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Your g a te w a y  to
Europe, the UK and beyonc

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 hef verleden. Ostend-Bruges International Airport 

zal uw manier van zakendoen voor altijd wijzigen. Niels 

houdt u nog tegen I

Ideaal gelegen in het hartje van Europa, biedt onze 

luchthaven een snel en flexibel alternatief voor de 

overbezette luchthavens 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 oplossinc

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

"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 ononderbroker koehngskeien,

— international
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Ten gele ide

De impact van de uitbreiding van d

Voor Europa betekent 1 mei 2004 een historische 
datum. De EU werd uitgebreid van 15 tot 25 leden Deze uit
breiding krijgt een extra politieke dimensie omdat acht voor
malig communistische landen tot de nieuwe lidstaten behoren. 
Binnenkort krijgen deze landen het gezelschap van Bulgarije en 
Roemenië. Deze vormen samen de EU-12. Hiermee is het uit
breidingsproces wellicht niet ten einde. Meerdere andere landen 
doen hun opwachting.

Twee indicatoren geven de dimensie van deze uitbrei
ding. De EU-15 bevolking stijgt van 380 miljoen inwoners tot 
485 miljoen in de EU-27. Dit is een toename van 28%.

heden in. Het gaat om een 
markt van meer dan 100 
miljoen inwoners waarvan 
het welvaartspeil snel toe
neemt. Weinigen beseffen 
dat België momenteel naar 
deze nieuwe lidstaten meer 
exporteert dan het impor
teert.

In economische termen is de uitbreiding minder groot; 
de koopkracht per capita van de EU-12 bedraagt slechts 40%  
van het EU-15 gemiddelde. Met andere woorden, de totale 
koopkracht toename van de EU-27 bedraagt slechts 10% 
tegenover een bevolkingsgroei van 28%. Dit wijst onmiddellijk 
op een enorme discrepantie in welvaartsniveau tussen de EU-15 
en de nieuwe lidstaten. Verschil in welvaartsniveau wijst meteen 
op ongelijke economische structuur, loonkosten en producti
viteit. Doch ook tussen de nieuwe lidstaten onderling zijn de 
economische verschillen vrij groot. Het BNP per hoofd (EU-15 = 
100) bedraagt 78 in Cyprus, 70 in Malta, 68 in Slovenië, 61 in 
Tsjechië, maar slechts 41 in Polen - grootste nieuwkomer met 
39 miljoen inwoners - 26 in Bulgarije en 24 in Roemenië.

Deze uitbreiding wijzigt de kaart van Europa en ver
legt het economisch zwaartepunt binnen de EU. Om deze reden 
leek het opportuun om in 'West-Vlaanderen Werkt' een speciaal 
themanummer te wijden aan de impact van de uitbreiding van 
de EU voor West-Vlaanderen.

Elke uitbreiding van de interne markt biedt zijn oppor- 
tuniteiten en bedreigingen. De EU-27 houdt nieuwe mogelijk

Er zijn echter ook 
ernstige bedreigingen. In de 
strategische studies 'West- 
Vlaanderen 2000' en 'West- 
Vlaanderen 2010' werd tel
kens gewezen op de grote 
betekenis en de goede pres
taties van de West-Vlaamse 
industrie. Doch meteen werd 
ook de kwetsbaarheid van 
deze zelfde industrie aangekaard. West-Vlaanderen is teveel ge
richt op arbeidsintensieve en traditionele sectoren en de zwakke 
aanwezigheid van ICT bedrijven (informatie- en communicatie
technologie) en andere hightech bedrijven.
'Interne markt' betekent niet alleen vrij ver
keer van goederen en diensten doch ook vrij 
verkeer van personen en kapitaal. Delokalisa- 
tie naar Centraal- en Oost-Europa vond trou
wens al plaats voor de uitbreiding van de EU.
Delokalisatie -  op zichzelf niet altijd negatief 
voor de werkgelegenheid in West-Vlaanderen 
-  is niet de enige bedreiging. Vele onderne
mingen uit meerdere sectoren zullen een gro
tere competitie ondergaan vanuit de nieuwe lidstaten op basis 
van veel lagere loonkosten en productiekosten in het algemeen.

12 NIEUWE LIDSTAT
v a n  E u r o p a  

ECONOMIS 
BINN
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Ten gele ide

uropese Unie voor West-Vlaanderen

Het is niet mogelijk in een 
dossiernummer alle aspecten 
en alle sectoren aan bod te 
laten komen. De redactie van 
West- Vlaanderen Werkt 
heeft de prioriteit gegeven 
aan gevoelige sectoren zoals 

textiel, voeding en transport en aan de wetgeving rond arbeids
migratie.

Ook de Europese regionale 
steunverlening via de Europe
se Structuurfondsen zal vanaf 
2006 in hoge mate worden 
aangewend in de nieuwe 
lidstaten. Vlaanderen - en 
dus ook West-Vlaanderen - 
zal logischerwijze uit de boot 
vallen. De Westhoek wist in 
het verleden zeer veel voor
delen te putten uit de EFRO 
fondsen.

/IJZIGEN DE KAART 
ERLEGGEN HET 
VAARTEPUNT
e EU.

Fa Quix, directeur-generaal Fe- 
beltex, heeft het over de grote uitdagingen 
waarvoor de West-Vlaamse textielindustrie 
staat. Hij beperkt zich niet enkel tot de EU 
uitbreiding, maar wijst tevens op twee andere 
uitdagingen: de volledige handelsliberalisering 
door de afschaffing van de laatste invoerquota 
op 01/01/2005 en de dreigende dominantie 
van China.

Lode Verkinderen, secretaris-generaal SAV, wijst op het 
stijgend marktaandeel van Oost-Europese transportonder

nemingen, maar geeft ook een aantal uitwegen aan voor de 
Belgische transportondernemingen. Hij pleit voor diversificatie 
en het geven van een hogere toegevoegde waarde aan de trans
portdiensten.

Een speciaal aspect van de uitbreiding is ongetwijfeld 
het vrij verkeer van arbeid. De soms ingewikkelde aanwer- 
vingprocedure voor het rekruteren van arbeidskrachten uit de 
nieuwe lidstaten wordt toegelicht door Patricia Scheirlynck 
van het advocatenkantoor Crevits & Persyn.

In dit themanummer zetten we dit keer geen bedrijf, 
maar een sector in de kijker. Dirk Decoster, voorzitter van 
de Vegebe blijft optimistisch over de gevolgen van de EU- 
uitbreiding voor de groenteverwerkende industrie in West- 
Vlaanderen.

West-Vlaanderen moet dringend handelen wil het 
niet het slachtoffer worden van de uitbreiding en een zware 
rekening betalen in termen van arbeidsplaatsen. Nieuwe mo
gelijkheden in de transportsector, zakelijke dienstverlening en 
hightech activiteiten werden en worden nog steeds verhinderd 
door het uitblijven van het researchpark te Kortrijk, de head- 
quarterzone te Brugge en de ontplooiingsmogelijkheden van 
de haven van Zeebrugge. Er blijft verder een continu gebrek 
aan werkterreinen. Het kan West-Vlaanderen zuur opbreken. 
Gelukkig weten vele ondernemingen uit de uitdagingen 
opportuniteiten te creëren of schakelen over op producten en 
diensten met hoge toegevoegde waarde.

Prof. dr. Norbert Vanhove 
Voorzitter redactieraad West-Vlaanderen Werkt
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DOSSIER: UITBREIDING EU

De West-Vlaamse textielindustrie 
staat voor grote uitdagingen

Fa Quix
Directeur-Generaal
FEBELTEX

Inleiding

D e te xtie lin d u strie  is van o u d sh e r een ze e r  b e la n g 
rijke  in d u strie ta k  vo o r de p ro v in c ie  W est-V laanderen. 
In 2002 te lde W est-V laanderen  n o g  steeds 524 tex- 
tie lvestig in g en  m et een directe te w e rkste llin g  van  
18.482 p erso nen . W est-V laanderen  teken t vo o r o n g e 
ve e r 50%  van de B e lg isch e  textie lsecto r in  term en van  
tew erkste llin g . En d at re la tieve  belang  van W est- 
Vlaanderen in de nation a le  textie lsecto r n eem t nog  
steeds toe. Tien ja a r geleden, in 1993, w as h e t relatieve  
b ela n g  van W est-V laanderen  in de Belg ische textie l-  
te w e rkste llin g  42% .

De W est-V laam se textie lsecto r is z e e r  ste rk  g e d iv e r
s ifie e rd  en gespecia liseerd . D it is  een o n g e lo o flijk  
grote  tro e f in verge lijk in g  m et de andere regio 's in ons  
land, m aar ze k e r ook in vergelijk in g  m et de andere EU- 
lidstaten  d ie sterker g erich t z ijn  op e n k e l h e t mode- 
segm entvan het kledingtextiel. W est-Vlaanderen daaren
tegen staat sterk in de drie grote toepassingssegm enten, 
m et naast het kled ing textie l (m et confectie), h et te x 

tie l v o o r in terieu rto ep a ssin g en , en ten d erd e te xtie l 
v o o r technische toepassingen. In h e t in te rie u rte xtie l is 
W est-V laanderen  trou w ens Euro pees le id e r  vo o r h e e l 
w a t p ro d u cten  zo a ls  h e t ka m erb reed  vasttapijt, de g e 
w even  m eu b elsto ffen , m atrastijk, d eco ra tie textie l z o 
als g o rd ijn sto ffen , ... O o k  in h e t technisch  te xt ie l k e n t  
W est-V laanderen h e e l w at vooraanstaande b ed rijven  
in  to epa ssin gsseg m en ten  zo a ls  te xtie l v o o r "autom o- 
tive", te xtie l vo o r m ed isch e to epassingen, te x t ie l vo o r  
b o u w  en constructie. Technisch te xtie l is  tro u w en s  
h et sn e lst g ro e ie n d e  seg m en t van de Be lg isch e  te xt ie l
sector. En h e t is d u id e lijk  d a t W est-V laanderen  h ie r  de  
b o o t n ie t h e e ft g e m ist.1

1 Zie ook A. DEMEYERE en T. TERMOTE, "West-Vlaamse sector in de 
kijker: Technisch textiel, West-Vlaanderen Werk nr. 4-2003, p. 4-12.
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DOSSIER: UITBREIDING EU

West-Vlaamse textielbedrijven zijn goed voorbereid

De jaren 2004 en 2005 zijn scharnierjaren voor de West- 
Vlaamse textielindustrie. Op korte tijd moeten er drie grote 
uitdagingen met succes worden aangegaan: de uitbreiding 
van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten, de afschaf
fing van de laatste beschermende invoerquota in het kader 
van het Multivezelakkoord, en de opkomende industriële 
grootmacht China. Dit zijn telkens uitingen van een glo
balisering van de wereldhandel die bovendien in een steeds 
sneller tempo om zich heen grijpt.

Drie grote uitdagingen

Zowat driekwart van wat in West-Vlaanderen aan textiel 
wordt geproduceerd wordt geëxporteerd. Vandaar het be
lang van een sterke internationale slagkracht en een com
petitieve kostensituatie. Dit is een permanente zorg voor 
de West-Vlaamse textielbedrijven. Voor de komende jaren 
komen er enkele belangrijke nieuwe uitdagingen af op de 
textielbedrijven:
1. de uitbreiding van de EU op 01/05/2004 met 10 nieuwe 

lidstaten (en de verdere uitbreiding die verwacht wordt);
2. de volledige handelsliberalisering door de afschaffing van 

de laatste invoerquota op 01/01/2005;
3. de dreigende dominantie van China.

We zullen deze drie grote uitdagingen kort toelichten.

De uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe 
lidstaten is voor onze textielsector een goede zaak. 
Maar de textielbedrijven hebben niet gewacht op 1 mei 2004 
om zaken te doen met deze nieuwe lidstaten. In feite an
ticipeerden de textielbedrijven in ons land en zeker deze 
uit West-Vlaanderen reeds op de uitbreiding. De laatste

De textielsector is bijgevolg één van de sectoren die het 
meest in de vuurlijn van deze globalisering ligt. Toch is de 
West-Vlaamse textielindustrie, door zijn gediversifieerd en 
gespecialiseerd karakter, goed gewapend om deze con
currentie met succes aan te gaan. De belangrijkste troeven 
van de West-Vlaamse textielfabrikanten zijn: wereldtop in
zake procesoptimalisatie en technologische performantie, 
productinnovatie en design, klantenservice en logistieke top
kwaliteit.

vijf jaren nam de Belgische textiel- en kledinguitvoer naar 
de 10 nieuwe lidstaten met 37,1% toe, hetgeen gemid
deld zo'n +7% per jaar is (zie tabel 1). De invoer in België, 
uit de 10 nieuwe lidstaten steeg met 49% . De handelsbalans 
van België bleef positief: +121 miljoen euro.

D e W e s t - V l a a m s e  t e x t i e l b e d r i j v e n  h e b b e n  n ie t  
G EW A C H T  TOT 1 M EI 2004 O M  ZA K EN  TE D O EN  M ET  
DE N IE U W E  LIDSTATEN

32,2% van de Belgische textiel- en kledinguitvoer naar de 10 
nieuwe lidstaten bestaat uit interieurtextiel, waarvan 22,5% 
tapijten. Technisch textiel komt met 30,6% op de tweede 
plaats. Weefsels hoofdzakelijk voor kleding nemen een 
aandeel van 14,6% in de Belgische textiel- en kledinguitvoer 
naar de 10 nieuwe lidstaten, gevolgd door vezels 8,2% 
en garens 5,4%. Slechts 4 ,9% van de Belgische textiel- en 
kledinguitvoer naar de 10 nieuwe lidstaten bestaat uit con- 
fectiekleding en 1,6% uit breigoedartikelen

57% van de invoer in België van textiel en kleding uit de 
10 nieuwe lidstaten bestaat uit confectiekleding, 
hoofdzakelijk gemaakt in loonopdracht.

Tabel 1
Handel in textiel- en kledingproducten met België

In duizend EURO_________________________________ Uitvoer van België____________________________________________Invoer in België
1998 2003 1 9 9 8 -2 0 0 3  in % 1998 2003 1 9 9 8 -2 0 0 3  in %

Polen 174.895 204.773 17,1 111.770 180.526 61,5
Tsjechië 58.504 103.623 77,1 29.151 66.461 128,0
Hongarije 49.387 74.104 50,0 30.418 43.650 43,5
Litouwen 29.278 41.723 42,5 30.283 33.258 9,8
Slovakije 16.792 36.638 118,2 12.278 14.375 17,1
Slovenië 28.993 28.399 -2,0 10.528 10.037 -4,7
Estland 7.712 23.293 202,0 8.182 3.663 -55,2
Letland 8.023 7.605 -5,2 8.902 4.617 -48,1
Malta 9.008 6.119 -32,1 31.112 51.780 66,4
Cyprus______________________ 4.079 3.822 -6,3 1.759 457 -74,0
10 n ie u w e  lid sta te n 386.671 530.099 37,1 274.383 4 0 8 .8 2 4 4 9 ,0

BRON: Nationale Bank van België. Verwerking WES
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DOSSIER: UITBREIDING EU

40 jaar van goedwerkende 'gereguleerde vrijhandel'

Het handelsregime voor textiel- en kledingproducten is sinds 
een veertigtal jaar gekenmerkt als 'gereguleerde vrijhandel'. 
Vrijhandel is de basis, maar er zijn beperkingen op. Deze beper
kingen werden internationaal afgesproken, eerst in de GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), vervolgens in de 
WTO (World Trade Organization of Wereldhandelsorganisatie).

De echte start van deze gereguleerde vrijhandel in textiel 
en kleding vond plaats in 1974 met het Multivezelakkoord 
(MVA). Dit MVA legde exporterende lageloonlanden, gedo
mineerd door de 4 Aziatische Tijgers (Hong Kong, Macao, 
Zuid-Korea en Taiwan), uitvoerbeperkingen op naar het 
Westen (VS, EU, Canada en bepaalde EFTA-landen waaron
der Noorwegen).

Invoerquota als instrument

Die invoerquota waren product/landcombinaties waar
bij telkens voor bepaalde textiel- en kledingproducten 
de uitvoer naar het westen werd beperkt. Aldus hadden 
de diverse lageloonlanden elk verschillende uitvoerpla- 
fonds (quota) voor verschillende producten die zij konden 
verkopen op de koopkrachtige Westerse markten. Bovendien 
werd toegestaan dat deze uitvoerplafonds jaarlijks gemiddeld 
met 6 %  zouden groeien (minder groei voor de 'gevoeligste' 
producten en meer voor de minder gevoelige producten).

Historiek van het Muitivezelakkoord (MVA)

1974-1977: MVA I: opvolger van de lange termijnovereen
komst over katoentextiel, gesloten in 1962, en uitgebreid

tot de wol- en kunstvezeltextielartikelen. Het akkoord, 
dat afgesloten werd door ca. 50 landen, streefde ernaar 
de vrijmaking van het handelsverkeer binnen de GATT te 
verzoenen met de noodzakelijke bescherming van de invoer- 
landen tegen marktverstoring.

1978-1981: MVA II: de textielproducten werden ingedeeld 
in groepen naargelang hun gevoeligheid.

