimum geplakt: 5.000 km.
Zelfs wie zou aantonen dat hij op jaarbasis maar
4.000 km rijdt, zal toch nog op de wettelijke
5.000 km belast worden. Enkel wanneer u de 
wagen bijvoorbeeld in december ontvangt, zal u slechts pro 
rata belast worden (in dit geval 1/12de van 5.000 km).

Vergeet niet dat voor de toepassing van deze wet de ver
plaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerk
stelling ook privé-verplaatsingen zijn.

Voor elke privé-kilometer die de werknemer met het voer
tuig rijdt wordt een bepaalde som aan het loon 
toegevoegd. Er wordt niet gekeken naar de 
werkelijke kosten. De tarieven worden forfaitair 
bepaald en zijn gekoppeld aan de index der 
consumptieprijzen die enkel per 1 januari aan
gepast worden. In tabel 7 vindt u de tarieven 
voor de verplaatsingen in 2004.

Een voorbeeldje:

D e w o o n -w e r k v e r -

PLAATSING WORDT OOK 

ALS PRiVE-VERPlAATSING 

BESCHOUWD

Tabel 1
Tarieven voor de berekening van het voordeel 
van alle aard voor bedrijfsw agens

PK Basis
EUR/km

1 januari 2004 
EUR/km

4 0,1380 0,1554
5 0,1620 0,1824
6 0,1790 0,2016
7 0,1980 0,2230
8 0,2160 0,2433
9 0,2350 0,2647

10 0,2600 0,2928
11 0,2850 0,3210
12 0,3020 0,3401
13 0,3210 0,3615
14 0,3330 0,3750
15 0,3470 0,3908
16 0,3570 0,4021
17 0,3640 0,4099
18 0,3730 0,4201
19 en meer 0,3800 0,4280

Bron: Koninklijk Besluit van 10 februari 2004 to t wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk
van de voordelen van alle aard, B.S., 20 februari 2004

Een werkgever stelt een Opel Astra 1,7 DTI ter beschik
king. Het betreft een voertuig van 9PK. Als de werknemer
12.000 km rijdt in 2004, dan moet hij belastingen betalen 
op een bedrag van 3.176,4 euro (d.i. 12.000 x 0,2647).

Forfait op forfait

Hoe stel je vast hoeveel kilometers de werknemer privé 
rijdt? Om praktische problemen te vermijden zal de werk
gever een akkoord afsluiten met de belastingadministratie.

Waarom de werkgever en niet de werknemer? De werkge
ver moet een bedrag op de loonfiche zetten en moet ook 
bedrijfsvoorheffing inhouden. Hij moet dus het bedrag van 
het voordeel kennen. Vandaar dat hij met de controleur een 
akkoord afsluit over de omvang van het voordeel.

In recente jaren werden akkoorden afgesloten op 8.000  km 
tot zelfs 12.000 km. Het werkelijk aantal kilometers is op 
zo'n moment dus minder relevant. Maar in de loop van 1999 
raakte bekend dat de ambtenaren ook een voordeel van 
alle aard aangerekend kregen als zij over een dienstvoertuig
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FISCALE FOCUS

mochten beschikken. Zij hadden echter wel een bijzonder gun- RSZ op het gebruik van een bedrijfswagen 
stig akkoord. Hun voordeel is afhankelijk van de afstand tussen
hun woon- en werkplaats. Wie 25 kilometer of minder van Sinds enkele jaren is er ook een RSZ-bijdrage verschuldigd 
zijn werkplaats woont (enkele afstand) wordt geacht 5.000 op het gebruik van een bedrijfs-wagen. De RSZ baseert 
km privé-verplaatsingen af te leggen. Bij een haar inhouding op de fiscale afspraken,
afstand van meer dan 25 kilometer wordt het G u n s t ig  a k k o o r d  v o o r  Vraag was echter of de RSZ ook hier ging
voordeel van alle aard gebaseerd op 7.500 km. a m b t e n a r e n  g e l d t  n u  v o o r  volgen?

ALLE WERKNEMERS

Het heeft wat geduurd, maar in februari 2004 
trok de minister het systeem open naar ieder
een. De bestaande akkoorden tussen fiscus en bedrijven 
zijn met ingang van 1 januari 2004 opgeheven. Ze worden 
vervangen door het hierboven beschreven stelsel van 25 km 
en minder, of meer.

Wie geen woon-werkverplaatsingen doet met zijn bedrijfs
wagen, valt terug op het wettelijk minimum van 5.000 km.

Dat werd eind februari bevestigd. Wie op 
25 km of minder van zijn werk woont, betaalt 

een RSZ-bijdrage op 5.000 km, wat overeenkomt met 
1.250 km per kwartaal. Voor wie meer dan 25 km van zijn 
werk woont, is er een minimum van 7.500 km.

Net zoals de fiscale regeling, is de nieuwe regeling van 
kracht vanaf 1 januari 2004.

Eigen bijdragen

In principe mogen eigen bijdragen van het voordeel van alle 
aard worden afgetrokken. Er zijn twee mogelijkheden.

• Ofwel vraagt de werkgever een bijdrage aan de werk
nemer aan de hand van het forfaitaire aantal kilome
ters. Bijvoorbeeld, iemand die 50 km van zijn plaats van 
tewerkstelling afwoont: deze persoon legt op 
200 werkdagen dus 20.000 km af. Hij zal dus belast 
worden op 7.500 km. Welnu, als de persoon in kwestie 
een eigen bijdrage betaalt op 7.500 km, dan zal ook 
die som mogen afgetrokken worden van het forfaitaire 
voordeel.

Eenvoudig en voordelig

Het nieuwe systeem is niet alleen eenvoudig, maar in de 
praktijk ook heel wat "goedkoper" dan de bestaande 
akkoorden. Zelfs wie 25.000 km per jaar aflegt tussen woon
plaats en werkplaats zal belastingen betalen op slechts 
7.500 km. Voor dergelijke situaties wordt de bedrijfswagen 
weer heel wat interessanter als alternatieve beloningsvorm.

• Een andere mogelijkheid is dat de werkgever de eigen 
bijdrage berekent op de werkelijke kilometers. In ons 
voorbeeld zou dat betekenen dat de werknemer een 
bijdrage betaalt op basis van 20 .000  km. In dat geval 
zal het voordeel van alle aard NIET forfaitair berekend 
worden. De werknemer zal belast worden op 20.000 km, 
vermenigvuldigd met de coëfficiënt en verminderd met 
zijn bijdrage.
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