
west Vlaanderen
werkt

een uitgave van W E S

Wateroverlast voorkomen? De watertoets!

Sociaaleconomische streekontwikkeling

Clusteren van glastuinbouwbedrijven 
creëert diverse meerwaarden

Beeldkwaliteitplan publieke ruimte: schrijven 
aan het verhaal van de beleving van de stad

ONDERZOEK & ADVIES

3.2006  
Driemaandelijks: 

aug - sep - okt 
48ste jaargang

Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail 
P209I17



Viviane Camphyn
Secretaris-generaal Nelectra 
en verantwoordelijke uitgever 
van Elektra Visie

“Elektrovisie is het grootste Belgische 
vakblad voor de elektrosector. En het 
enige dat mag verschijnen onder het 
Profpress Quality Label Dat komt 
omdat we onze branche door en 
door kennen. Maar ook omdat ze bij 
Goekint Graphics elke maand een 
reuze job doen. Zij verzorgen de 
volledige creatie, vormgeving, 
druk en verzending van ons maga
zine. Stipt en onberispelijk. Precies 
het soort professionalisme dat onze 
lezers weten te waarderen. "

Ondernemen is veranderen. Dat weet u zelf 

maar al te goed. Daarom doet u zaken met partners 

die ook niet stilstaan. Zoals Goekint Graphics. Een j 

bedrijf dat voortdurend investeert in state-of-the- 

art technologie: vijfkleurenpers met droogtun- 

nel en laktoren, ‘computer to plate’-technologie, , 

apparatuur voor het realiseren van multimedia- 

creaties, noem maar op. Om u altijd een 

onberispelijke totaalservice te bieden. Van 

eerste idee tot postklaar pakket. Van projectbe

geleiding tot strategisch advies. Van simpele cor- 

porate identity tot hoogstaande kunstdruk. Te-
I

gelijk waken we erover dat een hoop dingen niét 

veranderen. Onze bruisende grafici bijvoor- | 

beeld, die uit al die technologie verbluffende 

hoogstandjes halen. Onze doorwinterde tech

nici, die persoonlijk instaan voor een doorge

dreven kwaliteitszorg. Of onze gemotiveerde 

cliënt supervisors, die elke fase van uw project 

begeleiden met een gezonde dosis ouder

wetse toewijding. Er verandert dus veel bij 

Goekint Graphics. En toch ook weer niet. Dat
i

bedoelen we precies met ‘in beweging zijn’. j

altijd in 
beweging...

www.goekint.be
Industriezone 2 
Zandvoordeschorredijkstraat 65 
8400 Oostende 
Tel. 059 51 43 43 
Fax 059 51 44 43

GOEKINT
GRAPHICS

http://www.goekint.be


west i Vlaanderen
werkt
3.2006 n ° 216 - 48ste jaargang

Redactioneel

Elke gemeente haar eigen 
beleidsplan economie 3

Wateroverlast voorkomen? De watertoets!
Annelies Anthierens en Sofie Heirman, WES

Sociaaleconomische streekontwikkeling: 
een vijver met veel vissen
Tom Van Welden, Provincie West-Vlaanderen

5

13

ONDERZOEK & 
ADVIES

Clusteren van glastuinbouwbedrijven 
creëert diverse meerwaarden
Diederik Franco, WES

18

Beeldkwaliteitplan publieke ruimte: 
schrijven aan het verhaal van de 
beleving van de stad
Guy Bourdet, WES

bed rijf in  d e kijker  • Laurica Plants 
Laurieren met een label

WEST-VLAAMSE CONJUNCTUURNOTA

24

28

34

West-Vlaanderen Werkt is een uitgave van WES vzw 
met de steun van:

Provincie

West-VlaanderenH p r p n  " ?

Door mensen gedreven

r eg io s c a n  • Regio Brugge neemt
koppositie van Kortrijk over 36
Tanja Termote, WES

SPECTRUM 40

WES-NIEUWS 44

FISCALE FOCUS • Nieuwe fiscale maatregelen 46

COLOFON 48

PUBLICATIES WES 48

west - Vlaanderen 
werkt
4.2006

Volgend nummer verschijnt op 27 december 2006 

Dossier: INNOVATIE

Partners West-Vlaanderen W erkt 2006:

REO Lumlnus
o •

o ©TRA
W EST

Vormingsinstituut voor KMO

[* BflRCO-

G O EK IN T
GRAPHICS

Visibly yours



Bestelkaart

W ES vzw • Baron Ruzettelaan 33 • 8310 Assebroek-Brjgge • tel 050 36 71 36 • fax 050 36 31 86

Ja , ik bestel .... exemplaren van de Handleiding vergunningen voor handelsvestigingen op cd-rom:l 80 EUR*
.... exemplaren van de Handleiding vergunningen voor handelsvestigingen op cd-rom + eenmalige update (eind 2006): 250 EUR*

Instantie: Contactpersoon:
Adres:
Btw-nummer: Telefoon:

Datum:
* inclusief btw en verzendingskosten
De cd-rom (samen met factuur) wordt geleverd na betaling van het verschuldigde bedrag op 
rekeningnummer 280-0234285-67 (met vermelding cd-rom "handleiding vergunningen 
voor handelsvestigingen" + naam gemeente)

Functie:

E-mail:
Handtekening:

ONDERZOEK S ADVIES

Als onderzoeks- en adviesbureau heeft W E S  jaren lange expertise 
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vergunningsaanvragen voor handelsvestigingen
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ontw ikkelde biedt u:

• concrete toelichting bij het evalueren van de ruimtelijke en sociaal- 
economische criteria;

• doelgerichte analyses van relevante beleidsdocumenten en (statistische) 
bronnen.
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Elke gemeente haar eigen
beleidsplan economie

Zowel de hogere overheden als het bedrijfsleven erkennen de 
laatste jaren het belang van een lokaal beleidsplan economie 
om het lokale ondernemerschap de nodige ontwikkelings
kansen te bieden. De lokale overheid kan inderdaad - aanvul
lend op of in samenspraak met hogere overheidsinstanties (POM, 
VLAO, ...) - een essentiële bijdrage leveren tot een gunstig be- 
drijfsklimaat. Dit kan op diverse manieren via een voorwaar
denscheppende rol (vestigingsmogelijkheden en kwaliteitsvolle 
openbare ruimte), een sturende rol (selectief vestigingsbeleid en 
lokaal arbeidsmarktbeleid), een initiërende rol bij lokaal economi
sche projecten en een faciliterende rol ten aanzien van het lokale 
bedrijfsleven (informatievoorziening en dienstverlening).

Het uitbouwen van een lokaal economisch beleid en een dienst 
lokale economie is voor vele gemeenten in de komende nieuwe 
legislatuur dus een belangrijke uitdaging. De economische struc
tuur en dynamiek van een gemeente bepalen immers niet alleen 
de economische performantie, maar zijn tevens het draagvlak 
voor welvaart en welzijn in het gebied. Bovendien heeft dit lokaal 
economisch beleid veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen 
zoals ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, veiligheid, toerisme, 
fiscaliteit, ... Zowel bij de uitbouw van de dienst economie als bij 
de opmaak van het beleidsplan economie moet rekening gehou
den worden met deze multidisciplinariteit en de participatie van 
de diverse belanghebbenden.

Een dergelijk beleidsplan lokale economie is voor lokale be
sturen een belangrijk richtinggevend kader voor later uit te 
werken acties. Ook bij het ontwerpen van concrete lokale pro
jecten binnen andere beleidsdomeinen moet een dienst economie

kunnen waken over de mogelijke impact op de diverse economi
sche facetten. Bijvoorbeeld, houdt de heraanleg van het openbaar 
domein rekening met de gewenste beeldkwaliteit en de optimale 
routing van het winkelend publiek die het centrum bezoeken?

In dit verband kan ook worden verwezen naar de toepassing van de 
nieuwe w et op de handelsvestigingen (de zogenaamde IKEA- 
wet) die een grotere rol voorziet voor de lokale besturen en waarbij 
een beleidsplan lokale economie - en specifiek een commercieel- 
strategisch plan voor de kleinhandel - belangrijke referentiekaders 
zijn bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Sinds deze wet van kracht is, organiseert W ES in Vlaanderen prak
tijkgerichte vormingssessies die ambtenaren lokale econo
mie in staat stellen om een concrete vergunningsaanvraag  
praktisch te behandelen door toetsing van de ruimtelijke en so- 
ciaaleconomische criteria. In het verlengstuk hiervan ontwikkelde 
W ES tevens een digitaal 'leer- en doepakket'. Deze cd-rom biedt 
in eerste instantie de mogelijkheid om snel beleidsdocumenten 
en bronmateriaal te analyseren bij de beoordeling van de criteria 
en aanvullend gestructureerd een objectief onderbouwd advies 
te formuleren voor effectieve vergunningsaanvragen. In de toe
komst zal W ES haar dienstenpakket ter ondersteuning van lokale 
besturen trouwens nog verder uitbouwen.

Hans Desmyttere
afdelingshoofd sociaaleconomisch beleid, W ES

WES 3
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Wateroverlast voorkomen? 
De watertoets!

Annelies Anthierens en Sofie Heirman • milieu- en natuurbeleid, W ES

Overstromingen en waterover
last in woongebieden voorko
men, dat is de bedoeling van 
de watertoets. Dit instrument 
verplicht alle overheden die 
beslissen over een plan, pro
gramma of vergunning om 
vooraf de gevolgen voor de 
waterhuishouding in dat ge
bied in te schatten.