1982-1986: MVA III: dit akkoord hield rekening met de wij
zigingen die zich in de invoerstructuur hadden voorgedaan:
- het bestaan van 4 dominerende leverancierslanden voor 

kledingartikelen (Hong-Kong, Macao, Zuid-Korea en Taiwan);
- sommige leverancierslanden benuttigden ruimschoots hun 

quota, andere slechts gedeeltelijk.

1987-1991: MVA IV: ook andere dan de genoemde vezels 
in MVA I, in het bijzonder vlas en hennep, maakten voort
aan het voorwerp uit van kwantitatieve invoerbeperkingen. 
De openstelling van de markten van de exporterende landen en 
de strijd tegen de namaak van tekeningen en modellen wer
den in het Akkoord opgenomen, evenwel zonder precieze 
engagementen vanwege de exporterende landen.

1991-1994: verlenging van het MVA wegens niet beëindigen 
van de Uruguay Round. Tijdens de multilaterale handelsbe
sprekingen die in 1986 in Uruguay in het kader van de GATT 
gestart waren, werd onderzocht onder welke voorwaarden 
de wereldhandel in textiel- en kledingproducten kon worden 
geïntegreerd in de gewone vrijhandelsregels van de GATT.

1995-2004: Het Multivezelakkoord wordt op 10 jaar afge
bouwd en eindigt op 1/1/2005 (zie kader 2).

Met 32%  van de tewerkstelling en 23%  van het aan
tal ondernemingen van de EU-15 realiseert de textiel- en 
kledingindustrie in de 10 nieuwe lidstaten slechts een om
zet van 5,5% van de textiel- en kledingomzet in de EU en 
8 ,6% van de toegevoegde waarde (zie tabel 2). De lokale 
textiel- en kledingconcurrentie van de 10 nieuwe lidsta
ten is dan ook beperkt. De lonen zijn er weliswaar laag, 
maar zo ook de productiviteit. Daar komt echter snel ver
andering in. Onder meer door de delokaliseringen uit het 
Westen wordt het productie-apparaat er in versneld tempo

gemoderniseerd. De investeringen in de textiel- en kleding- 
sector in de 10 nieuwe lidstaten bedragen 13,1% van wat 
in de EU-15 geïnvesteerd wordt in de textiel- en kleding
industrie. De investeringen op de omzet bedragen 6,7% 
in de 10 nieuwe lidstaten t.o.v. in de EU-15 slechts 2,8%, 
hetgeen wijst op het forse investeringstempo. Bovendien 
is de markt er niet alleen voor de Vlamingen. China heeft 
er ons nu al voorbijgestoken. Belangrijke textiellanden zo
als China en Turkije blijven niet afwezig op de markten van 
de 10 nieuwe lidstaten. Deze twee landen bevinden zich

Tabel 2
Textiel- en kledingindustrie in de 10 nieuwe lidstaten

E U -1 5 E U -2 5 10 n ie u w e  lid state n 10 n ie u w e  lid sta te n  in  %  E U -1 5
O m z e t  m ilja rd  EU R 208,7 220,2 11,5 5,50 %
T e w e rk s te llin g  (x  d u ize n d  p e rso n e n ) 2.180 2.884 704 32,30 %
T o e g e v o e g d e  w a a rd e  m ilja rd  EUR 57,9 62,9 5 8,60 %
O n d e rn e m in g e n 168.242 206.422 38.180 22,70 %
In v e s te r in g e n  m ilja rd  EU R 5,9 6,67 0,77 13,10 %
In v e ste r in g e n / o m ze t 2,80 % 3,00 % 6,70 % -
A a n ta l w e rk n e m e rs/ o n d e rn e m in g 13 14 18 -

BRON: Eurostat, Euratex. Verwerking WE5
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Het Multivezelakkoord eindigt op 1/1/2005

Tijdens de onderhandelingen van de Uruguay Round, die na 
7 jaar uiteindelijk officieel werd afgerond in Marrakesh in 
april 1994, werd beslist om het MVA op 10 jaar tijd en in 
vier fasen te ontmantelen (het zogenaamde ATC-akkoord: 
Agreem ent on Textiles and Clothlng). De quotavrije wereld
handel in textiel en kleding zou dan op 1/1/2005 een feit 
zijn. De eerste drie fasen (1995-1998-2002), waarin telkens 
een aantal quota werden vrijgemaakt en de resterende quo
ta met groeivoeten fors verhoogd werden, zijn volledig uit
gevoerd.

Van de 142 productcategorieën die deel uitmaakten van het 
ATC in 1995 werden er reeds 112 vrijgemaakt in de eerste 
drie fasen. Dit stemt overeen met 51 %  in volume (van 1990) 
van de textiel- en kledinginvoer van de landen onder quota 
in de EU. De laatste 30 categorieën zijn vooral producten uit 
de kledingfilière en zullen vanaf 1 januari 2005 quotavrij zijn. 
Het gaat om 49%  in volume (van 1990), maar in waarde om 
slechts één derde.

Datum Geïntegreerd volume Geaccumuleerd volume

01/01/1995 16% 16%
01/01/1998 17% 33%
01/01/2002 18% 51%
01/01/2005 49% 100%

De laatste fase zal dus op 1/1/2005 plaatsvinden. Op zich 
zou dit geen probleem mogen vormen en zou dit een logi
sche laatste stap in het liberaliseringsproces zijn. Maar één 
belangrijke verstorende factor, die in 1995 niet kon worden 
voorzien, maakt dit vooruitzicht op volledige liberalisering 
nu tot een spookbeeld, met name China.

Tijdens deze laatste fase (2002-2005) gelden er quota bij in
voer in de EU voor 18 landen, waarvan 4 geen lid zijn van de 
WTO. Voor deze 4 landen (Wit-Rusland, Noord-Korea, Servië 
& Montenegro en Vietnam) blijven de quota van toepassing 
ook na 1 januari 2005.

in de top-10 leveranciers van textiel- en kleding in Polen: 
Duitsland 20,7%, Italië 15,5%, Frankrijk 6,5%, China 5,3%, 
België 5,2%, Nederland 5,1%, Denemarken 4,0%, Turkije 
4 ,0% , Tsjechië 3 ,0% en Verenigd Koninkrijk 2,9%.

Elke uitbreiding van de Europese Unie heeft voor de Vlaam
se textielbedrijven steeds meer voordelen dan nadelen ge
bracht. Ook met de uitbreiding met 10 nieuwe lidstaten is 
dit zeker het geval. Maar toch moeten we waarschuwen 
voor overtrokken verwachtingen. Tot en met 2002 steeg 
de uitvoer vanuit België naar de nieuwe lidstaten onaf
gebroken met forse groeipercentages. Vanaf 2003 is de 
totale textielexport op de Oost-Europese markt gestagneerd.

Tijdens het eerste halfjaar van 2004 verkocht ons land 
echter 5,8% minder Belgisch textiel op de Oost-Europese 
markt. Oorzaken zijn een minder snel stijgende koopkracht 
dan verwacht, maar vooral ook de oprukkende concurren
tie vanuit Turkije en China die ook deze nieuwe markten 
hebben ontdekt, alsmede het ontstaan van locale productie.

E l k e  u it b r e id in g  v a n  d e  E U  h e e f t  v o o r  d e  V l a a m s e

T EX T IELB ED R IJV EN  STEED S M EER  V O O R D ELEN  D AN  N A 
DELEN G EBRACH T. H E T  IS NU V O O R A L OPLETTEN V O O R  
CO N C U RREN T IE U IT  ÏU R K I J E  EN C H IN A

32,2% van de Belgische textiel- en kledinguitvoer naar de 10 nieuwe lidstaten bestaat uit interieurtextiel, waarvan 22,5% tapijten. 
Technisch textiel komt met 30,6% op de tweede plaats.
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■ De belangrijkste troeven van de West-Vlaamse textielfabrikanten: 
wereldtop inzake procesoptimalisatie en technologische performantie, 
productinnovatie en design, klantenservice en logistieke topkwaliteit.

Volledige vrijhandel van textiel- en kledingproductie 
vanaf 1/1/2005

In de textielsector heerst al 40 jaar een vorm van regulering 
door invoerbeperkingen op belangrijke Westerse markten 
(EU, VS, Canada, ...). Gestart in 1962 met het langetermijn ka- 
toenakkoord werd vervolgens in 1974 een Multivezelakkoord 
(MVA) op punt gesteld. Dit Multivezelakkoord zet(te) vooral 
een rem op de groeimogelijkheden voor de export uit de lage- 
loonlanden. Groei is mogelijk, maar niet onbeperkt. Het MVA 
zal eind 2004 worden afgeschaft (zie kader: 40 jaar van goed- 
werkende 'gereguleerde vrijhandel').

De laatste grote multilaterale handelsronde (de Uruguay 
Round die in april 1994 werd afgerond), heeft een afbouw- 
scenario over tien jaar afgesproken in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie WTO (zie ook kader 2). Vanaf 2005 
gelden voor de textiel- en kledinghandel de gewone regels 
van de vrijhandel.

de 30%  van de totale quotavrije kledinginvoer en zowat 
15% van de quotavrije textielinvoer. Die percentages stijgen 
echter maand na maand. De Europese textiel- en kleding- 
organisaties vrezen vooral dat China na 1/1/2005 de grote 
'forcing' in Europa gaat voeren, met de bedoeling een mono
poliepositie te verwerven. Voor de rest van de wereld komen 
hierdoor 30 miljoen jobs in gevaar; in België rechtstreeks 
zo’n 10.000 in een tijdspanne van driejaar. "In gevaar" be
tekent niet dat die morgen verdwenen zullen zijn, maar de 
kans dat ze verdwijnen is er.

Het wereldhandelsgebeuren in textiel en kleding moet via eer
lijke concurrentie leiden tot voordelen voor alle deelnemende 
partijen uit alle continenten. Het gevaar op monopolievorming 
vanuit China, met hooguit nog een handvol andere kleine 
winnaars zoals India en Pakistan, is niet denkbeeldig zoals 
ook nog eens bevestigd wordt in een WTO-rapport in augus
tus 2004. Landen zoals Bangladesh, Sri Lanka, Peru, Mexico, 
Zuid-Afrika, Bulgarije, ... zijn niet bepaald hogeloonlanden, 
maar ook zij dreigen in de nabije toekomst grote delen van 
hun textiel- en kledingsector te verliezen als gevolg van de 
oneerlijke praktijken van talloze Chinese leveranciers. Bang
ladesh heeft even lage lonen als China en toch kan het niet 
op tegen de (abnormaal lage) Chinese prijzen. Het zijn trou
wens niet alleen de abnormaal lage prijzen die het unfair 
karakter van de Chinese concurrentie uitmaken, maar ook 
de talrijke handelsomleidingen, oorsprongsfraude, namaak, 
enz.... China komt dus bijlange niet al zijn verplichtingen na 
die het op zich heeft genomen bij de toetreding tot de WTO 
eind 2001.

De meeste resterende invoerquota zijn van toepassing op de 
zogenaamde kledingfilière (niet alleen confectie, maar ook 
breigoed en toeleveringsproducten zoals weefsels, garens). 
In België vertegenwoordigt de kledingfilière zowat 25%  
van de textielactiviteiten. Voor de andere twee grote pro
ductgroepen, met name interieurtextiel en technisch textiel, 
zijn er eigenlijk geen quota (en zijn er nooit geweest), op het 
huishoudtextiel na. Dit wil niet zeggen dat China geen be
dreiging is voor ons interieurtextiel en technisch textiel. Alleen 
is er voor die producten geen extra invoerdruk te verwach
ten vanaf 1/1/2005 door het wegvallen van de invoerquota, 
want voor die productgroepen zijn er dus geen.

China: de grootste uitdaging

Sinds 2002 (officieel sinds 11 december 2001) is China lid van 
de Wereldhandelsorganisatie WTO met rechten en plichten. 
China profiteerde daardoor ook meteen van de reeds sinds 
1995 vrijgemaakte quota. En het heeft die mogelijkheden 
eigenlijk 'misbruikt'. China heeft met een agressief beleid 
van dumpingprijzen (prijsverlagingen van 50 tot 70% ) de 
quotavrije textiel- en kledinghandel ingepalmd. In de VS 
heeft China zijn aandeel in de quotavrije kledinginvoer ver
hoogd van 9 %  in 2001 (net vóór het WTO-lidmaatschap) tot 
72%  in 2004 (cijfers van juni 2004). Alle andere leveranciers 
zijn er op achteruitgegaan, sinds kort ook India. In Europa 
is het nu nog niet zo extreem, maar China zit nu al boven

West-Vlaamse textielbedrijven zijn goed voorbereid

De jaren 2004 en 2005 zijn scharnierjaren voor de West- 
Vlaamse textielindustrie. Op korte tijd moeten er drie grote 
uitdagingen met succes worden aangegaan: de uitbreiding 
van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten, de afschaf
fing van de laatste beschermende invoerquota in het kader 
van het Multivezelakkoord, en de opkomende industriële 
grootmacht China. Toch is de West-Vlaamse textielindu
strie, door zijn gediversifieerd en gespecialiseerd karakter, 
goed gewapend om deze concurrentie met succes aan 
te gaan. De belangrijkste troeven van de West-Vlaamse 
textielfabrikanten zijn: wereldtop inzake procesoptimalisatie 
en technologische performantie, productinnovatie en design, 
klantenservice en logistieke topkwaliteit. ■
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Met een betrouwbare energieleverancier doet u altijd de beste zaken. Luminus, de tweede grootste 
energieleverancier in Vlaanderen, kent die markt door en door. Wij zijn sterk op twee gebieden, namelijk 
gas en elektriciteit. Wilt u meer te weten komen over de voordelen die wij uw bedrijf kunnen bieden? 
Bel dan vandaag nog naar het telefoonnummer 0 1 1 /7 2 .2 6 .1 6  of neem een kijkje op www.luminus.be. 
Onze medewerkers helpen u graag verder.

http://www.luminus.be
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De transportsector na de uitbreiding 
van de EU

'Diversifiëren' is het 
toverwoord

Lode Verkinderen
Secretaris Generaal SAV

H et is u o n g e tw ijfe ld  oo k al op geva llen  h o e ve e l 
vrach tw ag ens m et O ost-Eu ro p ese  num m erpla ten  er  
te g e n w o o rd ig  o v e r o n ze  w egen  rijden. M et de u itb re i
d ing  van de Euro pese U nie (EU) op 1 m ei van d it ja a r  
is h un  aantal n o g  toegenom en. V o o rd e  W est-Vlaam se  
tra nsp orteu rs z o w e l een u itd ag in g  als een b e d re i
g in g ... Lo d e  V erkinderen, Secreta ris-G en eraa l van de  
b e ro e p sve re n ig in g  S A V  lich t toe:

"Ook voor 1 mei 2004 waren hier al veel Oost- 
Europese transportondernemingen.
Het wegtransport is sinds jaar en dag gereglementeerd, 
zowel nationaal als internationaal. Traditioneel is het de 
overheid die een vergunning aflevert aan transportbedrijven. 
Met de enorme economische ontwikkeling van de handel 
tussen verschillende landen - in de jaren 1960-70 - steeg 
ook het contingent van internationale vergunningen die 
recht gaven op een rit naar pakweg Italië.

Sedert de tweede helft van de jaren '80 is de markt geli
beraliseerd: de Belgische ondernemer was niet meer ge
bonden aan het hem toegewezen aandeel, met andere 
woorden, er was geen contingent meer. Dat contigent 
is echter wel altijd behouden gebleven met landen van 
buiten de Europese Unie. Wat hebben we eigenlijk gezien na 
het vallen van de Berlijnse muur eind jaren '80? De handel 
tussen Oost- en West-Europa is zienderogen toegenomen, 
vooral dan van west naar oost. Daar waar het marktaan
deel in dit vervoerssegment van de Vlaamse ondernemers 
ongeveer 50/50 was, is dat op luttele jaren tijd verschoven 
naar 95/5 in het voordeel van de Oost-Europese onderne
mers! Doordat er nog altijd een absolute grens stond op 
het aantal vergunde ritten had je daar nog een stok ach
ter de deur. In de marge daarvan is in de loop der tijd nog 
een ander systeem ontstaan: de zogenaamde multilate
rale vergunningen. Dit is een vergunning verleend door de 
overheid, waarmee je niet enkel transport mag doen naar 
dat specifiek land waarvoor de vergunning geldt, maar in 
een hele reeks van 35 landen (van Ierland tot Kazakstan). 
Aangezien die niet per rit beperkt zijn, is er nauwelijks enige 
controle mogelijk.

Het gestegen aantal vergunningen bilateraal en het gestegen 
aantal vergunning multilateraal hebben ervoor gezorgd dat wij 
op de West-Vlaamse wegen de afgelopen 10 a 15 jaar steeds 
meer Oost-Europese chauffeurs gezien hebben, zelfs nog 
voor het EU-partners waren. Op 1 mei 2004 is dat dus veran
derd en is de situatie ontstaan waarbij zij net zo goed als een

■ Lode Verkinderen, Secretaris-Generaal SAV

Belgische of pakweg Italiaanse onderneming worden be
schouwd als iemand die binnen de EU-markt volledig vrij mag 
opereren. Uiteraard liggen de condities er anders...

Het gemiddeld loon in de nieuwe lidstaten1 
bedraagt amper een vijfde van de loonkost in 
België. Als je weet dat in het wegvervoer de arbeidskost 
tussen de 40 en 45%  uitmaakt van de totale kost, heeft 
dat een gigantische impact. Voeg daar aan toe dat, door de 
concurrentie die al bestond, de winstmarges zich tot amper 
1,5% moeten beperken. Je mag dus nog zoveel besparen en 
saneren, het lukt je nooit om daar tegen op te boksen.

In welk segment speelt dat het sterkst? In zogenaamd FTL 
(Full Truck Load), het eenvoudigste vervoer waarbij een volle 
vrachtwagen goederen van punt A naar punt B vervoert. 
Meer dan een vrachtwagen, een chauffeur met een geldig 
rijbewijs en een telefoon- of e-mailverbinding heb je eigen
lijk niet nodig. In centraal en Oost-Europa zijn zich de laatste 
jaren dergelijke bedrijven gaan ontwikkelen die ondertussen 
uitgegroeid zijn tot geduchte concurrenten die transport 
kunnen aanbieden tegen prijzen waartegen wij niet opkun
nen.

Wat heeft SAV als organisatie gedaan? Wij heb
ben vanaf het begin van de jaren 1990 die contingentstij- 
ging proberen tegen te gaan en later de toetreding tot de 
EU proberen tegen te houden. Zodra de toetreding onom
keerbaar was hebben wij ervoor geijverd om de voorwaar
den zo streng mogelijk te maken, het zogenaamd 'Acquis 
communautaire': een heel stelsel van Europese regels die 
van toepassing zijn op de transportsector en die uiteraard 
ook hun kostprijs hebben. Een aantal landen werden dan 
ook op de vingers getikt omdat ze duidelijk nog niet klaar 
waren om te voldoen aan deze regels. Helaas stellen we ook 
vast dat de landen die op papier de nieuwe wetgeving op
leggen, er in de praktijk even gemakkelijk van af wijken...

1 Malta en Cyprus buiten beschouwing gelaten omdat zij omwille van 
hun ligging minder impact zullen hebben
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W e zijn er wel in geslaagd om de cabotage nog niet toe te 
staan. Cabotage is het transport dat uitgevoerd wordt door 
een onderneming die niet in dat land gevestigd is, maar wel 
binnen de grenzen van dat land, met andere woorden niet- 
internationaal transport. Van de nieuwe lidstaten is er maar 
eentje waarvan de ondernemingen binnen de grenzen van 
de EU mag caboteren: Slovenië. Met name voor Noord-ltalië 
vormt dit een gigantisch probleem. De anderen mogen dat 
nog minstens drie jaar niet doen. Een verbod op cabotage is 
het enige beschermingsmiddel dat de organisatie heeft kun
nen bedingen, en dan nog maar voor drie jaar, in het beste 
geval verlengbaar tot vijf jaar.

De transportwereld is ingrijpend aan het ver
anderen. Als ondernemer kan je twee pistes bewandelen 
om de situatie niet als een bedreiging, maar als een op
portuniteit aan te gaan. In feite waren de Belgische onder
nemers hier al verscheidene jaren mee bezig: diversifiëren. 
Diversifiëren kan op verschillende manieren: men kan zich 
gaan specialiseren in bepaalde goederen, op bepaalde be
stemmingen, men kan daarvoor specifiek materiaal aanko
pen. Voorbeeld: het vervoer van chemische producten gaat 
totaal niet samen met het vervoer van levende dieren. Het is 
een totaal andere business.

W ie in n iches kan  g a a n , k a n  z ijn  po sit ie v er st ev ig en  m et  een

TOEGEVOEGDE WAARDE AAN ZIJN DIENSTEN, NAMELIJK KENNIS EN 
DIENSTVERLENING.

Tweede mogelijkheid bij de spreiding van de activiteiten 
bestaat er in om steeds meer alternatieve diensten bij 
het vervoer aan te bieden, voornamelijk logistieke dien
sten. Dat gaat veel verder dan enkel het opslaan of over
slaan van goederen. In de productiesector wordt het 
product zo laat mogelijk in z'n definitieve kleedje gesto
ken. Het zogenaamd 'postponed manufacturing' is een 
uitdaging die in de transportsector moet aangenomen 
worden. Zo komt het dat een transporteur investeert in 
een magazijn om bijkomende diensten aan te bieden. Bij
voorbeeld: bij het scheerapparaat dat voor de Sloveense 
markt bedoeld is, nog de handleiding in de taal van het 
land van bestemming voegen, verpakken, orderpicking 
doen en dan pas vervoeren. In West-Vlaanderen zijn er 
al veel transportbedrijven die dit succesvol toepassen en 
op die manier echte 'partners in business' worden met pro
ductiebedrijven of toeleveranciers.

Je moet dus op zoek gaan naar opportuniteiten.
Die komen voor een stuk op vraag van de klant die de trans
porteur verzoekt om de goederen ook op te slaan, maar je 
kan ook zelf extra diensten gaan aanbieden. Tweede piste: 
zelf op zoek gaan in Centraal- of Oost-Europa. Dan is er op
nieuw een waaier van mogelijkheden, gaande van een losse 
samenwerking met een transportbedrijf aan de andere kant 
van de EU-grens, je kan daarin participeren, of een overname 
doen of een volledig nieuw transportbedrijf op te starten. 
Ik denk dat alle opties al uitgeprobeerd zijn door leden van 
SAV. Wat is daar het fenomeen? Die toegang tot de markt,

dat vergunningsstelsel was in het verleden slecht gereglemen
teerd. Met het invoeren van uniforme Europese regels wordt 
het alvast een stuk makkelijker om daar een zaak op te star
ten. Polen, Tsjechen en Hongaren zijn doorgaans goede 
chauffeurs, zijn bereid om op zondag te werken, een week 
van huis te zijn, enz. maar je mag niet vergeten dat er nog 
altijd een belangrijk taalprobleem is. Tenslotte is communica
tie met de chauffeur belangrijk.

Het is evenwel niet zo simpel om - als in België gevestigd be
drijf - een Oost-Europese chauffeur aan te nemen. De loon
kost verandert dan namelijk niet voor de Belgische firma 
(de loonkosten liggen vast per CAO). Minstens even belang
rijk is het feit dat het vrije verkeer van werknemers voor twee 
jaar werd uitgesteld wat België betreft. Men werkt nog altijd 
met arbeidskaarten en mag dus niet zomaar een Pool te
werkstellen2.

In de transportsector is er nog altijd een tekort aan ge
motiveerde chauffeurs. De verklaring is simpel: het transport
in absolute getallen - neemt nog altijd gigantisch toe: 
een economische groei van 1 % , daar mag je een transport- 
groei van 1,6% tegenover zetten. In de afgelopen jaren is 
het dus niet allemaal naar de nieuwe landen gegaan.

Stel nu dat je Oost-Europese werknemers aantrekt en 
de kostprijs voor de Belgische werkgevers blijft dezelfde, 
maar hij betaalt de verplaatsingskosten, de opleiding en 
het loon. Met andere woorden, je creëert geen negatieve 
spiraal op de lonen van de werknemers, ten tweede, je lost 
het probleem op van de sector en ten derde, je creëert in 
Oost-Europa een opwaartse druk op de lonen. Landen zo
als Ierland en Nederland die traditioneel liberaler geweest 
zijn bij het aanwerven van buitenlandse werknemers doen 
dat ondertussen op grote schaal en volledig legaal. De EU 
verbiedt kolossale uitwisselbaarheid, het moet bilateraal 
blijven, maar we zien toch dat Oost-Europese chauffeurs in 
vrij grote getale naar die landen trekken om daar te gaan 
werken. Onze Belgische ondernemingen kunnen dat nog 
niet, hoewel dit ook maar een kwestie van tijd is. Met de 
sociale partners blijven het echter zeer gevoelige thema's.

Wat hebben wij te bieden? Wij hebben kennis en 
enorm veel ervaring in een competitieve markt. Wat heb
ben zij? De goedkope arbeidskrachten en 'a world of op- 
portunities'. Vlaamse chauffeurs zijn minder bereid om 
op zondag te werken, een week van huis te zijn, enz. 
Sommige bedrijven lossen dat op door samenwerkings
verbanden te zoeken waarbij een lang transport gedeeld 
wordt onder chauffeurs van verschillende bedrijven. Uiter
aard maakt het dat de organisatie niet gemakkelijker op, 
maar de chauffeur moet bijvoorbeeld maar maximaal drie 
dagen in zijn cabine overnachten. Het is ook niet gemak
kelijk om een geschikte partner te vinden om mee samen te 
werken. Hetzelfde geldt voor wie een Oost-Europese partner 
zoekt. Maar in onze contacten als organisatie is toch duide
lijk te merken dat men met een kapitalistisch systeem nog

2 Zie ook artikel over arbeidsmigratie op blz. 13
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niet zoveel ervaring heeft en dat er soms bedrijven opge
start worden, mastodonten zelfs, die dan na een aantal 
jaren niets om het lijf blijken te hebben en waarbij men 
die knowhow mist. Er zitten wel opportuniteiten in, 
maar je moet een betrouwbare partner vinden, moet die la
ten screenen, enz. Los van onduidelijkheid en inmenging van 
de overheid. Ook de omvang van een gemiddelde vervoer- 
onderneming speelt mee. Er zijn 8 800 transportbedrijven 
in België en ruim de helft heeft minder dan vijf voertuigen. 
Dat zijn heel kleine bedrijven die nauwelijks de mogelijkheid 
hebben om aan strategische planning te doen of om extra 
investeringen te doen. Hun traditionele voordelen van flexi
biliteit worden nu teniet gedaan door hun kleinschaligheid. 
Dat is moeilijk. Moeten we het dan misschien opnieuw gaan 
zoeken bij het lokaal vervoer? Dat is een beweging die je ook 
ziet in landen als Frankrijk waarbij men met de 35-urenweek 
die richting is ingeslaan waarvan men dacht dat Europa die 
wel zou volgen. Vaststelling is dat er nauwelijks nog Franse 
vrachtwagens te zien zijn in België... Het Franse vervoer is 
grotendeels van de internationale markt verdwenen.

Het zal gelukkig niet zo'n vaart lopen in Vlaan
deren, maar het is toch zo dat we op lange termijn er re
kening mee houden dat de cd die u via internet bestelt, twee 
dagen later niet door een Vlaamse chauffeur wordt afge
geven, maar misschien wel door een Hongaar met wie u 
niet zal kunnen praten. Vandaag is in de distributie de re
latie tussen de chauffeur en de bestemmeling nog van 
heel groot belang. Er wordt een belangrijke - niet in geld

Tot slot nog enkele bemerkingen:

• Men heeft ons als sector altijd verweten dat we te 
protectionistisch zijn. Ook in 1986 toen Spanje en Por
tugal tot de EU toetraden, maar ondertussen is het markt
aandeel van de Belgen naar Spanje toch ook gedaald tot 
onder de 10%...

• De haven van Brugge-Zeebrugge is nog steeds belang
rijk voor de transportsector, vooral de roro-activiteiten 
en het doorvoeren van personenwagens genereren trafiek. 
Bovendien blijkt wegvervoer nog steeds de beste hinter- 
landverbinding

• Vanuit West-Vlaanderen is de relatie met Frankrijk 
traditioneel altijd belangrijk geweest. Voor 1993 was 
dat vooral op expeditie gericht, daarna steeds meer op 
transport en logistiek toegespitst. Vooral de talenken
nis van de West-Vlaamse ondernemers heeft hen in staat 
gesteld om zeer snel op die Franse markt te opereren, 
gecombineerd met de alom gekend West-Vlaamse werk
kracht. Cabotage in Frankrijk gebeurt dan ook vooral door 
bedrijven die aan onze kant van de grens gelegen zijn.

• Tenders via het internet vormen een grote bedreiging.
De goedkoopste krijgt meestal de opdracht, of als men 
kiest voor de firma met de beste kwaliteit, dan wordt die 
gedwongen tot een uiterst lage prijs. Voor de vervoerders

■ Steeds meer transportbedrijven investeren in bijkomende logistieke 
diensten

waardeerbare - communicatie gevoerd bij het laden en 
lossen van de vrachtwagen (wat veel tijd in beslag neemt 
en dus hoe dan ook een prijsonderdeel van het vervoer is). 
Als het loonverschil zo groot blijft als vandaag zal dat de 
markt ingrijpend veranderen. Op het moment dat Oost-Eu- 
ropese werknemers massaal zullen uitstromen naar West- 
Europa, kan je alleen maar hopen dat de lonen in hun thuis
landen zullen stijgen.

Het komt er op aan een aantal trafieken te kunnen behou
den op middellange afstand. Vandaar ook het belang van 
de logistiek die eraan gekoppeld is en te diversifiëren naar 
bepaalde niches."

(Redactie: Sabine Simoens)

een zeer moeilijke operatie; voor de verladende bedrijven 
is alles transparanter geworden. Weinig bedrijven leggen 
al hun eieren in één mand, maar hoe kleiner het bedrag, 
hoe moeilijker om aan spreiding van klanten te doen. 
Tenders worden vooral in de chemiesector op grote schaal 
toegepast. Dat is niet gezond, ook niet voor het verladend 
bedrijf omdat - tot scha en schande - vastgesteld wordt dat 
de iets lagere kwaliteit na een aantal maanden gaat wre
ken. Zo durven bepaalde Oost-Europese operatoren wel 
eens een opdracht aannemen die ze niet aankunnen. 
Gelukkig zijn er nog bedrijven voor wie de jarenlange 
samenwerking en kwaliteit van de Belgische vervoerders 
toch belangrijker is dan de lage prijs, en het vertrouwen 
blijft. Het is uiteraard voor een stuk afhankelijk van het 
soort goederen.

• Hoe goedkoper de goederen, hoe meer men een 
breekpunt maakt van het transport, omdat transport 
een groter aandeel van de kostprijs uit maakt. Het is ech
ter niet zo dat de Oost-Europese bedrijven enkel actief zijn 
in het simpelste vervoer of in laagwaardige goederen. 
Helemaal niet. Neem als voorbeeld computers: hoogwaar
dig en duur materiaal. Bedrijven moeten daarvoor nogal 
wat garanties kunnen voorleggen, verzekeringen, enz. 
Geen garantie om dit soort trafiek niet kwijt te spelen, 
want uiteindelijk worden computers vervoerd in hetzelf
de soort vrachtwagen als een pot choco die veel minder 
waard is.
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Arbeidsmigratie uit 
de nieuwe lidstaten: 
voorwaarden en 
verwachtingen

Patricia Scheirlynck
Advocaat
CRIVITS & PERSYN Brugge

Inleiding

Op 1 m ei 2004 w e rd  de Euro pese U nie u itg e b re id  m et 
10 n ie u w e  lidstaten : S lo ven ië , H ongarije, Tsjechië, 
Estland, Letland, S lo w a kije , L ito u w en , Polen, M alta en  
Cyprus.

H et 'Europa van de 2 5 ' is  v ie ren d ertig  p ro cen t  
g ro te r g e w o rd en , te lt tw in tig  p ro cen t m eer in w o n e rs  
en o versch rijd t de kaap van de 450 m iljoen  in w oners. 
In h e t m eren d ee l lig t de sch o lin g sg ra a d  van de actieve  
b e vo lk in g  v ijf  a tien p ro cen t lager dan de g em id delde  
sch o lin g sg ra a d  in de Euro pese  Unie. O o k  de lo o n - en  
a rb eid svo o rw a a rd en  in  de n ie u w e  lidstaten  ligg en  
ve r o n d e r h et g em id d e ld e  p e il van h e t 'Europa van de  
25'.

D eze  g eg even s h ebb en  steeds de vrees g e v o e d  dat 
h e t vo orm a lig  ‘Europa van de 15' b in n en  de k o rt
ste  keren  z o u  w orden  o v e rsp o e ld  d o o r goedko pe, 
la g er g esch o o ld e  arbeidskrachten  m et vo o r de lid 
staten een versto rin g  van hun e ig en  a rb e id sm a rkt to t 
g evo lg .

Na m oeizam e o n d erh a n d e lin g en  (en n ie t zo n d e r de  
n o d ig e  w eersta n d  van de to etreden de staten) w erd  
vo o r de tien n ie u w e  lidstaten h e t vrij verkeer van 
hun w erkn em ers aan b anden g e le g d  en w e rd  vo o r de  
vro eg ere  lidstaten  in  een "o ve rg a n g sre g e lin g " vo o r
z ien  om tren t h e t v r ij verkeer van w erknem ers.

H et lijk t  dan o o k  a a n g ew ezen  om  de Belg ische re g le 
m en terin g  om tren t de vo orw a ard en  vo o r de te w e rk
ste llin g  van b u iten la n d se  w erkn em ers n o g  even  o n d er  
de lo ep  te nem en en m eer in h et b ijzo n d e r h oe  B elg ië  
de vo orm eld e  overg a n g sreg e lin g  h e e ft o p gen om en  in  
z ijn  e ig en  w etgev in g.

Werknemers met buitenlandse nationaliteit: 
algemene principes en ... uitzonderingen

De regelgeving in verband met de tewerkstelling van vreem
delingen zit vervat in de Wet van 30 april 1999 betreffende 
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers1. Onder "bui
tenlandse werknemers" dient uiteraard verstaan te worden: 
de werknemers die de Belgische nationaliteit niet bezitten.