In dit artikel worden eerst kort de verschil
lende documenten aangehaald die de 
wettelijke basis van de watertoets vormen. 
Vervolgens wordt dieper ingegaan op het 
uitvoeringsbesluit, zowel wat de inhoud 
als de huidige toestand in het proces van 
goedkeuring betreft. Na deze inhoudelijke 
beschrijving wordt de watertoets als be
leidsinstrument getoetst aan de praktijk. 
Hieruit blijkt dat het uitvoeringsbesluit 
dringend nodig is om een uniforme aan
pak tussen de verschillende overheden te 
garanderen, maar dat nog een aantal be

merkingen kunnen worden gemaakt ten 
aanzien van het voorliggende besluit. On
danks de tekortkomingen toont de prak
tijk ook al de mogelijkheden en positieve 
effecten van dit instrument aan.

De watertoets in het decreet 
integraal waterbeleid

De laatste jaren is de maatschappelijke 
interesse voor de waterhuishouding sterk 
toegenomen. Deze bezorgdheid heeft
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ertoe geleid dat op Europees niveau de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) werd ontwik
keld. De KRW stelt 'een goede ecologische 
toestand' van alle Europese wateren tegen 
2015 voorop en laat de overheden vrij in de 
praktische realisatie van de richtlijn.

Integraal waterbeleid (IWB) vertrekt van 
het watersysteem als eenheid. Dit water
systeem bestaat uit grondwater, opper
vlaktewater, oevers, waterbodems en de 
technische infrastructuur, maar ook de che
mische en biologische processen vormen 
een onderdeel van deze eenheid. Vanuit het 
streven naar duurzame ontwikkeling wordt 
het doel van integraal waterbeleid gedefini
eerd als het veilig stellen van het watersy
steem met al zijn kenmerken voor ons en 
voor de generaties die na ons komen.

In Vlaanderen vormt het decreet Inte
graal Waterbeleid de wettelijke basis 
waarbinnen de problematiek van de w a
terhuishouding (kwaliteit, overstromingen, 
verdroging, ...) kan worden aangepakt. 
Het decreet legt de doelstellingen en de

beginselen van IWB vast en geeft daarmee 
uitvoering aan de KRW. Het Vlaams decreet 
is ruimer dan de KRW  en betrekt naast de 
waterkwaliteit ook de waterkwantiteit en 
de ruimtelijke inrichting in het beleid. Eén 
van de instrumenten om de doelstellingen 
van IWB te bereiken, is de watertoets.

De watertoets is al sinds november 2003 
van kracht en moet onder andere voorko
men dat er nog gebouwd wordt in gebieden 
die makkelijk onder water lopen. Het doel 
van de watertoets is om het aspect water 
van meet af aan te betrekken in plannen, 
programma's of besluiten. Dit wil zeggen 
dat iedere overheid die beslist over een plan, 
programma of vergunning moet nagaan of 
de voorziene ingrepen een schadelijk effect 
kunnen veroorzaken op het watersysteem. 
Een schadelijk effect wordt hierbij gedefini
eerd als ieder negatief effect op de omge
ving als gevolg van een verandering in het 
watersysteem door menselijke activiteit. 
Worden inderdaad schadelijke effecten 
verwacht, dan moet een cascaderegeling 
gevolgd worden. Deze regeling houdt in

dat effecten worden voorkomen, beperkt, 
hersteld of gecompenseerd. Als deze maat
regelen niet voldoende zijn, wordt het plan, 
programma of de vergunning niet goedge
keurd, tenzij er een groot maatschappelijk 
belang mee gemoeid is. Waterhuishoud- 
kundige aspecten die hierbij aan bod kun
nen komen zijn onder andere het mogelijk 
gevaar van overstromingen, wateroverlast 
door neerslag of grondwater, verdroging en 
de negatieve invloed op de waterkwaliteit.

De watertoets in het 
uitvoeringsbesluit

Het decreet Integraal Waterbeleid zorgt 
voor de wettelijke omkadering van het 
integraal waterbeleid. Voor wat de water
toets betreft, formuleert het decreet dat 
schadelijke effecten zoveel mogelijk moe
ten worden vermeden, beperkt, hersteld 
of gecompenseerd. Hieruit kan echter niet 
worden afgeleid wanneer activiteiten een 
schadelijk effect hebben op het watersy
steem en aan welke voorwaarden moet

Bij elk plan, programma 
of vergunning moet 
de overheid voortaan 
nagaan welke 
schadelijke effecten 
dit kan hebben op het 
watersysteem.

25 augustus 2006, wateroverlast in het Meetjesland na één nacht hevige regen
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■ Door de integratie van de functies 'w ater' en 
'w onen ' stroomt de Jabbeekse beek door de 
dorpskern van Jabbeke en kon inbuizing van 
de beek vermeden worden. Op die manier 
genieten de om wonenden van voldoende 
ruimte en een mooiere omgeving.

worden voldaan om eventuele schade te 
vermijden, beperken, herstellen of com
penseren. Het decreet maakt ook melding 
van de mogelijkheid om advies te vragen, 
maar specificeert niet om welke instanties 
het gaat.

Om dit alles te concretiseren en een prak
tische en uniforme uitvoering mogelijk 
te maken is een uitvoeringsbesluit no
dig. Sinds het begin van het jaar is be
weging gekomen in de goedkeuring van 
dit besluit. Op 20 januari 2006 heeft de 
Vlaamse regering een voorontwerp van 
uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Ver
volgens hebben de Serv (Sociaal Eco
nomische Raad van Vlaanderen) en de 
MiNa-raad (Milieu- en Natuurraad Vlaan
deren) gezamenlijk advies uitgebracht 
waarna de Raad Van State op 20 juni zijn 
advies heeft gegeven. Sinds 20 juli 2006 
is het uitvoeringsbesluit definitief goed
gekeurd door de Vlaamse regering. Vanaf 
1 november 2006 zal dit besluit in wer
king treden.

Het uitvoeringsbesluit van de watertoets 
voorziet onder meer in de regeling van be
oordelingsschema's, de waterparagraaf, 
de zogenaamde 'toets van het gezond 
verstand' en de mogelijkheid om advies te 
vragen:

Beoordelingsschema's
De activiteiten die een schadelijk effect 
kunnen hebben op het watersysteem zijn 
ingedeeld in zeven groepen. Per groep 
werd een beoordelingsschema, met bijho
rende vragenlijst, opgesteld om na te gaan 
wanneer schade optreedt. Vanaf oktober 
2006 zal een geautomatiseerd instrument 
worden aangeboden via het internet. Deze 
webapplicatie laat de vergunningverle
nende instanties toe de vragenlijst correct 
en snel in te vullen. Hieraan gekoppeld 
wordt een afzonderlijk geoloket voorzien 
om het benodigde kaartmateriaal, zoals 
kaarten met infiltratie-, erosie-, en over- 
stromingsgevoelige gebieden beschikbaar 
te stellen.

De waterparagraaf
Elke motivering over een vergunnings- 
beslissing, plan of project moet een w a
terparagraaf bevatten met een aantal

verplichte onderdelen. Bij een plan of 
project met een betekenisvol schadelijk 
effect, moet een uitgebreide motivering 
van de vergunningsbeslissing in een w a 
terparagraaf verduidelijkt worden. In 
gevallen waar geen schadelijk effect op
treedt, is ook een waterparagraaf nodig. 
Een standaardformulering voor dergelijke 
gevallen ontbreekt in het uitvoeringsbe
sluit. Nochtans zou dit de werkbaarheid 
van het uitvoeringsbesluit verhogen.

De 'toets van het gezond verstand'
Met de 'toets van het gezond verstand' 
wil de regering de administratieve druk 
zo laag mogelijk houden. Als op voorhand 
duidelijk is dat geen schade optreedt bij 
een vergunningsaanvraag hoeft de ver
gunningverlenende partij geen beslis
singsbomen te doorlopen.

Adviesinstanties
Om na te gaan of schade aan het water
systeem optreedt, kan de vergunningver
lenende instantie steeds advies vragen 
aan de betrokken waterbeheerder. Het 
uitvoeringsbesluit duidt concreet de ad
viesinstanties aan en formuleert proce
durele richtlijnen omtrent de vormelijke 
aspecten, de termijnen waarbinnen ad
vies moet gevraagd/gegeven worden 
en dergelijke meer. Advisering is ver
plicht voor vergunningen zolang er geen 
(deel)bekkenplan is vastgesteld of in ge
val van een schadelijk effect op de kwan
titatieve toestand van het grondwater. 
Deze plicht geldt niet voor plannen en 
programma's. Is de vergunningsplichtige 
activiteit, het plan of programma onder
worpen aan een milieueffectenrapporta
ge (MER), dan moet de watertoets in het 
MER worden geïntegreerd.

Daarnaast bevat het besluit ook een ge
detailleerde omschrijving van de cascade- 
regeling die overheden moeten volgen bij 
het nemen van beslissingen over vergun
ningen, plannen en programma's; de voor
waarden die kunnen worden opgelegd 
om schadelijke effecten te voorkomen of 
te beperken en de herstel- of compensa
tiemaatregelen die mogelijk zijn. In het 
uitvoeringsbesluit gaat echter weinig aan
dacht uit naar de toepassing van de w a
tertoets voor plannen en programma's. De

8 I/I/E5
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regering belooft om in de nabije toekomst 
specifieke richtlijnen voor plannen en pro
gramma's op te stellen.

De watertoets in de praktijk

Recent is het uitvoeringsbesluit over de 
watertoets definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse regering. Echter, zolang het uit
voeringsbesluit nog niet van kracht is, blijkt 
uit de praktijk dat tussen de diverse vergun
ningverlenende overheden talrijke verschil
len in aanpak optreden; wat gepaard gaat 
met grote onzekerheid en onduidelijkheid 
bij alle betrokken partijen.