Als algemene regel geldt dat in België de werkgever geen 
buitenlandse werknemers kan tewerkstellen zonder vooraf
gaand over een arbeidsvergunning te beschikken en voor 
zover de werknemer in kwestie ook in het bezit is van een 
arbeidskaart

Naar gelang de hoedanigheid van de buitenlandse werk
nemer kan een arbeidskaart A, B of C bekomen worden. 
Het verschil tussen de arbeidskaarten zit enerzijds in de duur 
van de tewerkstelling in België (tewerkstelling voor onbe
paalde duur (A en B) of beperkt tot 12 maanden (C)) en 
anderzijds in het aantal werkgevers bij wie de vreemdeling 
mag tewerkgesteld worden (één bepaalde werkgever (B) of 
om het even welke werkgever (A en C)).

Op deze algemene regel bestaan er evenwel tal van uitzon
deringen: zo wordt in bepaalde gevallen de werkgever vrij
gesteld van het bekomen van een arbeidsvergunning voor 
de werknemer en kan de werknemer zelf ook vrijgesteld 
worden van het bekomen van een arbeidskaart2.

Tot de eerste categorie van uitzonderingen op de verplichting 
tot het bekomen van een arbeidskaart behoren de onder
danen van een lidstaat die behoort tot de Europese Eco
nomische Ruimte3. Tot de E.E.R. behoren de landen van de 
Europese Unie, alsook Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een werkgever kan in België aldus een onderdaan die be
hoort tot één van de bovenvermelde landen tewerkstellen 
zonder dat er voorafgaand een arbeidsvergunning dient 
te worden aangevraagd of een arbeidskaart voor de werk
nemer dient te worden bekomen.

Belangrijk is evenwel dat het moet gaat om een onderdaan 
van één van de Europese lidstaten (dit is een persoon die de 
nationaliteit bezit); het volstaat niet dat een persoon uit een 
derde land in één van de Europese landen mag tewerkge
steld worden.

Deze uitzondering in de Belgische reglementering voor de 
tewerkstelling van onderdanen van de E.E.R. is het gevolg 
van het vrij verkeer van werknemers dat zijn basis vindt in 
het E.EG.-verdrag.

1 Belgisch Staatsblad van 21.05.1999
2 Deze uitzonderingen worden alle limitatief opgesomd in het Konink

lijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 
31 april 1999 en gewijzigd door het KB van 6 februari 2003
(B.S. 27.02.2003).

3 Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999
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Vrij verkeer van werknemers: overgangsregeling

Zoals in de inleiding gemeld vreesden vele lidstaten (vooral 
Duitsland en Oostenrijk) voor de verstoring van hun eigen 
arbeidsmarkt als gevolg van de toetreding van de tien nieuwe 
lidstaten tot de Europese Unie en werd er bijgevolg een over
gangsregeling wenselijk geacht en uiteindelijk ook aanvaard.

De overgangsregeling met betrekking tot de toegang tot 
de arbeidsmarkt van de oude lidstaten ten aanzien van de 
nieuw toetredende lidstaten houdt het volgende in:

• Van 1 mei 2004 tot 1 mei 2006 geldt het vrij verkeer 
van werknemers niet: de nationale lidstaten kunnen er 
dan ook voor kiezen de bestaande wettelijke maatrege
len om de toegang van vreemdelingen te beperken van 
toepassing te laten voor de onderdanen van de nieuwe 
lidstaten. De lidstaten kunnen er even
wel voor kiezen om gedurende de eerste 
twee jaar op ieder moment uit eigen be
weging te besluiten deze maatregelen voor 
de onderdanen van de nieuwe lidstaten te 
versoepelen of te beperken.

• Van 1 mei 2006 tot 1 mei 2009 kan een
lidstaat de toegangsbeperkende maatrege
len nog geheel of gedeeltelijk handhaven, mits het voor
nemen daartoe uiterlijk voor 1 mei 2006 aan de Europese 
Commissie ter kennis is gebracht; hierbij geldt geen bij
zondere motiveringsvereiste.

• Van 1 mei 2009 tot 1 mei 2011 kan een lidstaat de toe
gangsbeperkende maatregelen nog slechts handhaven 
indien zulks vooraf aan de Europese Commissie wordt ge
meld, en mits de handhaving van deze maatregelen zijn 
grond vindt in een actuele of dreigende ernstige verstoring 
van de arbeidsmarkt.

Na maximaal zeven jaar (vanaf 2011) zal voor het gehele 
grondgebied van de Europese Unie het vrij verkeer van werk
nemers gelden.

Positie van België

België heeft gekozen om vanaf 1 mei 2004 van de mogelijk
heid gebruik te maken om de toegang voor onderdanen van 
de nieuwe toetredende landen geheel te beperken gedu
rende een periode van twee jaar.

Dit betekent dat de verplichting tot het voorafgaand verkrij
gen van een arbeidskaart voor onderdanen van acht van de 
tien nieuwe lidstaten blijft (enkel de onderdanen van Malta 
en Cyprus krijgen vanaf 1 mei 2004 volledige vrije toegang 
tot de Belgische arbeidsmarkt en worden onmiddellijk vrijge
steld van arbeidskaarten).

Voor onderdanen van Polen, Hongarije, Estland, Letland, 
Litouwen, Tsjechië, Slovenië en Slowakije blijft de arbeids
kaart in principe nog verplicht tot 1 mei 20 064.

Vanaf 1 mei 2006 worden de bepalingen van het KB van 
12 april 2004 opgeheven. Tegen die tijd zal worden ge
ëvalueerd of en in hoeverre nog bijkomende beperkende 
maatregelen nodig zijn om de lokale arbeidsmarkt te be
schermen tegen al te ernstige verstoringen, maximum tot 
1 mei 2011.

Ter informatie kan opgemerkt worden datenkei het Verenigd 
Koningrijk, Zweden en Ierland hun arbeidsmarkten direct na 
de inwerkintreding van het Toetredingsakkoord hebben 
opengesteld. Duitsland en Oostenrijk daarentegen hebben 
gekozen voor de maximale overgangstermijn.

Vrij verkeer van diensten vanaf 1 mei 2004

Het “vrij verkeer van diensten" betekent dat ondernemingen 
en zelfstandigen hun diensten moeten kun
nen aanbieden binnen de gehele E.E.R.

In tegenstelling tot het "vrij verkeer van 
werknemers" werd voor het vrij verkeer van 
diensten geen overgangsmaatregel voorzien 
en werd dit dus niet aan banden gelegd door 
de lidstaten van de Europese Unie. Met an
dere woorden, kunnen ondernemingen uit 

de nieuwe lidstaten met hun eigen personeel hun diensten 
komen aanbieden in België.

Een Pools bouwbedrijf kan bijvoorbeeld met zijn werkne
mers (hetzij Poolse, Russische, Joegoslavische,...) in België 
een werk in aanneming komen verrichten. De Poolse werk
gever heeft geen arbeidsvergunning nodig voor zijn in België 
tewerkgestelde werknemers. Wel dienen deze werknemers 
over een Belgische verblijfsvergunning te beschikken en die
nen de werknemers minstens gedurende zes maanden in 
dienst te zijn van het Pools bedrijf.

Voor een Belgisch bedrijf dat, om welke reden dan ook, 
naast het werk aan haar eigen werknemers ook een werk 
in onderaanneming wil laten verrichten door bijvoorbeeld 
een Pools bedrijf (bijvoorbeeld omwille van een tekort aan 
arbeidskrachten op de binnenlandse arbeidsmarkt in de 
eigen sector of omwille van de goedkopere uitvoering van 
de werken), is het toch oppassen geblazen.

Immers, indien wordt vastgesteld dat de Belgische werk
gever het feitelijk gezag uitoefent over de werknemers van 
het "Pools bedrijf", dan zou de Belgische Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid deze "onderaanneming" wel eens kunnen 
herkwalificeren als gewone arbeidsovereenkomsten tussen 
de Poolse werknemers en het Belgisch bedrijf.

Dit zou betekenen dat de Belgische werkgever deze Pool
se werknemers "in feite" tewerkstelt en dus een inbreuk

4 Deze reglementering werd in de federale regelgeving met betrekking 
tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers geïmplementeerd 
door het Koninklijk Besluit van 12 april 2004 tot de wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 9 juni 1999.

H e t  v r i j  v e r k e e r

VAN DIENSTEN CREËERT 
NIET ZOMAAR 

ACHTERPOORTJES OM 
HET TIJDELIJK VERBOD 
OP VRIJ VERKEER VAN 
ARBEID TE OMZEILEN.
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maakt op de Wet van 30 april 1999 met betrekking tot 
het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en dus 
ook op het tijdelijk verbod van vrij verkeer van werknemers. 
Een inbreuk op deze wetgeving wordt zwaar gesanctioneerd.

Het vrij verkeer van diensten creëert dus niet zomaar 
achterpoortjes om het tijdelijk verbod op het vrij verkeer van 
arbeid te omzeilen.

Te verwachten arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten

In het algemeen zijn mensen niet snel bereid te migre
ren naar een ander land voor werk. Ook de inwoners uit 
de tien nieuwe lidstaten blijken niet mobieler te zijn dan 
elders. Integendeel, uit studies blijkt dat de mobiliteit in deze 
landen lager is dan in de oude EU-lidstaten.
Er zijn sterke prikkels nodig voor arbeids
migratie, en de belangrijkste daarvan zijn het 
verschil in welvaartsniveau en het verschil in 
werkgelegenheid. Een prikkel tot migratie 
zou ontstaan zodra de welvaart in het land 
van bestemming ten minste 33%  hoger ligt 
dan in het land van oorsprong.5

Met betrekking tot acht van de tien nieuwe 
lidstaten (Malta en Cyprus buiten beschou
wing gelaten) geldt voor vier van hen dat zij in 2004 een 
Bruto Binnenlands Product hebben van minder dan 50% 
van het gemiddelde van de EU. Met name Polen is daarbij 
relevant, aangezien dit land van alle nieuwe lidstaten verre
weg de grootste arbeidsmarkt heeft (26 miljoen personen). 
Polen heeft bovendien een hoge werkloosheid (18,4% in 2002) 
en in het bijzonder een hoge jeugdwerkloosheid (44%).

Toch is het niet onbelangrijk om op te merken dat er studies 
bekend zijn die aangeven dat de migratie beperkt zal blij
ven6. In deze studies wordt onder meer verwezen naar de 
toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal. Ook toen 
werd gevreesd voor een massale volksverhuizing van Zuid- 
naar Noord-Europa. De instroom van onderdanen van de 
nieuwe leden naar oude leden van de Europese Unie bleef 
echter zeer beperkt.

Hoewel uit interviews van inwoners afkomstig uit de nieuwe 
lidstaten blijkt dat tussen de 10 en de 30%  interesse heb
ben om naar het voormalig "Europa van de 15" te emigreren, 
is er in de praktijk slechts een zeer klein deel van de geïnteres
seerden dat daadwerkelijk migreert. Zo bleek ook achteraf dat 
slechts 5 %  van de Oost-Duitsers die had aangegeven te wil
len emigreren naar West-Duitsland daadwerkelijk deze stap 
had genomen. De meeste voorspellingen zeggen bovendien 
dat het migratie-effect beperkt zou blijven tot de grensstreken 
van Oostenrijk en Duitsland, en de migranten die echt hun 
land wilden verlaten hebben niet gewacht op de uitbreiding. 
Zo zouden er nu reeds 300.000 burgers uit de toetredings
landen aan het werk zijn, hetgeen nauwelijks 0,2% is van 
het totale aantal arbeidskrachten in het voormalig Europa. 
Bovendien zitten 70%  van deze arbeidskrachten uit de 
nieuwe lidstaten in Duitsland en Oostenrijk.

Op korte termijn verwacht men voor heel de huidige Euro
pese Unie, een immigratie van 335.000 Oost-Europeanen. 
Op lange termijn zouden er 3,9 miljoen inwoners van de 
nieuwe leden naar het Westen trekken; dit is nog geen 4 %  
van de bevolking uit die landen. Er zou dus helemaal niet van 
een volksverhuizing gesproken worden.

Wat België betreft wonen er momenteel 13.208 immigran
ten uit de nieuwe lidstaten, wat overeenkomt met 0,13% 
van de totale actieve beroepsbevolking.

Uit de studie van het European Integration Consortium6 
blijkt dat er tot 2010 in België amper 1.858 immigranten 
zullen bijkomen en tot 2020 zouden er amper 500 extra 
immigranten uit de nieuwe lidstaten naar België komen.

Uit alle studies komt dan ook naar boven dat 
de immigratie in de eerste jaren het grootst 
zal zijn en daarna geleidelijk zal afnemen. 
Dit komt door de afname van de beroeps- 
omvang in de toetredende landen (circa 
75 miljoen in 2000 naar ongeveer 70 miljoen 
in 2030), en ook door een verwachte verklei
ning van de inkomensverschillen tussen de 
oude en de nieuwe lidstaten. Velen suggere
ren zelfs dat, indien de economische vooruit
zichten in het land van herkomst verbeteren, 

uiteindelijk de remigratie (terug naar land van herkomst) 
geleidelijk aan belangrijker zal worden.

Uit de studies blijkt de handhaving van de migratiestop ten 
opzichte van de nieuwe lidstaten een overbodige maatregel. 
Er zou immers geen sprake zijn van een massale overspoe- 
ling van de arbeidsmarkt met arbeidskrachten uit de nieuwe 
lidstaten.

Besluit

Deze studies moeten uiteraard met de nodige voorzichtig
heid geïnterpreteerd worden; het blijven schattingen met 
onzekerheden omgeven. Feit is dat de uitbreiding van de 
Europese Unie met tien landen een gebeurtenis is zonder 
precedent. Het is daarom niet bij voorbaat duidelijk hoe deze 
nieuwe situatie zal evolueren.

5 Coppel, J., e.a. "Trends in Immigration and Economie Consequenses', 
OECD, Economics, Department, Working Papers, No 284

6 Bouri, T. en Brucker (European Integration Consortium), 2000,
The import of Eastern enlargement on employment and labour 
markets in the EU Member, States, Report for the European 
Commission Berlin; zie ook CPB, Centraal Planbureau, Arbeids
migratie uit de Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

M e n s e n  z i jn  in  h e t

ALGEM EEN NIET SNEL 
BEREID TE MIGREREN 

NAAR EEN ANDER 
LAND VOOR WERK. 
DE INWONERS VAN 

DE N IEUW E LIDSTATEN 
OOK NIET.
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De groenteverwerkende industrie:

Een stabiele markt
De recen te to etred in g  van de O o st-Eu ro p ese  landen tot de EU  h e e ft een im pact op versch illen d e  sectoren. 
O o k de g ro e n te v e rw e rke n d e  in d u strie  in W est-V laanderen o n d e rv in d t de a a n w e zig h e id  van vo o ra l Polen, 
H o ng arije  en Tsjechië op o n ze  m arkt. Toch m ag d it n ie t o verro ep en  w orden , a ldus D irk  Decoster, vo o rz itte r van  
h e t V erbo nd  van g ro e n te v e rw e rke n d e  b ed rijven  en in d u strieg ro en ten  (Vegebe vzw ).

In welke mate heeft de uitbreiding van de EU nu een 
invloed op de groenteverwerkende sec
tor in V laanderen?
De impact is reëel, zoveel is zeker, maar daar 
wil ik onmiddellijk aan toevoegen dat het 
niet om een recent fenomeen gaat: vroe
ger was er ook al volop productie in Polen,
Hongarije en Tsjechië. De invoerbeperkingen 
zijn al meer dan een jaar geleden weggeval
len. Alleen wordt er nu meer over gesproken.
Belangrijker fenomeen vandaag is dat de 
sector in Vlaanderen niet meer kan groeien, terwijl die in 
Oost-Europa nog volop groeit. Tot voor twee jaar kende de 
Belgische markt nog een groei van zo'n 2 % . Nu blijft het een 
stabiele markt.

Hoe komt het dat de sector niet meer kan groeien?
Om te beginnen stijgt het verbruik van groen
ten niet spectaculair meer, maar de groeistop 
is vooral te wijten aan onze kostprijs waar
door bepaalde exportlanden wegvallen. 
Daarnaast is er ook meer import, hoewel niet 
overdreven veel meer.
Europa produceert circa 3.000.000 ton groen
ten per jaar. België heeft hierin een aandeel 
van 750.000 ton en Polen 350.000 ton, 
maar Polen is in opmars en België blijft gelijk. 

De productie in Polen is voornamelijk bestemd voor de 
eigen markt en de Russische markt. Slechts een gedeelte 
komt naar België, maar dat gedeelte wordt psychologisch 
zwaar benadrukt en uitgebuit door de inkopers.

" V r o e g e r  w a s  e r

OOK AL PRODUCTIE IN
o o s t -e u r o p a ; a l l e e n

W ORDT ER NU MEER 
OVER G ESPRO KEN ."

Vegebe

De heer Decoster is Managing Director van Dujardin 
Foods (Koolskamp), maar spreekt hier - als voorzitter van 
Vegebe - in naam van de volledige groenteverwerkende 
sector. Vegebe is een hedendaagse beroepsorganisatie 
voor de verwerking en handel in industriegroen
ten, in de praktijk hoofdzakelijk een West-Vlaamse 
aangelegenheid.
Alle industriële diepvriesgroentebedrijven situeren zich 
- op één na - in West-Vlaanderen. Onze provincie 
telt geen industriële groenteconservenbedrijven meer 
{zie fig u u r 1).

De productie gaat - elk voor een derde - naar volgende af
zetmarkten: grootwarenhuizen, catering en industrie voor 
verdere verwerking.

Dirk Decoster, voorzitter Vegebe, is optimistisch over de toekomst 
van de groenteverwerkende industrie in West-Vlaanderen

De West-Vlaamse groenteverwerkende sector krijgt ein
delijk erkenning als 'cluster' die een belangrijke bijdrage 
betekent voor de economie in West-Vlaanderen. De NBB 
laat tegenwoordig diepgaande studies uitvoeren over de 
sector.
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Worden in Oost-Europa dezelfde groenten geteeld als 
hier?
Het klimaat is meer continentaal maar de voornaamste pro
ducten die we hier telen - zoals de koolsoorten, erwten en 
bonen - groeien even goed in Polen. De kwaliteit van de 
groenten is ook even goed, mede door het vele handwerk 
daar. Let op, de Polen mogen dan wel uitstekend produce
ren, op logistiek vlak zijn zij vooral gericht op Duitsland.

Moeten we vrezen voor de toekomst van de groente- 
verwerkende sector in België?
De grote vrees van de sector is het enorme ver
schil in kostprijs tussen groenten uit Oost-Europa 
en België. Belangrijke elementen in de kost
prijs zijn de grondstof, de energie, de lonen en 
het milieu. Om te beginnen is de prijs van de 
gronden slechts 1/100ste van de prijs in België, 
de groenten zelf zijn veel goedkoper en lonen 
liggen op nauwelijks een vijfde van hier. De 
loonkost bedraagt 10 è 15% van het product.
Naast energie wordt onze grootste kostenpost 
gevormd door de verplichte investeringen in ver
band met watergebruik en -zuivering en allerlei 
maatregelen tegen milieuhinder. Deze proble
matiek is tot nu toe onbestaande in Oost-Europa. Daarbij 
komt nog dat de nieuwe lidstaten tot 40%  subsidie van de 
EU ontvangen voor investeringen (de zogenaamde EOGFL1- 
subsidie), terwijl België daar geen aanspraak meer kan op 
maken. Spanje en Portugal hebben daar de laatste jaren 
trouwens ook optimaal kunnen van genieten. Er wordt vol
op geïnvesteerd in de nieuwe lidstaten, zoveel is duidelijk. Al 
is er absoluut geen sprake van ons hier gewonnen te geven. 
Ondertussen is het belangrijk dat we onze traditionele pro
ductie in Vlaanderen niet verloren laten gaan.

Hoe kan u garanderen dat België op termijn nog mee 
kan op productievlak?
Dat is waar Vegebe vandaag volop aan werkt. Gezien han
denarbeid duur is, moeten wij ons toeleggen op het automa
tiseren om de concurrentie aan te gaan. Door de druk van de 
nieuwe lidstaten moeten wij daarbij ook voortdurend zorgen 
dat de randelementen goedkoper worden: bijvoorbeeld het 
karton en defolievoor de verpakking, de landbouwers moeten 
goedkoper leveren, ... Mijn theorie is dat wij collectiefaan 
het verarmen zijn. Er is geen ruimte meer om de lonen te 

laten stijgen, terwijl de prijs van energie, 
de milieukosten, enz. wel omhoog gaan. 
Ongetwijfeld zullen de loonverschillen op 
termijn genivelleerd zijn en zal de milieu
wetgeving daar ook moeten toegepast 
worden. Als we die periode kunnen over
bruggen is dat een reden te meer om te 
blijven geloven in onze eigen productie.

Hoe kunnen West-Vlaamse bedrijven 
hun concurrentiepositie verstevigen? 
Het verbeteren en ontwikkelen van nieu
we producten en een efficiëntere produc
tie zijn cruciaal om de concurrentiepositie 

van de West-Vlaamse bedrijven te verstevigen. Daartoe 
hebben Vegebe en de universiteit Gent het Vlaams Techno
logisch Adviescentrum voor de Groenteverwerkende sec
tor (VLAG) opgericht. Dit adviescentrum staat de Vlaamse 
groenteverwerkende bedrijven bij in innovatie van proces en 
product.

1 Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

H e t  v e r b e t e r e n  e n

ONTWIKKELEN VAN 
N IEUW E PRODUCTEN 
EN EEN EFFICIËNTERE 

PRODUCTIE ZIJN 
CRUCIAAL OM DE 

CONCURRENTIEPOSITIE
v a n  d e  W e s t - 

V l a a m s e  BEDRIJVEN  
TE VERSTEVIGEN

De Belgische groenteverwerking: enkele kerncijfers

Diepvriesgroenten:
jaarlijkse productie: 795.500 ton (EU 2 miljoen ton/jaar) 
tewerkstelling: 2.260 arbeiders en bedienden

Groenteconserven:
jaarlijkse productie: 145.000 ton 
tewerkstelling: 720 arbeiders en bedienden

Belangrijkste groenten
Erwten, bonen, bloemkool, wortelen, spruitkool, spinazie 

Aantal leveranciers:
Vlaanderen: 3.200 (63 % )
Wallonië: 400 (7 % )
Frankrijk: 1.450 (30 % )
Duitsland: 50 (< 1 % )
Nederland: via Nederlandse handel of TV

BRON: Vegebe. Verwerking WES
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SECTOR IN DE KUKER
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Figuur I
De groenteverwerkende industrie in België: hoofdzakelijk een West-Vlaamse aangelegenheid
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Welke is de impact op de werkgelegenheid in West- 
Vlaanderen?
Op vandaag is er geen banenverlies. In de toekomst wellicht 
wel gezien we maximaal zullen moeten automatiseren. Als 
het verschil in kosten werkelijk te groot wordt, of als een 
diepgevroren product uit Polen inclusief het transport tot 
hier goedkoper wordt dan je het hier zelf produceert, dan 
zal het telen, invriezen en verpakken ginder gebeuren.
Op vandaag doen we dat nog niet, omdat we vooral pro
beren terug te 'vechten' door hier de kosten te drukken. 
De dag dat we ons gevecht verliezen, gaan de Vlamingen 
voor de basisproducten delokaliseren en terug in België in
voeren waar dan nog het veredelen, de verpakking en de 
logistiek overblijft.

Strijden met gelijke middelen

Zijn er nu al industriële groenteverwerkende bedrijven 
die delokaliseren naar Oost-Europa?
In de sector zijn er nog quasi geen grote productie-eenheden 
in de nieuwe lidstaten, maar het is wel een feit dat alle be
drijven zich al eens informeren over de mogelijkheden... 
Een veel gekozen optie op dit moment is de productie 
aan Oost-Europeanen overlaten en aankopen. Essentiële 
voorwaarde is dat daarbij geen enkele toegeving gedaan 
wordt op het gebied van voedselveiligheid. W e moeten 
strijden met gelijke eindmiddelen, de criteria zijn in Bel
gië heel streng. Dat kost ons heel veel geld, en we we
ten dat deze controle in de nieuwe lidstaten niet gebeurt. 
Dat is een duidelijke oproep aan de Belgische overheid 
die zou moeten verplichten dat een ingevoerd product uit 
de nieuwe lidstaten aan dezelfde eisen voldoet als deze die 
aan onze producenten gesteld worden. Tot het zover is, zijn 
de Belgische bedrijven genoodzaakt om zelf controles uit te 
voeren op de ingevoerde groenten.
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SECTOR IN DE KIJKER

Tot nu toe verwerken wij vooral groenten uit een regio 
van maximaal 200 km. Als we de groenten beginnen in te 
voeren, dan weet de consument noch van waar het pro
duct komt, noch of de kwaliteit even goed is als de Belgi
sche. Op het weinige dat we nu invoeren doen we een ei
gen controle. Dat zit in het Vegebe-systeem en slaat op alle 
verse producten die binnenkomen, zoals ajuin uit Turkije. 
Voor de diepgevroren producten die in het buitenland aan
gekocht worden staat ieder bedrijf afzonderlijk in voor de 
controle. Maar nogmaals, het zou veel beter zijn als de over
heid ook aan de nieuwe lidstaten een intern auditsysteem 
oplegt.

Eist Europa dan geen vermelding van het land van her
komst?
Bij diepvriesgroenten of conserven is dat niet vereist, wel 
voor het vlees of de vis die eventueel in bereide groente- 
mengelingen zitten.

Eet meer groenten!

Moeten de mensen opnieuw aangezet worden om 
meer groenten te eten?
Extra promotie voor ons product zou alvast één manier zijn 
om de groeimogelijkheden van de groenteverwerkende 
nijverheid te verbeteren. Wij hebben voor onze bedrijven 
het voordeel dat we een heel gezond product hebben. 
Uiteraard blijft 'tuin-vers' onovertroffen, maar het is bewe
zen dat industrieel diepgevroren of geconserveerde groen
ten beter zijn dan 'markt-vers'.

Reportage: Sablne Simoens

Voor meer informatie: 
www.vegebe.be 

www. vlag. Ugent. be

O m r e s u l t a a t  t e  h a l e n  m o e t  j e

DE B E S T E  S P E L E R S  H E B B E N .
Rendement groeit nog altijd voort uit gemotiveerde medewerkers: mensen die begaan zijn met hun vak en verantwoordelijkheid 

durven nemen... M et ons sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds, sociale verzekeringen,... zijn we al jaren thuis in de meest 

veeleisende ondernemingen. A D M B  Interim is ongetwijfeld het sluitstuk van een geïntegreerd dienstenpakket. W enst u meer 

in fo rm atie  over A D M B  Interim  of and e re  d iensten van A D M B ? Stuur, fax of mail uw gegevens naar: A D M B  Interim, 

Smedenstraat 60, 8000 Brugge. Telefoon: (050) 47 48 49, fax (050) 47 48 58

e-mail: ad m b@ adm b .be

ADMBI N T E R I M

U vindt het adres en telefoonnummer van het ADMB-kantoor in uw buurt in de £ )  Gouden Gids onder rubriek 7470. W W W .A D M  B . B E
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CONJUNCTUUR

Optimisme blijft
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen1

Nele Depestel
Stafmedewerker GOM  - West-Vlaanderen

Uit de conjunctuurindicator van de Nationale Bank blijkt 
dat de conjunctuur nog altijd gunstig evolueert in West- 
Vlaanderen (zie fig u u r 1). In de industrie is er nog enige 
twijfel, maar in de bouwsector en de handel veert de con- 
junctuurcurve omhoog. De gunstige conjunctuur in de bouw
sector komt ook tot uiting in de duidelijk positieve evolutie in 
2004 van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen (cijfers 
tot en met augustus) en het aantal begonnen nieuwbouw
woningen (cijfers tot en met juli) in West-Vlaanderen.

De werkloosheidscijfers werden recent ongunstig beïnvloed 
door een aantal administratieve wijzigingen. Enerzijds is 
sedert juli 2002 de leeftijdsgrens waarop werklozen zich 
konden uitschrijven als werkzoekende geleidelijk verhoogd 
van 50 naar 58 jaar, waardoor de werklozen ouder dan 
50 jaar minder snel uit de werkloosheidsstatistieken 
verdwijnen. Anderzijds is geen enkele PWA-werknemer, 
met uitzondering van deze met blijvende arbeidsonge
schiktheid, vanaf 1 oktober 2004 nog vrijgesteld van in

schrijving als werkzoekende. Voor 1 oktober was dit wel 
het geval voor PWA-werknemers die aan bepaalde criteria 
voldeden. Abstractie makende van deze laatste maatre
gel, blijft de toename van de werkloosheid de afgelopen 
maanden wél kleiner dan in 2003 en begin 2004.

Ook andere arbeidsmarktindicatoren doen het goed. 
Het aantal jeugdwerklozen daalde in september en okto
ber op jaarbasis. De VDAB ontvangt al geruime tijd meer 
werkaanbiedingen op jaarbasis en ook het aantal open
staande werkaanbiedingen op het einde van de maand is 
groter. Ook zonder rekening te houden met de spectaculaire 
groei van het interimaanbod, is de toename overduidelijk. 
Tenslotte stellen we een gunstige evolutie vast van de 
tijdelijke werkloosheid.

De positieve trend van de conjunctuurcurve in de eerste helft 
van 2004 weerspiegelt een optimistische toekomstvisie bij 
de West-Vlaamse ondernemers. De omzet- en investerings- 
evolutie bevestigen dit optimisme. Na de slabakkende evo
lutie van de omzet in 2003 is er vanaf 2004 een duidelijke 
kentering zichtbaar. De omzet steeg in de periode januari 
tot juli 2004 met bijna 6 %  ten opzichte van dezelfde 
periode van 2003. Ook de waarde van de uitvoer van de 
West-Vlaamse ondernemingen nam toe (+3,2%). De inves
teringen bleven in het eerste kwartaal van 2004 nog dalen 
op jaarbasis (-10%), maar ook hier kwam verandering in; 
in het tweede kwartaal bedroeg de toename 4,3%. Ook het 
kleinere aantal faillissementen in West-Vlaanderen in 2004 
ten opzichte van 2003 (-7,4% van januari tot en met 
oktober) draagt bij tot optimisme.

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

In v e s te e r nu in de  to e k o m s t. De T ra n s p o rtz o n e  
Z e e b ru g g e  b ie d t ru im te  (g ro n d e n ) en b u re le n  v o o r 
a lle  H aven- en T ra n s p o rtg e b o n d e n  b e d rijve n .

V o o r in lic h tin g e n  en b e g e le id in g  be l nu 
NV TR A N SP O R TZO N E  o p  h e t n u m m e r 0 5 0 /5 4 .7 6 .4 7  
( in te rn a tio n a a l /3 2 5 0 .5 4 7 .6 4 7 )

TRANSPORTZONE ZEEBRUGGE N V

1/1/ES
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Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

-25

2000 2001 2002 2003 2004

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

Niet alleen de producenten, maar ook de consumenten 
hebben meer vertrouwen. De omzet in de kleinhandel steeg 
in de periode januari-juli 2004 met 5 %  ten opzichte van 
dezelfde periode van 2003. Er werden in 2004 (cijfers tot 
en met oktober) ook meer nieuwe personenwagens inge

schreven in West-Vlaanderen. Ten opzichte van het vorige 
salonjaar is er wel een kleine daling. 1

1 Opmaak november 2004.
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Onevenwichten in 
West-Vlaamse in- en 
uitwijkingen

Diederik Franco
Stafmedewerker sociaal-economisch beleid 
WES vzw

Inleiding

In opdracht van het Provinciebestuur van West- 
Vlaanderen legt WES momenteel de laatste hand 
aan een onderzoek naar de migratiemotieven van de 
West-Vlaamse jongeren en de gevolgen hiervan op de 
West-Vlaamse arbeidsmarkt en op de knelpuntberoe- 
pen. De eerste fase van het onderzoek is een statisti
sche analyse van de in- en uitwijking van personen in 
het algemeen en van jongeren naar en vanuit West- 
Vlaanderen. De belangrijkste bevindingen van deze 
onderzoeksfase worden in deze bijdrage samengevat. 
De integrale tekst van het onderzoek zal in de loop 
van 2005 worden gepubliceerd in de reeks 'Facetten 
van West-Vlaanderen’.

De balans is positief

De voorbije tien jaar kende de provincie West-Vlaanderen 
systematisch positieve migratiesaldi. Het gemiddeld migratie
saldo over de periode 1993-2002 bedraagt 1.374 personen 
per jaar of 1,2 per 1.000 inwoners. Dit saldo is het gevolg 
van een gemiddelde jaarlijkse inwijking van 93.908 personen 
en een gemiddelde jaarlijkse uitwijking van 92.534 personen.

In de periode 1993-97 bedroeg het verschil tussen in- en 
uitwijking gemiddeld 1.028 personen per jaar. In de peri
ode 1998-2002 is het migratiesaldo nog groter geworden. 
In deze periode kwamen gemiddeld 1.719 personen meer 
de provincie binnen dan dat er personen de provincie ver
lieten (zie tabel 7). Het migratiesaldo per 1.000 inwoners 
is hiermee gestegen van 0,9 per 1.000 inwoners in de pe
riode 1993-97 tot gemiddeld 1,5 per 1.000 inwoners in de 
periode 1998-2002.