Net als alle andere overheden is ook iedere 
gemeente verplicht om bij elke vergunnings- 
beslissing na te gaan welke de gevolgen zijn 
voor het watersysteem. Alleen ondervin
den zij in de praktijk vaak een gebrek aan 
concrete richtlijnen en duidelijke interpre
tatie. Hierbij is het vaak onduidelijk hoe 
en wanneer een watertoets moet worden 
uitgevoerd en hoe de resultaten moeten 
worden omgezet in concrete maatregelen. 
Het uitvoeringsbesluit zal meer duidelijkheid 
brengen, maar toch zijn er nog een aantal 
kanttekeningen te maken1.

Zo vormt het kaartmateriaal een belang
rijke hinderpaal. Zolang de deelbekkenbe-

Een uniforme aanpak is 
nodig, maar daarvoor 
is het wachten op het 
uitvoeringsbesluit.

l/l/B  I 9



heerplannen niet voorhanden zijn, is enkel 
een indicatie van de watergevoeligheid be
schikbaar. Maar deze afbakening gaat niet 
tot op perceelsniveau, wat toepassingen 
op gemeentelijk niveau moeilijk maakt. 
Daarbij komt nog dat gemeenten uit deze 
informatie geen voorwaarden kunnen af
leiden om wateroverlast te voorkomen. 
Dit reduceert de watertoets momenteel 
tot een formaliteit terwijl het een krachtig 
en werkbaar instrument moet worden/zijn 
om wateroverlast te voorkomen. Het geo- 
loket dat het nodige kaartmateriaal ter 
beschikking zal stellen, zou dit probleem 
moeten verhelpen.

Ook wat 'de toets van het gezond ver
stand' betreft zijn de gemeenten niet zon

der problemen. De idee om bij eenvoudige 
aanvragen, waar op voorhand duidelijk is 
dat geen schadelijke effecten zullen op
treden, de administratieve procedures te 
vereenvoudigen, is op zich positief. Maar 
wat als er uiteindelijk toch een schadelijk 
effect optreedt? Wordt de gemeente dan 
aansprakelijk gesteld?

Een actueel gegeven zijn de opduikende 
problemen in verband met de schaderege
ling. De watertoets moet er onder andere 
voor zorgen dat verkavelingen en wonin
gen niet meer in overstromingsgevoelige 
gebieden komen te liggen. Of dat op zijn 
minst compenserende maatregelen (zoals 
het voorzien van groendaken, waterdoor- 
latende verhardingen, hemelwaterputten,

bufferbekkens, pompgemalen, indijkin
gen, enz) worden voorzien, zodat de kans 
op overstromingen vermindert. Slechts in 
een beperkt aantal gevallen zal de water
toets leiden tot een absoluut bouwverbod. 
Het decreet voorziet in bepaalde gevallen 
in een koopplicht voor de overheid, maar 
deze is pas van toepassing eens de bek
ken- en deelbekkenbeheerplannen er zijn.

En toch zijn niet alle signalen negatief... 
Hier en daar toont de praktijk aan dat de 
watertoets wel degelijk een verschil kan 
maken2. ■

1 0  I H / B
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> Meer informatie:

• www.nattevoeten.be
• www.mina.be/watertoets.html
• www.ciwvlaanderen.be
• De informatiedagen georganiseerd door 

de Coördinatiecommissie Integraal W a 
terbeleid (CIW); infodag in Brugge op 
19 oktober 2006, www.watertoets.be.

' "Advies over de watertoets" door Serv en 
MiNa-Raad -
http://www.serv.be/uitgaven/956.pdf 

2 Voorbeelden op www. nattevoeten. be

Conclusie

De watertoets biedt vergunningverlenende partijen de mogelijkheid om op een 
eenduidige wijze na te gaan of vergunningsaanvragen, plannen of projecten een 
schadelijk effect aan het watersysteem veroorzaken en om op een correcte manier 
beslissingen hierover te nemen. Zolang echter net uitvoeringsbesluit nog niet van 
kracht is, blijkt uit de praktijk dat talrijke verschillen in aanpak optreden; wat gepaard 
gaat met grote onzekerheid en onduidelijkneid bij alle betrokken partijen. Zodra 
het uitvoeringsbesluit in werking treedt (1 rovemoer 2006), zal meer duidelijkheid 
bestaan omtrent de te volgen werkwijze en mocel jke implicaties van de watertoets. 
Belangrijke realisaties hierbij zijn de opstart van de webapplicatie en de helpdesk als
ook het voorzien van voldoende gedetailleerd kaartmateriaal. Met behulp van deze 
realisaties kan de watertoets een krachtig en werkbaar instrument vormen waarbij 
steeds voldoende aandacht uitgaat naar het vollecige watersysteem.
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ONDERZOEK & 
ADVIES

Interesse?

C ontacteer Hans D esm yttere

afdelingshoofd 
hans.desmyttere@wes.be 
Tel. + 32 50 36 71 23 
www.wes.be

MILIEURUIMTELIJKEPLANNINGSOCIAALECONOMISCHBELEIDTOERISMETRAINING

Hoe aantrekkelijk is uw centrum voor inwoners, handelaars, 
bedrijven en bezoekers?
WES ondersteunt het centrumbeheer van lokale besturen:

-*• voorkomen of bestrijden van leegstand
-*• streven naar een evenwichtig uitgebouwd winkelapparaat
-*• creëren van aantrekkelijk openbaar domein

verhogen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 
-*■ zorgen voor aangenaam woon-, werk- en leefklimaat 
-*• uitspelen van toeristisch-recreatieve troeven

lQ.UA/

mailto:hans.desmyttere@wes.be
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Sociaaleconomische
streekontwikkeling:
een vijver met veel vissen
Tom Van Welden • Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen

Sociaaleconomische streek
ontwikkeling, een gewichtig 
en toch ook zo vaag begrip... 
Nochtans is het een thema dat 
ons allen aanbelangt en dat 
handelt over het stimuleren 
van werkgelegenheid, de cre
atie van meerwaarde, het uit
bouwen van een efficiënte en 
competitieve ontvangstomge- 
ving voor ondernemers en van 
een gunstig ondernemings
klimaat. Het is eveneens een 
thema dat door vele beleidsbe- 
slissers en spelers van het over- 
legveld wordt opgenomen.

De vijver van de sociaalecono
mische streekontwikkeling zit, 
met andere woorden, goed 
vol. Zit hij overvol? Of is hij net 
overbevist? En zwemmen al 
deze vissen naast elkaar, tegen 
elkaar of in het rond? Hoe zit 
het met groepen vissen, welke 
zijn de verbanden en zijn die 
op elkaar afgestemd?

Historiek
Vóór 2004 waren er in West-Vlaanderen 
tal van spelers die de sociaaleconomische 
streekontwikkeling in hun hart, en vooral in 
hun statuten droegen. De streekplatformen 
en de subregionale tewerkstellingscomités 
vormden de overlegorganen op streekni- 
veau. De eerste richtten zich voorname
lijk op de economische ontwikkeling, de 
tweede bijna exclusief op het arbeidsmarkt
beleid. Dwarsverbanden werden slechts 
sporadisch gelegd, een uniforme uitbouw 
van deze structuren over het grondgebied 
ontbrak ook.

Daarnaast werd vanuit de gemeentebe
sturen op streekontwikkeling vooral via 
de vroegere intercommunales ingezet, de 
huidige dienstverlenende verenigingen 
Leiedal en wvi.

Voor gans de provincie was er de GOM 
West-Vlaanderen, de gewestelijke ontwik
kelingsmaatschappij die een deels Vlaamse 
en een deels provinciale agenda had. De 
provinciale agenda werd slechts in beperkte 
mate vanuit het reguliere provinciale beleid 
ingevuld. Economische ontwikkeling was 
geen kerntaak van een provinciebestuur; 
streekontwikkelingsinitiatieven kaderden 
veelal in de gebiedsgerichte werking of ont
sproten uit Europese financiering.

De samenwerking tussen W ES, GOM en 
de Provincie kende een inhoudelijke invul

ling en leverde boeiende initiatieven op, 
die echter ook een ruimer kader moesten 
missen.

De omslag
De omslag in de richting van een meer 
coherent en afgestemd sociaaleconomisch 
beleid werd in een grote mate beïnvloed 
door drie decreten goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement op 7 mei 2004: 
het decreet over de Erkende Regionale 
Samenwerkingsverbanden (ERSV's), de 
Sociaaleconomische Raden van de Re
gio's (SERR's) en de Regionale Sociaaleco
nomische Overlegcomités (RESOC's), het 
decreet inzake het Vlaams Agentschap 
Ondernemen (VLAO) en het decreet in
zake de Provinciale Ontwikkelingsmaat
schappijen (POM's).

De resultaten van het kerntakendebat 
maakten ook duidelijk dat sociaaleco
nomische streekontwikkeling een be
voegdheid werd van de lokale besturen 
(steden en gemeenten en provincies). 
Bovenvermelde decreten weerspiegelen 
overigens reeds deze nieuwe verant
woordelijkheid.

Voor de Provincie West-Vlaanderen vorm
de dit ook de aanleiding om werk te ma
ken van een vernieuwde en versterkte 
dienst economie binnen de eigen admi
nistratie (schema 1).
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Schema 1
Hervormingen op Vlaams/provinciaal niveau

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) West-Vlaanderen

per 1 juni 2006 ontbonden - de taken werden ondergebracht bij:

Provincie West-Vlaanderen 
Dienst Economie

• een aantal taken van de GOM 
worden overgenomen door de 
Provincie West-Vlaanderen, en 
geïntegreerd in de vernieuwde 
dienst economie (bijvoorbeeld: 
gegevensverzameling- en 
analyses)

Provinciale
Ontwikkelingsmaatschap
pij (POM) West-Vlaande

ren
vanaf 1 juni 2006

• hoofdtaak: uitvoering sociaal- 
economische projecten

• aangestuurd vanuit de Provin
cieraad

• centrale locatie, samen met de 
provinciale dienst economie in 
Brugge

• geldt als rechtsopvolger van 
de GOM WestVlaanderen

Vlaams 
Agentschap 

Ondernemen (VLAO)
vanaf 1 juni 2006

• hoofdtaak: eerstelijnsadvise- 
ring projecten

• Vlaams aangestuurd vanuit de 
koepel te Brussel

• provinciale antenne in Brugge

Schema 2
Hervormingen op subregionaal niveau

Streekplatformen
(Zuid-West-Vlaanderen, Roeselare- 

Tielt, Brugge, Oostende, Westhoek)

Subregionale Tewerk
stellingscomités (STC)

(Kortrijk-Roeselare-Tielt; Brugge; Oost- 
ende-Westhoek)

_____________________ _________________________
vanaf 1 januari 2005 opgegaan in

___________________  ï

ERSV West-Vlaanderen vzw
(Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen)

1 1
RESOC SERR

(Regionaal Sociaaleconomisch Overleg- (Sociaaleconomische Raad van de
comité) Regio)
• Zuid-West-Vlaanderen • Zuid-West-Vlaanderen
• Midden-West-Vlaanderen • Midden-West-Vlaanderen
• Brugge • Brugge
• Oostende
• Westhoek

• Oostende-Westhoek

I i
Uitvoering,

onder meer van projecten in voorbereiding of uitvoering van het streekpact via: 
POM (voordien GOM )
Dienst Economie 

andere dienstverlenende verenigingen 
WES, Leiedal, wvi, ...

Logischer
De hervormingen resulteerden dan wel in 
een pak nieuwe afkortingen en structu
ren, het sociaaleconomische veld werd er 
alvast logischer op.

Vooreerst de overlegfora RESOC en SERR: 
de SERR bundelt de sociale partners (werk
gevers en werknemers) op streekniveau 
en vormt een subregionaal sociaal over
legmodel. Inzake sociaaleconomische ont
wikkeling, maar evenzeer inzake bepaalde 
arbeidsmarktmateries, worden diezelfde 
sociale partners aangevuld met vertegen
woordigers van de steden en gemeenten 
en de Provincie en vormen op deze manier 
het RESOC.

De voordelen - en de verschillen met vroe
ger - zijn dat de RESOC-SERR-werking het 
beleid inzake economie en inzake werk
gelegenheid samenbrengt; het zijn geen 
losgekoppelde thema's meer die elk een 
eigen platform kennen. Tevens brengen 
RESOC en SERR de partners op subregio
naal niveau samen en zorgt de RESOC-sa- 
menstelling voor een politiek draagvlak bij 
die overheden die ook bevoegd zijn voor 
de streekontwikkeling.

Een hoofdtaak van het RESOC is de op
maak van een streekpact. Dit streekpact 
tekent de grote lijnen uit voor de regio 
voor de komende zes jaar (verbonden aan 
de lokale legislatuur). Met de goedkeuring 
van het streekpact engageren de partners 
zich meteen ook tot de uitvoering ervan. 
Dit levert dus een sterk en gedragen in
strument op. Echter, een nadeel hierbij is 
dat een streekpact tot op heden geen en
kel engagement van Vlaanderen inhoudt, 
en dit in tegenstelling tot de streekcharters 
van de vroegere streekplatformen. Daar
entegen zijn heel wat Vlaamse bevoegd
heden cruciaal bij een sociaaleconomische 
ontwikkeling.

Het ERSV West-Vlaanderen vzw vormt de ju
ridische entiteit voor de RESOC's en SERR's. 
Het ERSV is erkend door de Vlaamse Rege
ring en staat in voor de juridische en orga
nisatorische taken in functie van RESOC en 
SERR (schema 2). Het wordt ondersteund 
vanuit de provinciale dienst economie.
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D U U R Z A A M  L A N D B O U W B E L E I D

K E N N I S C E N T R A

ben jij
wvwv.west-vlaanderen.be 0080020021

Ondernemen. Het zit in ons.
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Schema 3
Provinciale beleidscyclus sociaaleconomische streekontwikkeling

De financiering van dit drieluik gebeurt in 
hoofdzaak door Vlaanderen en door de 
Provincie West-Vlaanderen. Op subregio
naal niveau zijn er ook vanuit de steden en 
gemeenten financiële engagementen, al is 
er hier geen eenvormigheid.

De streekpacten vormen dus de beleidsvi
sies op streekniveau. Als dusdanig zullen 
deze een impact hebben op het provin
ciale beleid in het algemeen en op het 
provinciale economische beleid in het bij
zonder. Het provinciaal beleidsplan econo
mie dat momenteel in ontwikkeling is, zal 
daar rekening mee moeten houden. Ook 
bij deze visieontwikkeling wordt gestreefd 
naar complementariteit en afstemming.

Voor de uitvoering van zowel het provinciale 
beleidsplan als van de streekpacten, creëert 
het decreet van 7 mei 2004 een instrument, 
in casu de provinciale ontwikkelingsmaat
schappijen (POM). Met de POM beschikt de 
Provincie over een eigen instrument voor 
de uitvoering van haar sociaaleconomisch 
beleid. De financiering, maar dus ook de 
aansturing ervan, valt volledig onder de be
voegdheid van de Provincie. Al moet gezegd 
dat in West-Vlaanderen, de Provincie ervoor 
heeft geopteerd ook de sociale partners in 
de raad van bestuur van de POM op te ne
men.

West-Vlaanderen beschikt daarnaast over 
twee andere uitvoeringsinstrumenten, na
melijk deze van de gemeentebesturen. Het 
decreet op de POM's opende de deur voor 
de Provincie om ook op terreinen waar Lei- 
edal en wvi reeds jarenlang actief zijn, ini
tiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen. In juni 
2006 keurde de Provincieraad van West- 
Vlaanderen hiertoe een protocol goed waar
mee tussen de partijen duidelijke afspraken 
worden gemaakt. Deze afspraken dienen er 
in eerste instantie voor te zorgen dat er ook 
met een eigen POM goed wordt samenge
werkt inzake sociaaleconomische streekont
wikkeling (zie ook schema 3). Ook in het 
verleden was er afstemming tussen Leiedal/ 
wvi en de GOM; deze traditie wordt verder 
gezet en zelfs versterkt.

Het derde decreet van 7 mei 2004, dat de 
werking van het Vlaams Agentschap On
dernemen (VLAO) regelt, is nog niet aan 
bod gekomen. Het VLAO is een Vlaamse 
bevoegdheid. Wel wordt er gewerkt met 
antennes op provinciaal niveau, die de 
VLAO-activiteiten binnen de grenzen van 
een provincie vorm geven.

Het VLAO richt zich in hoofdzaak tot de in
dividuele bedrijven. Het wil een aanspreek
punt zijn voor alle vragen of problemen van
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ieder bedrijf. Een kernelement bij de uit
bouw van de VLAO-werking zal de invulling 
van de accountmanagers zijn. Deze staan in 
voor de onafhankelijke en integrale opvol
ging en begeleiding van ondernemingen; zij 
zullen zich vooral richten op belangrijke en 
meer complexe bed rijf sdossiers, die via de 
eerstelijnsbegeleiding of via de individuele 
gespecialiseerde experten niet of moeilijk tot 
een goed einde kunnen worden gebracht.

Het VLAO neemt dus die taken over van 
de GOM die zich richtten op individuele 
bedrijfsbegeleiding, terwijl de POM instaat 
voor de opvolging van de ruimere sociaal
economische opdrachten.

De POM geldt overigens ook als rechts
opvolger van de GOM en neemt in die 
hoedanigheid bijvoorbeeld ook de bedrij
vencentra en doorgangsgebouwen over.

Inzoomen op de provinciale 
instrumenten
Met de dienst economie en de POM be
schikt West-Vlaanderen over twee ver
nieuwde instrumenten in het streven naar 
een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke, onder
nemende provincie.

De dienst economie wordt uitgebouwd 
tot een volwaardige beleidsvoorbereiden- 
de dienst, die tevens een belangrijke rol 
wenst te blijven opnemen in de organisa
tie van de beleidsuitvoering. Zowel inzake 
beleidsvoorbereiding als inzake beleidsuit
voering, is de samenwerking en afstem
ming met de RESOC-werking van groot 
belang. Op deze manier wordt meteen 
ook de brug gelegd tussen het provinci
ale, het subregionale en het gemeentelijke 
niveau op gebied van sociaaleconomische 
initiatieven.