Positieve migratiesaldi komen in zes van de acht West- 
Vlaamse arrondissementen voor. Vooral de kustarrondisse- 
menten Veurne, Oostende en Brugge kennen sterk positieve 
migratiesaldi. Deze saldi zijn bovendien nog groter in de 
periode 1998-2002 dan in de periode 1993-97. Het zijn 
bovendien niet toevallig de kustgemeenten die de groot
ste inwijkingsoverschotten kennen: Koksijde, Bredene, 
Middelkerke, Blankenberge, Nieuwpoort en De Haan ken
nen in de laatste vijf jaar een gemiddeld jaarlijks migratie
saldo van meer dan 9 per 1.000 inwoners en ook de andere 
kustgemeenten laten zich kenmerken door sterk positieve

Figuur 1
Evolutie van het migratiesaldo in West-Vlaanderen, naar leeftijdsklasse, som over de jaren 1993 tot en met 2002
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Tabel 1
In- en uitwijking in de West-Vlaamse gemeenten en arrondissementen, alle leeftijden, periode 1993-2002

jaargemiddelde 1993-1997 _____ Jaargemiddelde 1998-2002 _________ Jaargemiddelde 1993-2002

Gemeente Inwijking Uitwijking
Migratie

saldo Inwijking Uitwijking
Migratie
saldo Inwijking Uitwijking

Migratie
saldo

Beernem 873 799 74 976 962 13 924 881 44
Blankenberge 2.498 2.360 138 2.444 2.240 204 2.471 2.300 171
Brugge 11.280 11.519 -239 11.730 11.460 271 11.505 11.490 16
Damme 670 662 8 684 668 16 677 665 12
Jabbeke 841 708 133 781 794 -13 811 751 60
Oostkamp 1.426 1.408 19 1.505 1.516 -11 1.466 1.462 4
Torhout 1.300 1.266 34 1.437 1.414 24 1.369 1.340 29
Zedelgem 1.459 1.392 67 1.344 1.375 -31 1.402 1.384 18
Zuienkerke 225 219 6 189 198 -8 207 208 -1
Knokke-Heist 3.765 3.565 199 3.775 3.516 259 3.770 3.541 229
Arrondissement Bruqqe 24.337 23.898 438 24.866 24.143 722 24.601 24.021 580
Diksmuide 1.071 1.088 -18 1.209 1.204 4 1.140 1.146 -7
Houthulst 611 587 24 579 564 15 595 575 19
Koekelare 601 543 57 600 571 29 600 557 43
Kortemark 670 712 -41 746 764 -18 708 738 -30
Lo-Reninqe 173 168 5 199 172 27 186 170 16
Arrondissement Diksmuide 3.Ï26 3.099 27 3.332 3.275 57 3.229 3.187 42
leper 2.701 2.784 -83 2.835 2.840 -5 2.768 2.812 -44
Mesen 83 94 -10 77 78 -1 80 86 -5
Poperinge 1.252 1.275 -24 1.362 1.329 33 1.307 1.302 5
Wervik 1.286 1.305 -18 1.316 1.380 -64 1.301 1.342 -41
Zonnebeke 675 625 50 704 685 19 690 655 35
Heuvelland 534 555 -21 534 572 -38 534 563 -30
Langemark-Poelkapelle 458 456 2 465 462 2 462 459 2
Vleteren 194 201 -7 194 199 -5 194 200 -6
Arrondissement leper 7.183 7.294 -111 7.486 7.544 -58 7.334 7.419 -85
Anzegem 824 796 28 798 781 17 811 788 23
Avelgem 608 597 11 687 645 42 647 621 26
Deerlijk 695 717 -22 670 710 -40 683 714 -31
Harelbeke 1.816 1.835 -19 1.803 1.910 -107 1.810 1.872 -63
Kortrijk 6.688 6.899 -211 6.581 6.788 -207 6.634 6.844 -209
Kuurne 942 979 -37 916 967 -51 929 973 -44
lendelede 319 329 -10 320 329 -9 320 329 -10
Menen 2.757 2.785 -28 2.911 2.926 -15 2.834 2.856 -22
Waregem 2.464 2.519 -55 2.562 2.599 -37 2.513 2.559 -46
Wevelgem 1.944 1.972 -28 1.991 2.070 -79 1.967 2.021 -54
Zwevegem 1.433 1.419 14 1.375 1.408 -33 1.404 1,413 -9
Spiere—Helkim 155 156 0 186 172 14 171 164 7
Arrondissement Kortrijk 20.645 21.003 -358 20.799 21.304 -505 20.722 21.153 -431
Bredene 1.553 1.360 193 1.643 1.462 180 1.598 1.411 186
Gistel 899 802 98 870 827 43 885 814 70
Ichtegem 887 876 11 960 934 26 924 905 19
Middelkerke 1.905 1.739 166 1.974 1.773 201 1.940 1.756 184
Oostende 8.829 8.882 -53 9.136 8.746 390 8.982 8.814 168
Oudenburg 634 578 56 587 586 1 611 582 29
De Haan 1.267 1.165 103 1.290 1.177 113 1.279 1.171 108

Hooglede 567 525 42 604 602 2 586
15.453

563
764

22
Ingelmunster 665 644 21 666 683 -17 665 663 2
Izegem 1.987 2.004 -17 1.969 2.008 -39 1.978 2.006 -28
Ledegem 509 541 -32 507 543 -36 508 542 -34
Lichtervelde 525 505 20 487 527 -40 506 516 -10
Moorslede 613 603 10 660 657 3 636 630 6
Roeselare 4.511 4.523 -12 4.901 4.714 187 4.706 4.618 88
Staden 608 609 -1 602 635 -33 605 622 -17
Arrondissement Roeselare 9.984 9.953 31 10.397 10.369 27 10.190 10.161 29
Dentergem 523 467 57 529 479 50 526 473 54
Meulebeke 637 635 3 652 644 7 645 640 5
Oostrozebeke 473 467 6 448 440 8 460 454 7
Pittem 118,9 381 -13 392 402 -10 380 392 -12
Ruiselede 307 292 15 295 301 -6 301 296 5
Tielt 1.354 1.388 -33 1.345 1.366 -20 1.350 1.377 -27
Wielsbeke 585 540 46 537 546 -9 561 543 18
Wingene 772 732 40 846 784 62 809 758 51
Ardooie 543 565 -23 536 604 -68 539 585 -45
Arrondissement Tielt 5.563 5.466 96 5.580 5.566 15 5.571 5.516 56
Alveringem 301 329 -28 354 333 21 328 331 -3
De Panne 1.294 1.260 34 1.253 1.209 44 1.274 1.235 39
Koksijde 2.185 2.013 172 2.286 2.011 275 2.236 2.012 224
Nieuwpoort 1.272 1.200 73 1.254 1.140 114 1.263 1.170 93
Veurne 920 842 79 965 913 52 943 878 6
Arrondissement Veurne 5.973 5.643 329 6.113 5.606 506 6.043 5.625 418

.719

BRON: NIS. Verwerking WES
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Kaart 1
Migratiesaldo van de provincie West-Vlaanderen ten opzichte van de overige arrondissementen van België, som over de 
periode 1993-2002
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migratiesaldi. Voor Oostende treden deze positieve saldi 
maar op in de periode 1998-2002. In de periode 1993-97 
wordt de stad Oostende nog gekenmerkt door een negatief 
migratiesaldo van gemiddeld 53 personen per jaar.

Ook de arrondissementen Diksmuide, Roeselare en Tielt ken
nen positieve migratiesaldi.

De arrondissementen leper en Kortrijk worden gekenmerkt 
door negatieve migratiesaldi. In het arrondissement leper 
stellen we een geleidelijke afbouw van deze negatieve saldi 
vast. Het gemiddeld jaarlijks vertrekoverschot is nagenoeg 
gehalveerd in de periode 1998-2002 in vergelijking met de 
periode 1993-97. Het arrondissement Kortrijk tenslotte blijft 
geconfronteerd met duidelijk negatieve saldi. In de periode 
1993-97 kende het arrondissement een vertreksaldo van ge
middeld 358 personen per jaar. In de periode 1998-2002

is dit uitwijkingsoverschot nog toegenomen tot gemiddeld 
505 personen per jaar.

Als we de blik richten op het niveau van de gemeenten, stel
len we vast dat naast de kustgemeenten er ook een aantal 
niet-kustgemeenten zijn met opvallend positieve migratie
saldi per 1.000 inwoners. In de periode 1998-2002 is dit het 
geval voor onder meer Lo-Reninge, Spiere-Helkijn, Denter- 
gem, Wingene, Avelgem, Alveringem en Veurne.

Het meest negatieve saldo per 1.000 inwoners wordt vast
gesteld in Ardooie (-7,2 per 1.000 inwoners). Daarnaast zien 
we vooral gemeenten uit het arrondissement Kortrijk 
(Harelbeke, Kuurne, Deerlijk, Kortrijk, Wevelgem) en, in min
dere mate, uit de arrondissementen Roeselare (Lichtervelde, 
Ledegem, Staden) en leper (Heuvelland, Wervik) met sterk 
negatieve migratiecijfers per 1.000 inwoners.
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Het migratiesaldo naar leeftijd

Bekijken we het migratiesaldo in West-Vlaanderen naar 
leeftijdsklasse (zie f ig u u r 1), dan zien we dat er zich, 
ondanks het algemene grote vestigingsoverschot, toch sterk 
negatieve migratiesaldi voordoen in de leeftijdsklasse 20- 
29 jaar. Ook de leeftijdsklasse 30-34 jaar kent een - 
weliswaar klein - vertrekoverschot.

De migratiesaldi zijn het grootst in de leeftijdsklassen tus
sen 50 en 69 jaar. Dit heeft vooral te maken met de sterke 
aantrekkingskracht van de kustgemeenten op deze bevol
kingscategorieën. Tussen 1993 en 2002 bedroeg het mi
gratiesaldo in de leeftijdsklasse tussen 50 en 69 jaar 11.367 
personen.

De leeftijdscategorie 20-34 jaar toont een heel ander beeld. 
Tussen 1993 en 2002 weken er netto 7.668 personen uit 
naar een gemeente buiten West-Vlaanderen. De leeftijds
categorie 20-34 jaar is overigens de enige leeftijdscatego
rie waarvoor er negatieve migratiesaldi worden vastgesteld. 
In de periode 1993-97 bedraagt het migratiesaldo in de leef
tijdsklasse 20-34 jaar gemiddeld -709 per jaar, in de periode 
1998-2002 loopt het vertrekoverschot zelfs op tot gemid
deld -824 personen per jaar.

Het migratiesaldo van de leeftijdsgroep 20-34 naar 
herkomst en bestemming

Kaart 1 geeft cartografisch het overzicht van het migratie
saldo van de jongeren tussen 20 en 34 jaar, naar herkomst 
en bestemmingsgebied.

Uit de cijfers blijkt dat er in de periode 1993-2002 ge
middeld per jaar ongeveer 760 personen tussen 20 en 
34 jaar meer de provincie verlieten dan dat er personen 
van die leeftijd de provincie binnen kwamen. Over de vol
ledige periode komt dit dus neer op een migratiesaldo van 
7.615 personen'.

Op het niveau van de gemeenten, zien we dat slechts 
12 van de 64 gemeenten in de periode 1993-2002 een posi

tief migratiesaldo van de jongeren tussen 20 en 34 jaar laten 
noteren ten opzichte van gebieden buiten West-Vlaanderen. 
Tot die 12 gemeenten behoren 7 kustgemeenten (Knokke- 
Heist (+247), De Haan (+96), De Panne (+32), Middelkerke 
(+29), Bredene (+28), Blankenberge (+26) en Nieuwpoort 
(+15)). De overige gemeenten zijn Dentergem (+116), Ruise- 
lede (+43), Mesen (+29), Spiere-Helkijn (+11) en Wielsbeke 
(+7).

Op arrondissementeel niveau zien we dat alle West-Vlaamse 
arrondissementen sterk negatieve migratiesaldi ten opzichte 
van de gebieden buiten West-Vlaanderen kennen in de leef
tijdsklasse tussen 20 en 34 jaar. Het arrondissement Kortrijk 
verliest netto 2.399 jonge vol-actieven in de periode 1993- 
2002 aan gebieden buiten West-Vlaanderen. In het arrondis
sement Brugge bedraagt dit aantal 1.630, in het arrondis
sement Roeselare 1.473. Het arrondissement leper verliest 
netto 945 jongeren tussen 20 en 34 jaar, het arrondissement 
Diksmuide 399, het arrondissement Oostende 264, het ar
rondissement Veurne 259 en het arrondissement Tielt 246. 
In alle arrondissementen is het bovendien de stad die de 
naam van het arrondissement draagt die netto het grootste 
verlies aan jonge vol-actieven kent.

De netto-uitwijking van de West-Vlaamse bevolking tussen 
20 en 34 jaar is vooral gesitueerd ten opzichte van het ar
rondissement Gent. Het migratiesaldo van de West-Vlaamse 
bevolking tussen 20 en 34 jaar ten opzichte van het arron
dissement Gent bedraagt -5.112 (dit is twee derden van het 
totaal migratiesaldo in deze leeftijdscategorie). Daarnaast 
is er ook een relatief belangrijke netto-uitwijking in de rich
ting van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (-1.508), 
het arrondissement Leuven (-1.427) en het arrondissement 
Antwerpen (-665). Uit dezelfde gegevens blijkt tenslotte dat 
West-Vlaanderen voor de buitenlandse bevolking tussen 20 
en 34 jaar aantrekkelijk is. Het migratiesaldo ten opzichte 
van het buitenland bedraagt immers +1.425 personen in de 
periode 1993-2002.

1 Dit cijfer wijkt omwille van statistische redenen enigszins af van de 
eerder geciteerde netto migratie van -7.668.

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

25

West- VLutnderen Werkt 4, 2004 l/VES



SP
EC

TR
UM

SPECTRUM

Goekint Graphics breidt uit in gebouwen en druk- 
capaciteit

ADMB beloont innovatief en resuitaatsgericht perso
neelsbeleid

Het grafisch bedrijf Goekint Graphics nv uit Oostende breidt 
eerstdaags fors uit. Binnenkort wordt op nieuw aangekochte 
gronden de bouw aangevat van een vierde productiehall van 
1.400 m2. Deze hall wordt gebouwd tegen de bestaande 
gebouwen en zal plaats bieden aan de afwerkingsafdeling 
die meteen over dubbel zoveel ruimte zal beschikken.

Door deze interne organisatie komt vanaf februari 2005 ex
tra plaats vrij voor de afdeling drukkerij. Dit moet toelaten 
een nieuwe, bijkomende volautomatische vierkleurenpers 
op formaat 740x1040 mm te installeren. Die is gepland om 
vanaf maart 2005 operationeel te zijn. De investering in een 
derde pers op dit groot formaat dringt zich al geruime tijd 
op.

Naast de gronden waarop de nieuwe hall wordt opgetrokken 
verwierf Goekint Graphics recent nog bijkomende terreinen 
die in de toekomst verdere uitbreiding mogelijk maken.
Het gehele project vraagt een investering van 2.200.000 euro. 
Goekint Graphics stelt momenteel 47 personeelsleden te 
werk.

Een simulatie van de nieuwe productiehall van Goekint Graphics 
Oostende en - in primeur -  een voorstelling van hun nieuwe logo.

Op 22 oktober 2004 werd reeds voor de vierde maal op fees
telijke wijze de ADMB Award uitgereikt.

In de categorie 'studenten' werd dit jaar de award uitge
reikt aan RUG-studente Veerle van Geluwe voor haar eind
verhandeling 'Het relatief belang van taakgedrag, contextueel 
gedrag, en antiproductief gedrag bij de globale beoordeling 
van de functieprestatie: invloed van functie, type beoordelaar 
en type organisatie'. Dit werk beschrijft de verschillende facto
ren die een rol spelen in de beoordeling van medewerkers.

In de categorie 'personeelsverantwoordelijken' ging de 
ADMB Award voor praktijkcases in bedrijven naar de firma 
Latexco Handling in Tielt, een logistiek servicebedrijf. 
De case werd ingediend door de heer Philippe De Jonckheere. 
Door enkele theoretische concepten op succesvolle wijze 
ook in de praktijk in te voeren, slaagde dit bedrijf erin de 
lage servicegraad waarmee het bedrijf kampte om te zet
ten in een servicegraad die als de beste in de markt erva
ren wordt. De jury baseerde haar keuze op dit resultaat, 
dat bovendien werd bereikt in combinatie met respect en 
vertrouwen in de eigen medewerkers.

De jury besliste om de eervolle vermelding, dus een tweede 
plaats, toe te kennen aan de Kringwinkel 't Rad in Brugge,
een case ingediend door mevrouw Catherine De Decker.

De jaarlijkse ADMB Award werd in 2001 in het leven geroe
pen om het professionalisme en de uitwisseling van ervaring 
inzake HRM te stimuleren, zowel onder actieve personeels
verantwoordelijken als onder studenten personeelsbeleid. 
Het initiatief werd genomen door ADMB met de medewer
king van het vakblad HR Magazine.

Kandidaten die volgend jaar hun kans willen wagen, kunnen 
het reglement via e-mail aanvragen bij lut.hoste@admb.be

ADMB Award 2004: De twee laureaten Veerle van Geluwe en Philippe De Jonckheere van de firma Latexco Handling in het gezelschap van Paul 
Peeters, voorzitter ADMB, Karei Ghesquière, algemeen directeur ADMB en baron Olivier Vanneste, ere-gouverneur West-Vlaanderen.
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Gouverneur Paul Breyne, REO-voorzitter Daniël doet, Vlaams Minlster-President Yves Leterme, Boerenbondvoorzitter Noël Devisch en REO- 
directeur Noël Keersebilck bij de officiële openir.g van 60 Jaar Veilen.

REO Veiling viert 60-jarig bestaan

De REO-Veiling uit Roeselare bestaat 60 jaar en dit werd op 
17 oktober uitgebreid gevierd met een geanimeerde open
deurdag in de veilinghallen. Het werd een groot evenement 
dat volledig in het teken stond van de promotie voor groen
ten en fruit.