De kernopdrachten van de dienst economie 
zijn samen te vatten in een vijftal pijlers:

1. De uitbouw en het beheer van eco
nomische informatie- en kennisont
wikkeling
Hieronder ressorteren onder meer de 
verdere uitbouw van een economisch 
Geografisch Informatie Systeem (GIS), 
de gegevensverzameling en -analyse
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(verder bouwend op de expertise van 
de vroegere GOM) en de samenwer
king met W ES rond de sociaalecono- 
mische bibliotheek en het kennis- en 
leerforum Regionale Economie, www. 
regionale-economie.be;

2. Het ontwikkelen van een duurzame 
economische visie op bovenlokaal 
niveau
Het provinciale beleidsplan economie 
vormt hier uiteraard de basis. Deze 
basis dient aangevuld met specifieke 
gebiedsgerichte en thematische be
leidsteksten;

3. De ondersteuning en advisering 
van de sociaaleconomische streek
ontwikkeling
Naast de werking van het provinciaal 
aanspreekpunt lokale economie ter 
ondersteuning van de gemeentelijke 
diensten economie, is vooral de onder
steuning van de RESOC/SERR-werking 
hier te vermelden; 4

4. Ruimtelijk-economische infrastruc
tuur
De initiatieven rond logistiek en ont
sluiting, onder meer via de campagne 
'West-Poort' zijn voorbeelden van ei
gen acties. De hoofdbrok onder deze 
pijler wordt echter gevormd door de 
opdrachten die aan de POM worden

gegeven, onder meer inzake duurzame 
ontwikkeling en beheer van bedrijfsin- 
frastructuur. Dit is ook de pijler waar de 
samenwerking met Leiedal en wvi een 
belangrijke plaats inneemt;

5. Het bevorderen van ondernemer
schap, duurzame bedrijvigheid en 
meerwaardeneconomie
De afstemming arbeidsmarkt/oplei- 
ding, de ondernemerskoffer, duurzame 
bedrijfsversterkende projecten rond in- 
terbedrijfssamenwerking op bedrijven
terreinen of rond de startcentra sociale 
economie, zijn hier de hoofdelementen. 
Een groot deel van deze opdrachten 
wordt uitbesteed aan de POM, terwijl

er ook met VLAO en met de RESOC/ 
SERR-werking raakvlakken zijn.

Zoals reeds gezegd, vormt de POM het 
voornaamste instrument waarmee het 
uiteindelijke sociaaleconomische beleid 
dat door de Deputatie en de Provincieraad 
wordt naar voor geschoven, zal worden 
uitgevoerd. De kernopdrachten van de 
POM zullen dan ook een afspiegeling zijn 
van bovenstaande en zich focussen op 
economische infrastructuur en bedrijfsin- 
frastructuur en bedrijfsversterkende ini
tiatieven, onder meer rond innovatie en 
een duurzaam ondernemingsklimaat en 
-werking. ■

Samenvatting

Afstemming tussen het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid; afstem
ming tussen de initiatieven op lokaal, bovenlokaal en provinciaal niveau; afstem
ming tussen de "actoren" en het beleid. Het zijn doelen die alle sociaaleconomische 
spelers in West-Vlaanderen nastreven. Via structurele en uniforme overlegstructuren 
zoals het RESOC, via een duidelijke opdracht en bevoegdheid inzake beleidsvoor
bereiding en -vorming, via specifieke organen voor de uitvoering van dit beleid en 
vooral via goede afspraken en gedragen, gemeenschappelijke doelstellingen, willen 
de sociaaleconomische partners in West-Vlaanderen een gedegen visie vertalen in 
een degelijk beleid ten behoeve van een blijvende, duurzame welvaart voor onze 
regio en zijn inwoners.

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

Investeer nu in de toekom st. De Transportzone 
Zeeb rugge biedt ruimte (g ronden) en burelen voor 
alle Haven- en Transportgebonden bedrijven.

Voor inlichtingen en begeleid ing bel nu 
NV T R A N S P O R T Z O N E  op het num m er 050/54.76.47 
(in ternationaal /3250.547.647)

TRANSPORTZONE ZEEBRUGGE NV
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Clusteren van 
glastuinbouwbedrijven
creëert diverse meerwaarden
Diederik Franco • sociaaleconomisch beleid, WES

In de sector van de glastuin
bouw tekent zich een trend 
af waarbij meerdere bedrijven 
zich gebundeld gaan lokalise
ren en op diverse vlakken gaan 
samenwerken. Recent onder
zoek toont de talrijke voorde
len van deze ontwikkeling.

Vooraleer in te gaan op de 
evaluatie van glastuinbouw
clusters, bekijken we eerst een 
aantal mogelijke ruimtelijke 
scenario's voor glastuinbouw
clusters in Vlaanderen.

In juni 2006 heeft W ES een onderzoek be
ëindigd dat tot doel had te bepalen "w at de 
haalbaarheid is van een duurzaam bedrijven
terrein voor glastuinbouw in de Westhoek". 
Dit onderzoek gebeurde met financiering 
van het provinciebestuur West-Vlaanderen, 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeen
schap (ADLO), de REO-veiling uit Roeselare 
en de Europese Unie (EFRO).

In het kader van dit onderzoek vond een 
geïntegreerde afweging plaats van een ruim
telijke concentratie van glastuinbouwactivi
teiten in al dan niet grootschalige clusters.

Terreinconcepten

Doelstellingen
Verschillende terreinconcepten werden 
uitgewerkt om inzicht te verkrijgen in de 
mogelijkheden om glastuinbouwbedrijven

ruimtelijk te clusteren. Hierbij houden we 
rekening met:
- de eisen van de sector zelf (oppervlakte, 

maatvoering, ontsluiting, water, nuts
voorziening en dergelijke meer);

- de omgeving (randvoorwaarden; externe 
inrichtingseisen);

- de doelstellingen van het ruimtelijk beleid 
en van andere beleidsdomeinen.

Meer specifiek zijn de modellen voor de ge
clusterde ontwikkeling van glastuinbouw
bedrijventerreinen gericht op de volgende 
doelstellingen:

• ruimtelijke en economische meer
waarde bereiken door middel van ge
meenschappelijke nutsvoorzieningen en 
ontsluiting, gemeenschappelijke duur
zame stromen, enz.;

• een organisatievorm kiezen die een sa
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menhangende planning en een gemeen
schappelijk beheer mogelijk maakt;

• verbeteren van de landschappelijke in
passing door schaalgrootte van de in
greep;

• inpassen in het complexe gebruik van de 
ruimte in Vlaanderen.

Modellen

W e onderscheiden vijf ruimtelijke modellen 
voor de ontwikkeling van glastuinbouw. De 
scenario's hebben te maken met volgende 
variabelen:

• de concentratiegraad van( de cluste
ring (compactheid en rationele lay-out);

• de contextuele inpassing van een terrein 
(mate waarin door openheid landschap
pelijke elementen worden opgenomen);

• de ontwikkelings- of beheervorm  
van de zone;

• de mate waarin een reserve wordt 
voorzien (interne reserve per bedrijf of 
een reserve op het niveau van het be
drijventerrein).

Zo onderscheiden we op een continuüm
van ontwikkelingsmogelijkheden een aan

Figuur 1
Ruimtelijke terreinmodellen voor de clustering van glastuinbouwbedrijven

tal modellen die van elkaar verschillen op 
het vlak van (i) de mate van concentratie, 
(ii) de ruimtelijke/landschappelijke inpassing 
van de glastuinbouw en (iii) de beleidsma
tige ontwikkelingsstrategie. Naast het zo
genaamde verglaasde landschap (verspreid 
glas), een model dat het minst tegemoet
komt aan de gewenste clustering, worden 
vijf terreinconcepten als volgt opgedeeld 
(zie ook figuur 1):

Bron: WES
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> 4)
1,

■ Kleinschalige 'glazen enclave' in de omgeving van Utrecht, Nederland.

■ Goed voorbeeld van ecologische integratie van het spaarbekken in dit Neder
lands glastuinbouwbedrijf.

Clusteren van 
glastuinbouwbedrijven 
biedt kansen voor 
reconversie en 
verduurzaming van de 
landbouw.

• ruimtelijk kleinschalige dusteringsmo- 
dellen:
- de gestuurde glasstraat een concept 

waarbij verderbouwend op aanwezige 
glastuinbouw en langs een geselecteer
de ontsluitingsas of een netwerk van 
ontsluitingswegen, nieuwe glastuin
bouwactiviteiten worden ontwikkeld in 
combinatie met bestaande landbouw 
en niet-glasgebonden tuinbouw;

- het verknoopte glas een gedeconcen- 
treerde bundeling van glastuinbouw
activiteiten, waarbij een beperkt aantal 
bedrijven elkaar raken in het centrum van 
het cluster en waarbij aan de buitenzijde 
van het cluster een flexibiliteit kan voor
zien worden met het oog op groei;

• ruimtelijk meer grootschalige cluste- 
ringsmodellen:
- de glazen enclave: een concept dat 

het meest aanleunt bij een klassiek 
bedrijventerrein, namelijk een aparte 
ruimtelijke entiteit (compact en geslo-
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Tabel 1
Afwegingselementen vanuit ruimtelijke invalshoek

Verspreide
glastuinbouw

Geclusterde ontwikkeling

Kleinschalige clustering Grootschalige clustering

Gestuurde Verknoopt glas 
glasstraat

Glazen enclave Open glastuin Glazen stadsrand

M ate van con
centratie

Versnipperd Zeer open opbouw en inrichting 
volgens bestaande toestand

Compacte opbouw en rationele inrichting, met uitzondering 
van open glastuin waar een meer open en organische inrich
ting mogelijk zijn

Landschappe
lijke inpassing

Gebufferde snippers glas in het 
landschap met neveneffecten

Opname van landschappelijke ele
menten en omgevingskwaliteiten 
wordt maximaal mogelijk (grondge
bonden landbouw)

Geïsoleerd ten 
opzichte van de 
open ruimte- 
omgeving (inge
bufferd)

Opname van 
landschappelijke 
elementen en 
aandacht voor 
kwaliteit van 
omgevingsele- 
menten

Buffering gelijkaardig 
aan bedrijventerrein

M obiliteit Verspreid en diffuus gebruik 
van de lokale weginfrastructuur

Gericht gebruik van lokale weginfra
structuur

Gerichte ontsluiting van de cluster via één geoptimaliseerde lo
kale weginfrastructuur (cf. ontsluiting van een bedrijventerrein)

Ontwikkeling 
en beheer

Algemeen faciliterend vergun
ningenbeleid

Gestuurd faciliterend beleid naar 
bestaande bedrijven en ontwikke
lingsbeleid naar opportuniteiten

Ontwikkeling na volledige/gedeeltelijke verwerving en uitgifte

Tabel 2
Afwegingselementen vanuit de kosten-batenanalyse

Verspreide
glastuinbouw

Geclusterde ontwikkeling

Kleinschalige clustering Grootschalige clustering

Gestuurde Verknoopt glas 
glasstraat

Glazen enclave Open glastuin Glazen stadsrand

Financiële
analyse

Grondverwerving op individu- 
ele basis, risico van marktver
storing

Collectieve grondverwerving (inschakeling van een projectontwikkelaar)

Mogelijkheid van financiële voordelen ten gevolge van clustering (bijvoorbeeld efficiënt ruimtegebruik, 
gemeenschappelijke voorzieningen voor water, warmte en energie, warmte- en energie-efficiëntie, 
andere gemeenschappelijke productiemiddelen)

Niet-financiële
aspecten

Geen schaalrisico's Schaalrisico's, bijvoorbeeld inzake gemeenschappelijke warmte en energie, watervoorziening (optioneel)

Beperkingen inzake rechtsze
kerheid (uitbreidingsmogelijk
heden)

Rechtszekerheid met het oog op uitbreidingsmogelijkheden

Beperkte mogelijkheden tot 
kennisdeling (beroepsorgani
satie)

Toename van de knowhow door kennisdeling (optioneel)

Beperkingen inzake wooncom
fort op bestaande landbouw- 
zetels

Toename van het wooncomfort

l/ l/ B 21
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Tabel 3
Afwegingselementen op basis van milieuaspecten

Verspreide glastuinbouw Geclusterde ontwikkeling

Kleinschalige clustering Grootschalige clustering

Gestuurde Verknoopt glas 
glasstraat

Glazen enclave Open glastuin Glazen stadsrand

Energievoorzie
ning: algemeen

Enkel schaalvoordelen op het vlak 
van energie-efficiëntie naarmate 
het om voldoende grote bedrijven 
gaat (minimaal 3 a 4 ha)

Schaalvoordelen op het vlak van energie-efficiëntie nemen toe naarmate de totale oppervlakte toeneemt. Via een 
gedeconcentreerde WKK-installatie op één bedrijventerrein (bijvoorbeeld vier WKK-installaties op één terrein) kan 
men bij afname van de energievraag de energie-efficiëntie optimaliseren door één van de WKK-installaties uit te 
schakelen en de overige zodoende op optimaal vermogen te laten draaien.

Energievoor
ziening: wind- 
hagen

Vlot toepasbaar Vlot toepasbaar Vlot toepasbaar

Energie
voorziening: 
geothermie, 
aardgas + WKK, 
restwarmte, 
hernieuwbare 
energiebronnen

Aanlevering aardgas vlotter realiseerbaar 
bij clustering; aardgas + WKK leveren bij 
gebruik van C02 ook extra WKK-certifi- 
caten op

Verbrandingsinstallatie biomassa eerder 
toepasbaar bij grootschalige clustering

Ideaal concept om ge
bruik van restwarmte toe 
te passen, vaak in com- 
binatie met C02-afname 
(vanuit duurzaamheids- 
oogpunt zeer positief); 
ook verbrandingsinstal
laties biomassa; ook 
aardgas + WKK

Aanlevering aardgas vaak proble
matisch

Aanlevering aardgas vlotter realiseerbaar 
bij clustering; aardgas + WKK leveren 
ook C02-certificaten op

WKK mogelijk op individueel 
niveau

Energievoorzie
ning: gesloten 
serre met 
warmteopslag in 
bodem

Minder geschikt dan clusters (een 
individuele combinatie van open 
en gesloten serre geniet de voor
keur op een gesloten serre alleen 
en zeker op een open serre alleen)

Kleine cluster van enkele gesloten en 
open serres beter geschikt dan individu
eel bedrijf

Cluster van serres met een centrale energievoorziening, waarbij het 
serrebestand bestaat uit een mix van gesloten serres en klassieke open 
serres, heeft wat dit type energievoorziening betreft de voorkeur

c o 2 Minst voordelig Indien C02-producent in nabijheid, dan 
voordeliger dan 'verspreide glastuin
bouw' maar complexer dan grootscha
lige clustering

Voordeliger indien C02-producent in 
nabijheid

Ideaal concept omwille 
van mogelijkheid tot 
afname C02 van zware 
industrie

Water: waterver
bruik

Waterverbruik is afhankelijk van teelttechnische factoren

Water: water
bronnen

Aard waterbron afhankelijk van locatie

Water: spaar
bekken

Individueel spaarbekken minder 
aangewezen dan een centraal 
spaarbekken. Spreiding van risico 
bij verontreiniging.

Centraal spaarbekken biedt voordelen inzake ruimtegebruik, landschappelijke en ecologische afwerking. Daarnaast 
verhoogd risico bij verontreiniging.

Ideaal concept om he
melwater van verharde 
oppervlakken tijdelijk te 
bufferen (spaarbekken 
overdimensioneren)

Water: afval
water

Kleinere bedrijven zijn in het 
nadeel wat betreft de technische 
haalbaarheid van een recirculatiesy- 
steem en eigen waterzuivering

Clustering is voordeliger wat betreft de haalbaarheid en efficiëntie van een waterzuiveringssysteem (hoewel rest- 
drains meer en meer worden geminimaliseerd)

Afvalverwerking Individueel en daardoor eventueel 
duurder

Indirect prijsgunstiger verwerking naarmate omvang toeneemt

Licht Geen duidelijke voorkeur; wel moeten donkertegebieden worden vermeden Meest gunstige oplos
sing (minst verstorende 
impact van licht-emissies)

Lucht Gecumuleerde uitstoot individuele bedrijven hoger en dus minder gunstig Daling van emissies als gevolg van 
bundeling logistieke noden en optimaal 
afstemmen verwarmingsbehoeften

Gunstige oplossing op 
het vlak van luchtemis
sies- verkeer

Natuur: natuur- 
verbinding

Afname habitatkwaliteit door 
toename randeffecten

Randeffecten beperkt Omwille van groot 
barrière-effect 
niet aangewezen 
vanuit oogpunt 
versnippering

Aan te bevelen 
als ontwikkelings- 
vorm bij de groot
schalig geclusterde 
entiteiten

Aan te bevelen als 
ontwikkelingsvorm bij de 
grootschalig geclusterde 
entiteiten

Natuur: natuur
ontwikkeling

Minder evident om dezelfde ecolo
gische meerwaarde te realiseren

Mogelijkheden voor een natuurvriendelijke inrichting van waterpartijen en groenbuffers zijn groter naarmate deze 
landschapselementen zelf ook groter zijn

2 2
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ten) met een eigen toegang, interne 
wegenstructuur en een rationeel mo
gelijke verkaveling; het terrein kan ge
mengd ontwikkeld worden met andere 
agro-industriële of zelfs industriële en 
logistieke activiteiten;

- de open glastuin een concept van 
ruimtelijke clustering met integratie van 
landschappelijke elementen (bijv. beek- 
valleien) of andere functionaliteiten zo
als toeristisch-recreatieve of functionele 
fietsroutes;

- de glazen stadsrand: een specifieke 
toepassing van de glazen enclave (gla
zen bedrijventerrein) aan de stadsrand 
ter hoogte van of aansluitend bij be
staande bedrijventerreinen.

Afweging vanuit ruimtelijk, 
economisch en milieuoogpunt

De diverse afwegingselementen die voort
komen uit de drie overwogen perspectie
ven zijn overzichtelijk en in functie van het 
terreinmodel in tabelvorm samengebracht. 
Vanuit de onderzochte perspectieven plei
ten de volgende elementen voor een clus
tering van glastuinbouwbedrijven:

• vanuit ruimtelijk perspectief (zietabel 1)
schept clustering van meerdere bedrijven 
mogelijkheden op het vlak van:
- ruimte-efficiëntie;
- behoud van grotere stukken gaaf land- 

schap;
- rationalisering van de ruimtelijke inrichting;
- rationalisering en optimalisering van de 

landschapsbuffering;
- concentratie en optimalisering van 

de ontsluiting en van de verkeersstro
men;

- daarnaast - en niet te veronachtzamen 
- wordt aan de individuele teler een 
grotere rechtszekerheid geboden met 
het oog op uitbreidingsmogelijkhe
den.

• vanuit economisch perspectief (zie ta
bel 2): clustering van meerdere bedrijven 
creëert schaalvoordelen (bijvoorbeeld 
ruimte-efficiëntie) en besparingen in de 
investeringskosten door gebruik te ma
ken van gemeenschappelijke voorzienin
gen (bijvoorbeeld verwarmingsinstallatie, 
watervoorzieningsinstallaties, ...). Ook

op het vlak van exploitatiekosten en 
exploitatieopbrengsten biedt clustering 
voordelen in vergelijking met alleen
staande bedrijven (bijvoorbeeld energie- 
en warmte-efficiëntie).

• vanuit milieuperspectief (zie tabel 3) 
schept clustering van meerdere bedrij
ven mogelijkheden voor het creëren van 
meerwaarden op het vlak van milieu; 
voorbeelden in dit verband zijn:
- betere resultaten inzake energie-effi- 

ciëntie;
- benutting van C 02;
- opvang en opslag van hemelwater;
- hergebruik en zuivering van proceswa

ter;
- afvalbeheer en -verwerking;
- mogelijkheden voor natuurontwikke

ling, ...;
- daarnaast gaat clustering van bedrij

ven gepaard met een beperking van de 
emissies naar licht en lucht.