De REO (Roeselare en Omstreken) Veiling is gevestigd in 
Roeselare, in het midden van de belangr jkste groentestreek 
van België. Deze moestuin brengt kwaliteitsproducten voort: 
gezonde voedzame groenten en fruit geteeld volgens de 
principes van de goede agrarische praktijk (GAP). Bij de op
richting van de REO-Veiling in 1943 stond de West-Vlaamse 
tuinbouw nog in de kinderschoenen, zeker in de streek rond 
Roeselare. Dankzij wijs besturen en haar aanpassingsvermo
gen is de veiling geworden tot wat ze vandaag is: een co
öperatieve groente- en fruitveiling waarin meer dan 3.000 
producenten (landbouwers-tuinders) samenwerken om ge
middeld 60 verschillende soorten groenten in optimale om
standigheden te commercialiseren. De tc>p-10 van de meest 
verhandelde producten bestaat uit: serresla, prei, witloof, 
losse tomaat, komkommers, trostomaat, bloemkool, cham
pignons, aardbijen en veldsla.

Al 60 jaar functioneert de veiling als een correcte prijsvormer 
en een belangrijk logistiek apparaat voor de tuinders en de 
handel. Om u een idee te geven van de omvang en het eco
nomisch belang van de REO-Veiling:

• de neerzetloods van de REO Veiling telt 120 laadkaaien;
• de omzet is in zestig jaar verduizendvoudigd, van

5 miljoen naar meer dan 5 miljard oude Belgische frank 
(124.490.000 euro in 2003);

• iedere dag wordt 600 ton groenten en fruit aangevoerd;
• meer dan de helft daarvan wordt geëxporteerd;
• het veilingterrein is 30 ha groot (= 60 voetbalvelden!);
• het 130-koppig personeel telt meer dan 60 clarkchauf- 

feurs in zijn rangen;
• vier robots wassen 18 miljoen blauwe EPS-kistjes per jaar.

Onlangs werd gestart met de bouw van een 'loods in de loods'. 
REO investeert 11 miljoen euro in koelruimte, verwarmde ruim
te, verbeteringen van het intern transport en automatisering. 
Dit pakket moet de traceerbaarheid van producten, die al 
bestond van producent tot veiling, doortrekken naar de han
delaar.

Meer info over de REO-Veiling: www.reo.be
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Deceuninck is 'Onderneming van het Jaar'

Deceuninck uit Hooglede-Gits, producent van kunststof- 
systemen en -profielen voor bouw en interieur, is verkozen 
tot 'Onderneming van het Jaar 2004'.

Sedert 1995 gaat de onderscheiding van 'Onderneming van 
het jaar' jaarlijks naar een innovatief bedrijf dat zich kan on
derscheiden door zijn vindingrijkheid, durf, volharding en 
ondernemerschap. De wedstrijd wordt georganiseerd door 
Ernst & Young in samenwerking met Kanaal Z, De Tijd en 
Fortis Bank. Met deze overwinning neemt Deceuninck plaats 
in het prestigieuze lijstje van laureaten als Omega Pharma 
2002), Sioen Industries (1999) en Real Software (1995).

Deceuninck is actief in meer dan 32 landen en stelt 2.740 per
sonen tewerk, waarvan 640 uit België.

Dit jaar stevent de onderneming wellicht op een omzetcijfer 
van bijna 600 miljoen euro af. Aan de hand van geografische 
expansie, overnames en productinnovatie voorziet het hui
dige businessplan van de beursgenoteerde kunststofprodu- 
cent tegen 2007 een jaarlijkse omzet van 750 miljoen euro.

Voorzitter Arnold Deceuninck neemt zijn prijs in ontvangst van 
Z.K.H. Prins Filip van België in aanwezigheid van premier Verhofstadt.

West-Vlaamse deelnemers op Interieur04 in Kortrijk Xpo

INTERIEUR 04, de 19de internationale biënnale voor wooncre- 
ativiteit, was een groot succes. De beurs liep van 15 t.e.m. 
24 oktober 2004 in Kortrijk Xpo. Er kwamen 95.354 be
zoekers, 18% meer dan de editie in 2002. Alle exporuimte 
waarover Kortrijk Xpo beschikt, tot en met de ondergrondse 
garage, was benut om al wat mooi en stijlvol heet op gebied 
van woninginrichting te kunnen etaleren.

standhouders er hun blikvangers en nieuwigheden voor aan 
de designwereld.
De West-Vlamingen moesten met hun stand of ont
werpen zeker niet onderdoen voor de concurrentie 
uit Milaan of Keulen. De stands van lichtfabrikanten Mo- 
dular en Wever & Ducré uit Roeselare, de Izegemse zitspe- 
cialist Durlet, het Brugse ontwerpbureau Hoet Vorm-gevers, 
Extremis uit Gijverinkhove en Novy konden alvast op ruime 
belangstelling rekenen. Er waren opvallend veel West-Vlaamse 
meubel- en keukenfabrikanten, zoals Obumex uit Staden, 
Emmanuel Fraeye uit Ardooie, De Keyser uit Menen, Wilfra 
ID&E uit Waregem, Jo Wynant uit Kortrijk, Top-Mouton uit 
Proven, Juventa uit Ledegem, AVC uit Ardooie en de Rum- 
beekse meubelmaker Essential. Tapijtfabrikanten als B.I.C. uit 
Kortrijk en JOV-Erreeme uit leper verrasten met originele ont
werpen die nogmaals bewijzen dat de tapijtenindustrie een 
West-Vlaamse sector bij uitstek is.
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Meer aandacht voor innovatie in West-Vlaanderen De Kust in al haar facetten

Bij de start van het 
provinciale werkjaar 
stond de toespraak 
van de gouverneur 
volop in het teken van 
innovatie. De belang
rijke concurrentie op 
wereldvlak is volgens 
de gouverneur niet 
alleen een kwestie 
van verschil in bon
en andere kosten, 
maar vereist in de 
toekomst een geïnte
greerde dynamische 
aanpak op het gebied 

van innovatie. Deze innovatie vindt haar fundamenten in ex
cellent onderzoek, onderwijs en de omzetting van de resulta
ten in verkoopbare producten en diensten. Ook om duurzame 
werkgelegenheid te scheppen is het noodzakelijk dat West- 
Vlaamse bedrijven innovatief kunnen uitgroeien tot veranke- 
ringspunten van kennis in de regio.

Structureel heeft West-Vlaanderen goede troeven op 
innovatief vlak, door een goede infrastructuur inzake mo
biliteit en door een goed uitgebouwd net van bedrijven- en 
incubatiecentra. Er is evenwel een duidelijke behoefte aan 
sterk uitgebouwde kenniscentra, met de daaraan verbonden 
expertise voor begeleiding van geavanceerde technologische 
initiatieven, met speciale aandacht voor risicokapitaal en ma
nagementvaardigheden tijdens de startfase van medium en 
hightech bedrijven. Deze expertise moet zich voegen bij de 
huidige expertise inzake bedrijfsbegeleiding van de GOM en 
van het Innovatiecentrum op het gebied van innovatie in zo
wel KMO's als grote ondernemingen.

Het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kust
gebieden stelde op 18 oktober de eerste "Kustatlas, 
Vlaanderen/België" voor. Deze Kustatlas geeft aan de 
hand van prachtige foto's en unieke overzichtskaarten een 
boeiend, hedendaags overzicht van de typische kenmerken 
van de Vlaamse kust.

Alles wat de voorbije jaren zijn stempel op de kust heeft 
gedrukt, is in de atlas opgenomen. In de twaalf hoofd
stukken worden thema's behandeld als visserij, landbouw, 
cultuur, architectuur, natuurlijke rijkdommen, leven en wo
nen aan de kust, toerisme, natuur, fysisch milieu, zeewering, 
industrie, het gebruik van de zee, tradities en evenementen, 
enzovoort. De Kustatlas bestrijkt een gebied van 12 mijlen in 
zee tot de polders van het hinterland. De atlas vormt een 
unieke combinatie tussen een wetenschappelijk docu
ment en een prachtig naslagwerk over de kust.

West-Vlaanderen ’

IN N O V A TIE  IN  W EST-VLAAM S PERSPECTIEF 
(EEN A C T U E LE  STA N D  VAN  ZA K EN )

□

Gouverneur van
Rede door Paul Breyne.

van 5 oktober 2004

§

De resultaten op innovatiegebied van een aantal 
West-Vlaamse bedrijven zijn alvast meer dan behoor
lijk, zeker in de sterke sectoren (metaalbouw, machine- en 
apparatenbouw, kunststoffen, groenteverwerking, interieur- 
design en technisch textiel). De andere bedrijven moeten nu 
aangespoord worden dit lichtende voorbeeld te volgen.

De toespraak van de gouverneur is gebaseerd op een inte
ressant studiewerk dat een actuele stand van zaken inzake 
innovatie in West-Vlaanderen weergeeft. Dit 128 pagina's 
tellende boek 'Innovatie in West-Vlaams perspectief (een 
actuele stand van zaken)' is gratis verkrijgbaar in het Pro
vinciaal Informatiecentrum Tolhuis te Brugge.

De toespraak is ook te lezen op www.west-vlaanderen.be

De aanleiding tot het samenstellen van deze atlas was de 
aanbeveling van de Europese Commissie inzake geïnte
greerd kustbeheer, waarbij aan de lidstaten gevraagd werd 
een nationale inventaris op te maken van hun respectieve
lijke kustgebied. De Kustatlas Vlaanderen/België kwam tot 
stand met de steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

De "Kustatlas, Vlaanderen/België" kan worden aangekocht 
voor 46,25 euro bij het Provinciaal Informatiecentrum Tol
huis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, tel: 0800 20 021, 
en zal ook te vinden zijn in alle bibliotheken en gemeente
besturen die binnen het studiegebied vallen.

Meer info: http://www.kustbeheer.be
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Extremis laat de wereld kennismaken met West- 
Vlaamse eigenaardigheden

Extremis oogst wereldwijd 
succes met haar functionele 
meubelen en originele objec
ten. In september ontving dit 
bedrijf uit Gijverinkhove van 
de Provincie West-Vlaanderen 
de Design Award voor haar 
gamma buitenmeubelen. 
Met haar nieuwste project 
slaagt Extremis er opnieuw in 
het publiek te verrassen:

Extremis pakt voortaan uit 
met een ludieke nieuws

brief: 'Noozn'. De naam klinkt als het Engelse woord 
'news', maar betekent eigenlijk gewoon 'die van ons' in het 
West-Vlaams. Dit is meteen een knipoog naar de aanpak 
van het bedrijf. De informatie over het productgamma en 
het bedrijfsnieuws is opgesteld in het Engels, maar wordt 
doorspekt met West-Vlaamse weetjes en uitdrukkingen. 
Volgens zaakvoerder en ontwerper Dirk Wynants is het uit
gangspunt van de nieuwsbrief het wereldwijde publiek van 
Extremis niet enkel met de producten, maar ook met de 
unieke streek van herkomst te laten kennismaken.

Dominique Meersman, verantwoordelijke uitgever voor 
'Noozn' is blij verrast met het succes. Sedert de voorstelling 
van het nul-nummer op Interieur04 zijn er al meer dan 12.000 
exemplaren verdeeld. De reacties zijn unaniem positief en 
zelfs klanten uit het verre Melbourne blijken tegenwoor
dig een mondje West-Vlaams te spreken aan de telefoon! 
Met 'Noozn' getuigt Extremis van professionaliteit en een 
sterk relativeringsvermogen. En zijn dat ook geen typisch 
West-Vlaamse karakteristieken... ?

■ 'Noozn' zal twee keer per jaar verschijnen. 
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar downloaden op 
www.extremis.be. Ook voor geboren West-Vlamingen een 
aanrader!

De elite van België: welkom in de club

DE ELITE 
VAN BELGIË

Van de Rotary, de Lions en de 
Brugse Hanze over de Interna
tional Club o f Flanders tot en 
met exclusieve vrouwenclubs, 
militaire gezelschappen en ja- 
gersgilden: ons land herbergt 
een resem gesloten clubs.

In 'De elite van België'; 
het nieuwste boek van Jan 
Puype, krijgt u toegang tot 
het Belgische clubleven, ook al 
bent u géén lid. Doelstellingen, 

geschiedenis, activiteiten, le
den, toetredingsvoorwaarden, kostprijs, de onderlinge hand
en spandiensten, kortom het reilen en zeilen van meer dan 
zestig clubs wordt uit de doeken gedaan.

De auteur, Jan Puype, is zelfstandig journalist. Eerder ver
scheen van hem het boek 'De Ridders van de West-Vlaamse 
Tafel', waarvoor hij per fiets op zoek ging naar het geheim 
achter het West-Vlaams economisch succesverhaal (zie ook 
'West-Vlaanderen Werkt' nr. 2-2002).

■ De elite van België: welkom in de d ub  / Jan Puype, 
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck, 2004. - 29,50 euro

De economische aspecten van het toerisme

'The economics of Tourism Destinations' is een diepgaande 
economische analyse van de toeristische sector in al haar fa
cetten. Professor N. Vanhove richt zich met het boek zo
wel tot studenten als tot professionelen werkzaam in 
de toeristische sector. De nadruk ligt op meetinstrumenten, 
vraag en aanbod, economische impact, voorspellingen en 
projectevaluatie. De theorie wordt ondersteund met inter
nationale case-studies en cijfergegevens over het toerisme 
in Europa.

'The economics of Tourism Destinations' werd volledig in het 
Engels gepubliceerd.

De auteur, prof. N. Vanhove, 
is een autoriteit in het toe
ristisch vakgebied. De basis 
van zijn nieuwste boek ligt 
voor een stukje in het toe
ristisch onderzoek van WES, 
waar N. Vanhove van 1979 tot 
2000 aan het hoofd stond.

The Economics o f Tourism 
Destinations / Norbert Vanhove. 
-O xford: ElsevierLtd., 2004. - 
256 p. -  ISBN 0 7506 6637 4: 
49,95 euro
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west «Vlaanderenwerkt

Abonneer u GRATIS
'West-Vlaanderen W erkt’ is hét tijdschrift voor al 
wie betrokken is bij het sociaal-economisch leven in 
West-Vlaanderen.
In elk nummer vindt u spraakmakende artikelen over actuele thema’s 
en diepgaande sectoranalyses, steeds gebracht vanuit een West-Vlaamse 
invalshoek. Als onderzoeks- en adviesbureau geeft WES u ook duiding 
bij regionale statistieken.
‘West-Vlaanderen Werkt’ is een uitgave van WES vzw en verschijnt 
driemaandelijks.

ONDERZOEK & 
ADVIES

Wenst u ‘West-Vlaanderen W erkt’ verder gratis te ontvangen?
ta* Vul dan onderstaand formulier in en bezong het aan de redactie VÓÓr 3 I januari 2005.

0 Ja, ik neem een gratis abonnement op‘West-Vlaandepen Werkt’, jaargang 2005

N a a m :______________________________________Voornaam: __________________ _______

Functie: ___ ________________________________________________________________________

F ir m a :____________________________________________________________________________

Straat: _____________________________________  nr:______________  bus:..

Postcode:______________________________________Gemeente:

Telefoonnummer_______ _______________________ E-mail:___

Datum: i_____ l____ I I_____s_____i I____ J_____i Handtekening:________________________

Aanvullende inlichtingen:

S e c to r :_______________________________________________________________________________

BTW  nummer:-----------------------------------------------------------------

Antwoordkaart opsturen of faxen naar WES vzw, ter attentie van redactie West-Vlaanderen Werkt: 
per post' Baron Ruzettelaan 33 83IOASSEBROEK-BRUGGE 
per fax: 050 36 31 86 
e-mail: redactie@wes.be

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het abonneebestand van West-Vlaanderen Werkt In geen geval geven wij uw 
gegevens door aan derden (wet op de privacy van 8/12/1992).
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WES-NIEUWS

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

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

WES onderzoekt tewerkstellingsmogelijk- 
heden voor kansengroepen in Kustregio en 
Westhoek

Uit onderzoek en cijfermateri
aal blijkt dat laaggeschoolden, 
ouderen, allochtonen en ar
beidsgehandicapten nog steeds 
oververtegenwoordigd zijn in 

de werkloosheid. Tegen 2010 moet de achterstand van deze 
risico- of kansengroepen grotendeels weggewerkt zijn. In dit 
verband heeft WES in het kader van het Europese Doelstel
ling 2- programma "Kust" en het 5b Phasing Out-programma 
"Westhoek-Middenkust" een onderzoeksproject ingediend, 
waarin specifiek zal worden 
gezocht naar bijkomende te- f  
werkstellingsmogelijkheden / 
voor kansengroepen in de / 
kustregio en de Westhoek, I  
en dit binnen het reguliere IQg^poelstelling 2 

economische circuit. M ^^KustvisSerijgebisd

Het onderzoek wil praktijkgericht en ondersteunend zijn 
voor de diverse actoren die reeds actief zijn op het vlak 
van meerwaardeneconomie (regionale incubatiecentra, 
invoegafdelingen en -bedrijven, participatiefonds Trividend, 
enzovoort), maar ook voor het bedrijfsleven.

De onderzoeksstappen moeten het mogelijk maken om 
niches, nieuwe activiteiten of projecten te vinden in het 
reguliere economische circuit dat bijkomende tewerkstelling 
van kansengroepen creëert.