Tot slot

In algemene termen mag worden gesteld 
dat het clusteren van glastuinbouwbedrij
ven aanleiding geeft tot een reële kwali
teitsverhoging en professionalisering van de 
bedrijfsvoering in de glastuinbouw (cf. de 
opbouw van knowhow en kennisdeling) en 
als een kans moet gezien worden met het 
oog op een reconversie van de landbouw en 
een verduurzaming van de glastuinbouw.

Behalve de meerwaarden die het clusteren 
van glastuinbouwbedrijven kan brengen, 
komt uit het onderzoek ook als aandachts
punt naar voren dat bij clustering ook schaal- 
risico's kunnen optreden. In het bijzonder 
geldt dit met betrekking tot gemeenschappe
lijke warmte en energie en watervoorziening. 
Met passende maatregelen, die overigens 
kaderen binnen de professionalisering van de 
bedrijfsvoering, kan men deze risico's echter 
perfect beheersbaar maken. ■

Samengevat

Als algemene conclusie kan worden gesteld dat de realisatie van een terrein voor glas
tuinbouw haalbaar is en zelfs meerwaarden schept, mits een aantal aandachtspunten 
(randvoorwaarden) niet uit het oog worden verloren. Vanuit diverse oogpunten gaat 
de voorkeur bovendien naar een inplanting aan de stadsrand (de "glazen stadsrand"). 
Dergelijk ruimtelijk scenario biedt immers een aantal specifieke voordelen: het laat 
toe transport en woon-werkverkeer te rationaliseren, het is voordeliger op het vlak 
van buffering (enkel nodig aan de zijde van de open ruimte), het veroorzaakt minder 
aantasting van de open ruimte en minder hinderlijke lichtemissie.
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Beeldkwaliteitplan 
publieke ruimte:
schrijven aan het verhaal 
van de beleving van de stad
Guy Bourdet • ruimtelijke planning, W ES

■ Sfeerbeeld 'verlichting'
(uit: Beeldkwaliteitplan publieke ruimte Mechelen. Simulatie: WES)

Het instrument beeldkwaliteitplanning is de jongste jaren over
gewaaid uit Nederland. Naast aandacht voor een goed ruimtelijk 
functioneren, waarbij functies op een doordachte, duurzame ma
nier worden geordend, is de interesse voor het 'stedelijk schoon' 
een hot item geworden. Niet in het minst omdat beeld en imago 
als cruciale elementen onderkend worden bij onder meer de pro
filering en positionering van een stad en het tot uiting brengen 
van de woon- en leefkwaliteit.

Een specifieke vorm is het beeldkwaliteit
plan publieke ruimte. De publieke ruimte 
is de plaats bij uitstek waar het stedelijk 
leven zich afspeelt. Tegelijk is het ook die 
stedelijke structuur waarop het beleid het 
meeste vat heeft. Daardoor kan het op rela
tief korte termijn acties ondernemen en een 
eigen visie op de stad vormgeven.

Deze twee belangrijke aspecten, een 
ontmoetingsplaats waar het gemeen
schapsleven zich afspeelt en de relatieve 
maakbaarheid ervan, duiden het nut en 
de aantrekkingskracht van het instrument 
beeldkwaliteitplan publieke ruimte.

Hieronder worden beknopt enkele beschou
wingen geformuleerd omtrent het doel en 
de methode van het instrument beeldkwa
liteitplan publieke ruimte. De mogelijkheden 
en uitdagingen van een beeldkwaliteitplan 
worden hierbij in de optiek van een operatio
naliseerbaar planinstrument bekeken en zijn 
het resultaat van de ervaringen van het plan- 
proces van het beeldkwaliteitplan publieke 
ruimte voor de binnenstad en stationsom
geving van Mechelen, uitgevoerd door de 
afdeling ruimtelijke planning van WES in 
samenwerking met Buro II en landschaps
architect Denis Dujardin.
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Vocabularium

De catalogus - meer dan een amal
gaam van mooie objecten
Een beeldkwaliteitplan publieke ruimte is 
dus meer dan een catalogus van gestileer
de banken en dito verlichtingsarmaturen. 
Het is het ontwikkelen van de vormgeving 
van het gebruik en de beleving van de 
openbare ruimte.

Het beeldkwaliteitplan reikt hiervoor het 
vocabularium en de syntaxis aan, maar 
laat tevens toe een eigen verhaal te schrij
ven. Dit is het wezenlijke verschil met mas- 
terplannen of inrichtingsplannen (voor 
de publieke ruimte). Daar waar deze het 
verhaal reeds vertellen en een ontwerp 
als eindtoestand benaderen, structureert 
een beeldkwaliteitplan de vormgeving van 
een continue veranderende ruimte. Het 
stedelijk weefsel en de publieke ruimte 
zijn immers onderhevig aan voortdurende 
verandering. Het onderkennen van deze 
realiteit en het benutten ervan vormt de 
sterkte van het instrument beeldkwaliteit
plan.

De elementen en materialen van de cata
logus vormen het vocabularium van het 
verhaal van de publieke ruimte. De cata
logus behandelt de verschillende thema's 
van de publieke ruimte: verhardingsmate- 
rialen, straatmeubilair, groenelementen, 
kunst, reclame, enz.

Belangrijk is dat het vocabularium niet eng 
wordt opgevat. Materialen veranderen, 
misschien komen in de toekomst nieuwe 
elementen op de markt die beter beant
woorden aan de noden van de gebruiker

of duurzamer omgaan met mens en om
geving.

Door elementen en materialen te omschrij
ven en als het ware eerder een vormentaal 
aan te geven in plaats van specifieke ele
menten, wordt de nadruk gelegd op de 
constituerende elementen van het beeld 
in plaats van te vervallen in een gedetail
leerde keuze voor één element van een 
gerenommeerd ontwerper.

Hiervoor is bijvoorbeeld, tijdens de op
maak van het beeldkwaliteitplan publieke 
ruimte voor Mechelen, bij de keuze van de 
materialen en elementen bekeken welke 
kwalitatieve elementen reeds aanwezig 
waren. De taal die de publieke ruimte van 
Mechelen nu reeds gebruikt om haar ver
haal te schrijven is geëvalueerd en - waar 
mogelijk - in functie van de kwaliteitscri
teria behouden. De diensten van de stad 
en de gebruikers van de publieke ruimte 
(bewoners, handelaars, horeca, enz.) zijn 
bevraagd, waardoor het gebruik en de be
leving van de openbare ruimte in beeld is 
gebracht.

De syntaxis - richtlijnen voor een 
leesbare publieke ruimte en voor een 
boeiende beleving
Met syntaxis bedoelen we de wijze waar
op de voorgestelde elementen en mate
rialen met elkaar gecombineerd kunnen 
worden opdat de taal van de publieke 
ruimte begrepen zou worden. De syntaxis 
krijgt de vorm van inrichtingsprincipes 
of concepten. Deze hebben functionele 
en belevingsaspecten. Het beeldkwaliteit
plan focust op een aantal type-situaties. 
Voor de publieke ruimte betekent dit in

Met aandacht voor de 
publieke ruimte geeft 
het beleid vorm aan de 
woon- en leefkwaliteit 
in de stad.
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West-Vlaanderen Werkt 3, 2006 Publieke ruimte

Figuur 1
Syntaxis of opbouw van het typeprofiel

■ Sfeerbeeld 'materiaalgebruik'
(uit: Beeldkwaliteitplan publieke ruimte 
Mechelen. Simulatie: WES)

de eerste plaats de ontwerpproblematiek 
van de straat in haar verschillende ty
pologische varianten, van steeg tot bou
levard.

Pleinen en parken worden als bijzon
dere plekken beschouwd die door hun 
variërende schaal en uiteenlopende pro
grammaonderdelen een eigen benadering 
behoeven. Niettemin blijven de algemene 
inrichtingsprincipes ook voor deze speci
fieke plekken geldig voor zover ze toepas
baar zijn.

De straat is de plaats waar talrijke functies 
elkaar ontmoeten, maar ook met elkaar 
in conflict treden. Een straat kan tegelijk 
een drukke verkeersas zijn, maar ook de 
publieke ruimte van een woonwijk, een 
plaats waar mensen flaneren, een terrasje 
aandoen, enz. Deze verschillende functies 
een kwalitatieve ruimte bieden vormt de 
uitdaging van de inrichtingsprincipes. Zich 
baserend op een typeprofiel (de syntaxis) 
zijn verschillende straattypes uitgewerkt, 
van de kleine steeg tot de brede boulevard 
(figuur 1).

Doel - Het verhaal van de beleving 
schrijven
De vraag of een plek al dan niet mooi 
is, is eigenlijk van ondergeschikt belang. 
De appreciatie 'mooi' is immers relatief 
en subjectief. De beoordeling van de 
(beeld)kwaliteit heeft vooral te maken met 
de eigenschappen van de plek, van de ge
bruiker en van de interactie tussen beiden 
op een welbepaald moment (het gebruik) 
of, met andere woorden, de beleving. 
Daarom is in het kader van het beeldkwa
liteitplan de nadruk gelegd op de beleving 
als synthese van vorm en gebruik.

Een beeldkwaliteitplan is een steden
bouwkundig medium om de beleving van 
de ruimte te structuren en te plannen. Het 
medium is opgevat als een geheel dat zo
wel consistentie als verscheidenheid biedt. 
Samenhang zorgt voor identiteit, herken
baarheid en leesbaarheid. De verscheiden
heid laat toe plekken in een stad een eigen 
identiteit te bieden.

De samenhang is bewerkstelligd door het 
beeldkwaliteitplan als een woordenschat

Een beeldkwaliteitplan 
is meer dan een 
catalogus van 
gestileerde banken en 
verlichtingsarmaturen.