Het onderzoek zal de nodige actiegerichte elementen aan
reiken opdat dit zou kunnen gebeuren:

• de resultaten van de schriftelijke enquête zullen direct 
doorgegeven worden aan de incubatiecentra die hierdoor 
hun prospectieactiviteiten kunnen verfijnen. Dit kan dan 
uitmonden in zowel bijkomende tewerkstelling van per
sonen uit kansengroepen in de regio, als in het voldoen 
aan een bestaande vraag/behoefte naar bijkomende, 
nieuwe activiteiten in de regio;

• de output van de diverse focusgesprekken (bij gerealiseerde 
projecten naar knelpunten en ervaringen en tijdens de pro
cesbegeleiding bij startende projecten) moet een proces
handboek worden, die de incubatiecentra kunnen hante
ren bij het initiëren van toekomstige projecten. De focus zal 
hierbij vooral liggen op de arbeidsorganisatorische aspec
ten (en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden).

Daarnaast zal een meetinstrument worden ontwikkeld 
omtrent de kansengroeppopulatie ten behoeve van het be
leid, de incubatiecentra, ...

Voor dit onderzoek- en begeleidingsproject kan WES rekenen 
op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), de Provincie West-Vlaanderen en het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het onderzoek start in december 2004 en de resulta
ten zullen onder meer verspreid worden via het virtueel 
West-Vlaams Kennis- en Leerforum Regionale Economie 
(www.regionale-economie.be).

Publieksonderzoek in Brugse musea

In zes stedelijke musea van de stad Brugge loopt sinds 
mei 2004 een publieksonderzoek. Aan de hand van een 
schriftelijke vragenlijst bij bezoekers aan het Groeninge-, 
Memling-, Gruuthuse-, Volkskunde-, het Archeologisch mu
seum en de Gotische Zaal wensen de Brugse musea een 
aantal bezoekersgegevens in kaart te brengen. Elementen 
zoals profiel (land van herkomst, leeftijd, scholingsgraad), 
bezoekkenmerken (informatiebronnen, bezoekgezelschap, 
herhaalbezoek) en tevredenheid hebben voor de stedelijke 
musea geen geheimen meer. Bovendien loopt dit onderzoek 
over minstens één jaar waardoor deze kenmerken continu 
kunnen worden opgevolgd.

Met de resultaten van dit publieksonderzoek kan de direc
tie het beleid van de Stedelijke Musea bijsturen: zowel het 
aanbod als de communicatie kunnen afgestemd worden op 
het publiek.

Voor dit onderzoek doen de Stedelijke musea van Brugge 
een beroep op WES. WES staat hen bij om de vraagstelling 
te bepalen, de methodologie vast te leggen, de analyses uit 
te voeren en om de resultaten te interpreteren.

■ Bezoekers van de Stedelijke musea van Brugge kunnen meewerken 
aan een publieksonderzoek dat ondersteund wordt door WES.
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WES-NIEUWS

WES-jaaragenda voor de milieucoördinator

In navolging van de voorgaande jaren, geeft de milieuafdeling 
van WES ook in 2005 de milieuagenda uit. Deze agenda geeft 
praktische tips betreffende de uit te voeren taken in het kader 
van milieu. Deze agenda is gratis!

kregen de deelnemers ruimschoots de gelegenheid om te 
debatteren omtrent de geformuleerde stellingen en de eer
ste conceptuele voorstellen inzake realisatie op het terrein. 
De workshop, leverde opnieuw heel wat nuttige informatie 
op. Tegen einde 2005 wordt per deelbekken een concreet 
voorstel van actieplan opgesteld.

Wenst u een exemplaar 
te bekomen, stuur dan 
uw gegevens naar: 
milieu@wes.be.

WES en wvi stemmen kwantiteit en kwaliteit 
van waterplannen op elkaar af

Op 22 november vond te Diksmuide een eerste workshop 
plaats in het kader van de opmaak van de waterhuishou- 
dingsplannen en de DuLo-waterplannen voor de deelbekkens 
De Moeren, Veurne-Ambacht en Gistel-Ambacht. WES staat 
in voor de procesbegeleiding en inhoudelijke opmaak van de 
waterhuishoudingsplannen, in opdracht van Polder De Moe
ren, de Polder Noordwatering Veurne en de Groote West- 
Polder. Omwille van de sterke interactie met de gemeente
lijke DuLo-waterplannen (uitvoering door wvi) worden beide 
planprocessen volledig gelijktijdig doorlopen en grondig op 
elkaar afgestemd. Inhoudelijk sluiten beide waterplannen 
op elkaar aan: waar waterhuishoudingsplannen zich eerder 
richten op het kwantitatieve waterbeheer en het beheer van 
waterlopen richten de DuLo-waterplannen zich meer op de 
kwalitatieve aspecten. Tijdens de workshop kwamen beide 
thema's dan ook uitvoerig aan bod. Op basis van een uit
gebreide bevraging van de belangrijkste betrokkenen (land
bouw, natuur, recreatie, ...), van de diverse waterbeheerders 
en gemeenten, en op basis van een uitgebreide inventarisa
tie van de huidige situatie in het gebied werd een ontwerp 
van streefbeeld opgesteld. Door middel van acht werksessies

■ Aan de workshop "Waterhuishoudingsplannen" namen bijna 100 
betrokkenen deel.

'West-Vlaanderen Werkt' gratis vanaf 2005

WES geeft al 46 jaar het tijdschrift 'West- 
Vlaanderen Werkt' uit en richt zich 
daarmee tot al wie betrokken is bij het 
sociaal-economisch leven in de provincie 
West-Vlaanderen. In elk nummer wordt 
de informatie gebracht vanuit een West- 
Vlaamse invalshoek: spraakmakende ar
tikelen over actuele thema's en trends of 
diepgaande sectoranalyses. Als onder- 
zoeks- en adviesbureau brengt WES ook 
duiding bij regionale statistieken. Cijfer
gegevens worden zo veel mogelijk tot op 
gemeentelijk niveau uitgewerkt.

Vanaf 2005 schakelen wij over op een 
gratis, maar tegelijkertijd meer doelge
richte verspreiding van het tijdschrift.

'West-Vlaanderen Werkt' zal ook te 
vinden zijn in alle West-Vlaamse bibli
otheken, hogescholen en de Kulak. 
Geïnteresseerden kunnen uiteraard ook 
terecht in de bibliotheek van WES voor 
een gratis exemplaar.

Vanaf 2005 zal u ook meer informatie uit 
het tijdschrift terugvinden op de website 
van WES, www.wes.be.

Wilt u West-Vlaanderen Werkt blij
ven ontvangen? Schrijf u in voor 
een gratis abonnement 2005 met het
formulier op p. 31.
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De artikelen zijn niet noodzakelijk de weergave van 
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Unieke milieusoftware
De WES VLAREM CHECKLIST© biedt uw 

bedrijf een up-to-date register van de 

relevante regelgeving met de 

mogelijkheid tot blijvende actualisatie. 

Koppeling w ordt voorzien tussen de 

VLAREM l-rubrieken en de toepasselijke 

VLAREM ll-voorwaarden.

Ruime mogelijkheid to t invoeren van eigen 

bedrijfsgegevens. Standaard uitgebreide 

rapporten in de software.

Lid van de Unie van de Uitgevers 
van de Periodieke Pers

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33 

B-8310 A s s e b r o e k -Br u g g e  
Tel. + 32 50 36 71 36 
Fax + 32 50 36 31 86 

www.wes.be 
milieu@wes.be

West-Vlaanderen Werkt wordt gedrukt 
op houtvrij en milieuvriendelijk ge
bleekt papier.

34M/ES West- Vlaanderen Werkt 4, 2004

http://www.wes.be
mailto:sabine.simoens@wes.be
http://www.wes.be
mailto:milieu@wes.be


FISCALE FO C U S

Voorafbetaling: 
opsplitsing onder 
echtgenoten

Stephan Janssens en David Bogaert
Ernst & Young Tax Consultants

Decumul

Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomsten van 2004) geldt voor 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden het stelsel van de 
decumul van de inkomsten. Dit houdt in dat elke echtgenoot 
of wettelijk samenwonende fiscaal als een afzonderlijke be
lastingplichtige wordt beschouwd en dat de belasting wordt 
berekend op de eigen inkomsten van elke echtgenoot of 
wettelijk samenwonende apart.

Voorafbetalingen

Ook voorgaande jaren werden de inkomsten van gehuw
den reeds afzonderlijk belast, maar er bestond toch nog een 
link tussen de beiden. Zo werden de onroerende inkomsten 
steeds belast bij de persoon met het hoogste inkomen, 
ongeacht wie van beiden eigenaar was. Deze discriminatie 
tussen gehuwden en ongehuwden verdwijnt.

Een andere discriminatie is die van de voorafbetalingen: tot 
nog toe speelde het geen rol wie de voorafbetalingen deed. 
De gevolgen van de voorafbetalingen waren altijd voor de 
gehuwden samen van toepassing. Maar dat verandert.

Door de huidige "decumulatie" wordt de vermeerdering in 
geval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan, 
berekend in hoofde van elke echtgenoot of wettelijk samen
wonende op basis van de eigen inkomsten en de eigen 
voorafbetalingen. Met andere woorden, elke echtgenoot of 
wettelijk samenwonende moet ten persoonlijke titel voor
afbetalingen doen om een belastingvermeerdering te ver
mijden.

Op deze regel bestaat een uitzondering voor de "meewer
kende echtgenoot". De wet voorziet immers dat het over
schot van de voorafbetalingen gedaan door de toekennende 
echtgenoot van rechtswege toekomt aan de meerwerkende 
echtgenoot.

Mededeling van de minister

In een persmededeling van de minister van financiën, 
Didier Reynders, van 13 juli 2004 staat te lezen dat - ondanks 
de geleverde inspanningen op het vlak van communicatie 
inzake individualisering van de belastingen en voorafbetalin
gen - klaarblijkelijk niet alle belastingplichtigen op de hoogte 
waren van de draagwijdte van dit principe.

Daarom besliste de minister van financiën dat aan de echt
genoten en wettelijk samenwonenden die voor het eerste 
en tweede kwartaal van 2004 voorafbetalingen gedaan 
hadden, uitzonderlijk de mogelijkheid werd geboden om 
die voorafbetalingen onder hen te verdelen, op de wijze 
die zij verkiezen, met behoud van de voordelen voor het 
kwartaal waarin die voorafbetalingen gestort werden. Vol
gens de persmededeling zullen de betrokken gezinnen hier
over een schrijven van de administratie ontvangen.

Die brief werd verstuurd in de loop van de maand september. 
In die brief worden de gezinnen uitgenodigd hun voorstel tot 
verdeling van de voorafbetalingen uiterlijk op 1 oktober 2004 
in te dienen.

Maar ook die datum leek te hoog gegrepen. Enige tijd la
ter moest de minister van financiën deze indieningstermijn 
verlengen tot 29 oktober 2004. Dat was dan ook meteen na 
de vervaldag van het derde kwartaal van voorafbetalingen (dat 
was op 11 oktober 2004). Daarom werd meteen ook maar 
beslist om de voorafbetalingen voor het derde kwartaal die al 
zouden zijn doorgevoerd op het ogenblik van ontvangst van 
de brief van de administratie, op dezelfde wijze te behandelen 
als de voorafbetalingen van het eerste en tweede kwartaal 
van 2004. Voorwaarde is wel dat de belastingplichtigen er in 
hun antwoordformulier melding van maken.

Kritiek

In de hierboven vermelde persmededelingen wordt echter 
niets gezegd over de manier waarop de voorafbetalingen 
optimaal zouden kunnen worden verdeeld onder de echt
genoten of wettelijk samenwonenden. De bepaling van de 
meest optimale verdeling van de voorafbetalingen blijkt in 
de realiteit niet eenvoudig zijn.

De vraag rijst ook waarom de uitzondering voor de meewer
kende echtgenoot (waarbij het overschot aan voorafbetalin
gen automatisch wordt overgeheveld aan de meewerkende 
echtgenoot) niet voor iedereen geldt. Het zou de admini
stratieve last verminderen die wordt veroorzaakt doordat 
elke echtgenoot/wettelijk samenwonende afzonderlijk moet 
voorafbetalen. Een kleine aanpassing aan de wet zou hiertoe 
volstaan.
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PUBLICATIES INHOUD JAARGANG 2004

'West-Vlaanderen Werkt'

Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' verschijnt vier maal 
per jaar. In elk nummer brengen wij:
• sociaal economisch nieuws met speciale aandacht voor 

West-Vlaanderen;
• wetenschappelijk onderbouwde artikelen en actuele 

informatie voor privaat en publiek management.

Abonnement jaargang 2004: 25 euro (BTW en port 
inbegrepen)
Losse nummers: 4,50 euro (+ 3 euro port- en administratie
kosten)
Als u intekent op een jaarabonnement ontvangt u gratis de 
nieuwe studie in de reeks 'Facetten van West-Vlaanderen'.

Bestellen kan via de website van WES vzw: www.wes.be

Toerisme
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

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

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

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

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

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

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

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

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

51 Evaluatiemethode voor centrumbeheer, 75 blz, € 20,00
52 Het strategisch plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge 

(verkrijgbaar vanaf januari 2005)

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

West-Vlaanderen Werkt, jaargang 2004

1- 2004
Redactioneel: Het Kusttoerisme moet nieuwe wegen inslaan 
Artikelen:
• Performantie van de toeristische sector in West-Vlaanderen
• De tewerkstellingsimpact van de haven van Brugge- 

Zeebrugge
• De herontdekking van het beeld:

Het beeldkwaliteitplan als veelzijdig planninginstrument 
Bedrijf in de kijker: M.Ex.T., professionele EHBO 
Regioscan: Hoe tevreden is de West-Vlaming over zijn leef- 
en woonomstandigheden?
Fiscale Focus: Staat "schenkingen" in het woordenboek 
van de ondernemers?

2- 2004
DOSSIER: Kwaliteit, Milieu en Veiligheid 
Redactioneel: De toegevoegde waarde van management- 
standaarden 
Artikelen:
• De ontwikkeling van geïntegreerde zorgsystemen:

ISO 9001, ISO 1401 en/of OH SAS 18001?
• Kwaliteit als prioriteit:

Barco optimaliseert bedrijfsprocessen met Six Sigma.
• Veiligheid is teamwork.
• IVOO en ISO: Geïntegreerd zorgsysteem binnen een 

huisvuilverbrandingsinstallatie
Bedrijf in de kijker: Geldof Metaalconstructie 
Regioscan: Hoe tevreden is de West-Vlaming over 
de faciliteiten in zijn buurt?
Fiscale Focus: Is uw onderneming nog een KMO voor de 
fiscus?

3- 2004
Redactioneel: Vijftig jaar streekontwikkeling 
Artikelen:
• 505te verjaardag van de studie 'Structurele Werkloosheid 

in West-Vlaanderen'
• Succes golfsport perfect verzoenbaar met natuur
• De kracht van de identiteit van het platteland 
Bedrijf in de kijker: Damme Golf & Country Club 
Regioscan: Het comfort van de woningen in West-Vlaanderen 
Fiscale Focus: Meerwaarden op aandelen zijn vrijgesteld... 
soms

4- 2004
DOSSIER: UITBREIDING EU
Ten geleide: De impact van de uitbreiding van de Europese
Unie voor West-Vlaanderen
Artikelen:
• De West-Vlaamse textielsector staat voor grote uitdagingen
• De transportsector na de uitbreiding van de EU: 

'Diversifiëren' is het toverwoord
• Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten: voorwaarden en 

verwachtingen
Sector in de kijker: De groenteverwerkende industrie 
Regioscan: Onevenwichten in West-Vlaamse in- en uit
wijkingen
Fiscale focus: Voorafbetaling: opsplitsing onder echtgenoten
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Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
SYNiTRA

WEST «w

Vormingsinstituut voor KMO

Ondernemen is als zeilen.
U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen 
bij om snel vooruit te gaan. U vertrouwt op 
navigatie-instrumenten en u rekent op de 
ervaring en inzet van uw hele team.
M aar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

Meer en beter ondernemen met 
Syntra West:
• Opleiding
• Opleidingsplanning en 

competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat 
er als ondernemer nooit alleen voor. U kunt 
rekenen op Syntra W est als uw partner in 
grote uitdagingen. Ons engagement is: u, 
uw medewerkers en heel uw organisatie 
optimaal laten functioneren. Via opleiding, 
opleidingsplanning, begeleiding en subsidie
advies.

Voor inlichtingen in verband met onze 
dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht 
op 050/70 28 07 of via e-mail: 
info@syntrawest.be

Professionele oplossingen op korte termijn 
en een dynamische visie op de toekomst. 
Geef uw bedrijf de wind in de zeilen samen 
met Syntra West.

M et de steun van West-Vlaanderen■n ▼
Door mensen gedreven

Syntra W est vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

www.syntrawest. be

Hijs de zeilen
Opleiding
Opleidingsplanning en competentiemanagement
Begeleiding
Subsidieadvies

mailto:info@syntrawest.be
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een netwerk op europa

?ee
(Tiet een $ ro o t aan bod  aan  

ro ro - en conta iner diensten 
en frequente h in terland- 
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13,6 miljoen ton roroverkeer
12 miljoen ton containerverkeer
1 miljoen vrachtwagens
1,4 miljoen nieuwe wagens
10.000 aanlopen per jaar
25 dagelijkse verbindingen 
naar het VK, Scandinavië, 
Spanje, Portugal en Turkije
excellente distributie
mogelijkheden
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