Publieke ruimte West-Vlaanderen Werkt 3, 2006

woonwijken

kerngebied

woonerf
kerngebied

kerngebied

steeg

stedelijke invalsweg

winkelwandelstraat

boulevard

SKWAR

pleinen

vlonder (Dijlepad) 

parken (groenperken)

'5 o ~  o S8 8. §

C o  0) o o o  c ?C ?  ?  ü H  !  zO O O ® m

□m m i m : \ .rm
• materiaal of element toe te passen materiaal of element

eventueel toe te passen

Figuur 2
Gebiedsgerichte gebruiksmatrix van materialen, elementen en groen

en syntaxis te beschouwen; een geheel 
van materialen en elementen die binnen 
een aantal inrichtingsprincipes gebruikt 
worden. Deze werkwijze laat verscheiden
heid in ontwerpen toe, die toch blijven 
passen in het globale beeld.

In het beeldkwaliteitplan publieke ruimte 
Mechelen werd dit vertaald onder de vorm 
van een gebiedsgerichte benadering. 
De binnenstad van Mechelen werd opge
deeld in gebieden met een eigen identiteit 
en programma van eisen. Zo is een onder
scheid gemaakt tussen het historisch en 
representatief kerngebied, de woonwij
ken, de stedelijke invalswegen, de Dijle- 
boorden, de Vesten, de Museum- en de 
Monumentenas.

De opdeling van de stad in gebieden met 
een eigen benadering, resulteert ook uit 
de algemene beleidsplannen, zoals het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het 
mobiliteitsplan, enz.

De gebruiksmatrix: materialen en 
elementen in de praktijk
Om het instrument in de praktijk te kun
nen toepassen eindigt het beeldkwaliteit
plan met een gebruiksmatrix (figuur 2).
Het helpt de (toekomstige) ontwerpers van 
de publieke ruimte om het instrument te 
gebruiken. De toe te passen materialen en 
elementen worden per inrichtingsprincipe

en gebiedsgericht aangegeven. Zodoende 
wordt een belangrijke aanzet gegeven bij 
het schrijven van het verhaal van de bele
ving van de stad. ■

Conclusie

Beeldkwaliteitplan is een term die de lading niet volledig dekt. Het expliciteert enkel 
een aspect van een globalere realiteit. Hoewel het instrument gegroeid is uit een wens 
om een louter functionele benadering in de stedenbouw te overstijgen en om het 
syncretisme dat volgt uit ad hoe ontwerpen te vermijden, heeft beeldkwaliteitplan- 
ning een veel grotere reikwijdte dan louter de ontwikkeling van een mooi beeld: het is 
vormgeven van gebruik, beleving, sfeer.

Daarom is de ontwikkeling van een flexibel instrument noodzakelijk. Een beeldkwa
liteitplan biedt een onmiskenbare toegevoegde waarde - als ontwerpsteun en zorg- 
instrument - voor het werken in en met de publieke ruimte.
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B e d r ij f  in  d e  k i jk e r  : L a u r ic a -P la n ts

Laurieren met een label
Reportage: Sabine Simoens, W ES

De grootste laurierkwekerij van het land bevindt zich in Jab- 
beke. Vanuit deze landelijke gemeente vertrekken laurierbomen 
van de beste kwaliteit naar de mooiste locaties in heel Europa. 
Ook de meest prestigieuze feesten worden opgeluisterd met de 
creaties van Laurica-Plants. Het sympathieke echtpaar André en 
Annie Devisch is terecht trots op hun familiebedrijf, maar blijft 
er tegelijk heel nuchter onder. Het is het resultaat van jarenlang 
zwoegen en risico's durven nemen, en nog rusten zij niet op hun 
lauweren...

Het tuinbouwbedrijf van de familie De
visch, opgericht in 1970, heeft zich in drie 
decennia ontwikkeld tot het belangrijk
ste Belgische productiebedrijf van laurier. 
Gestart als gewoon groentebedrijf werd 
geleidelijk overgeschakeld op gemengde 
sierteelt. Ondertussen is Laurica Plants 
marktleider op het vlak van kwalitatieve 
laurierkweek en zowel actief in de ver
koop als in de verhuur voor de evene
mentenmarkt. De laurus nobilis wordt 
ter plaatse gekweekt van stek tot boom.
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"Het duurt vier tot tien jaar vooraleer de 
planten verkoopsklaar zijn," legt Annie 
Devisch uit. "Door die trage doorstroming 
hadden wij steeds meer buitenruimte en 
glasoppervlakte voor overwintering nodig. 
Ons bedrijf is in 30 jaar tijd dan ook spec
taculair uitgebreid. De vergunningsproce- 
dure liep echter niet altijd van een leien 
dakje... Gelukkig heeft W ES ons hierbij 
goed kunnen adviseren."

Ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief
De oppervlakte van Laurica Plants groeide 
van anderhalve hectare in 1970 tot een 
kleine 30 hectare nu. De infrastructuur van 
de kwekerij werd geleidelijk uitgebouwd in 
functie van de specifieke behoeften voor 
de vermeerdering, de kweek en commerci
alisering van de laurier en schaalvergroting 
in de teelt. Als expansieve KMO ondervond 
Laurica Plants echter een aantal problemen 
met het bekomen van de stedenbouwkun
dige vergunningen. W ES maakte voor het 
tuinbouwbedrijf een ruimtelijk ontwikke
lingsperspectief, dat de individuele vergun
ningsaanvragen kadert binnen een ruimer 
geheel en dat Laurica Plants als verantwoor- 
dingsnota kan voorleggen.

Werken, durven en een beetje 
geluk
Terwijl er steeds minder laurierkweke- 
rijen zijn, blijft Laurica-Plants uitbrei
den. André Devisch verklaart het succes 
als volgt: "Veel werken, veel durven en 
een beetje geluk! Ik kom uit een land- 
bouwfamilie en was het harde werken 
al gewend. W at het durven betreft, heb 
ik mijn vrouw bij elke investering toch 
keer op keer moeten overtuigen... En 
met geluk bedoel ik dat we op het juiste 
moment op de juiste plaats waren. In 
1996, bijvoorbeeld, toen w e begonnen 
met de verhuur van laurieren voor de 
evenementenmarkt konden w e samen
werken met de beroemde bloembinder 
Daniël Ost. Op die manier kwamen wij 
op toplocaties en konden we de hele Eu
ropese markt ontdekken waarin we nu 
nog steeds actief zijn."

Om optimaal te kweken en met het
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Laurus Nobilis, Brugs streekproduct
Laurieren zijn een typisch Brugs streekpro
duct. Van oudsher worden de beste laurier
bomen gekweekt in de streek rond Brugge. 
In de jaren 1900 waren hier meer dan 100 
kwekerijen die zich wereldwijd wisten te 
onderscheiden door uitmuntende kwaliteit. 
Anno 2006 zijn er in heel België nog amper 
25 laurierkwekerijen. André Devisch schat 
dat er over vijf jaar nog maar een vijftiental 
zullen overblijven.

■■
■ De latijnse naam 'Lauretum' verwijst rechtstreeks naar de aanwezigheid van 

de laurierbomen. Het Lauretum omvat siertuinen, een orangerie, overwinte- 
ringshallen en de kwekerij. Blikvanger is zeker de elf meter hoge serre met een 
oppervlakte van 1.000 m2. Het complex werd in 2000 geopend onder enorme 
mediabelangstelling.

oog op een economische bedrijfsvoe
ring heeft Laurica Plants elk jaar geïn
vesteerd in de bouw van aangepaste 
serres en overwinteringsloodsen, stek- 
ruimte, werkhal voor in- en ompotten 
en marktklaar maken, aanleg van con- 
tainervelden, automatisering van ver- 
warmings- en beregeningsinstallaties, 
rationalisering van intern transport en 
aangepaste mechanisatie.

Lauretum
W e worden uitgenodigd in de imposante 
orangerie van het Lauretum om de be
drijfsfilm te bekijken. Deze knap gemaak

te film laat in 25 minuten de geschiedenis 
zien van de Laurus Nobilis en de evolutie 
van Laurica Plants, en wordt getoond aan 
de vele groepen die het Lauretum bezoe
ken.

Achter het Lauretum zelf gaat een hele fi
losofie schuil. De eerste doelstelling was 
de grootste laurierbomen van de 'verza
meling' onderdak bieden en dit in alle sei
zoenen. De ruimte groeide echter binnen 
de kortste keren ook uit tot een locatie 
voor stijlvolle evenementen. "Dat is eigen
lijk de meerwaarde van ons Lauretum," 
vindt André Devisch, "het organiseren 
van tentoonstellingen of koopnamidda-
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André Devisch bedacht 
zelf een systeem om 
de miljoenen liters 
gietwater telkens te 
recycleren.

gen waarbij de klasse van de laurierbo
men gekoppeld wordt aan kunst, auto's of 
meubelen brengt een veel groter publiek 
in aanraking met onze laurieren. Zelfs op 
beurzen bereiken we niet alle geïnteres
seerden, want ons doelpubliek komt niet 
of nauwelijks naar die (vak)beurzen. Het 
gebeurt dan ook vaak dat onze bezoe
kers laurieren aankopen voor hun eigen 
zaak. Tegelijk is het lauretum natuurlijk 
ook een uitgelezen 'visitekaartje' voor ons 
bedrijf."

Innoveren met eigen realisaties
Door ons wisselende klimaat is het jaar
lijks binnen- en buitenzetten van de vele 
duizenden laurieren een van de hoofdac
tiviteiten van het bedrijf. Om deze 'volks
verhuizing' efficiënt te laten verlopen 
ontwierp André Devisch speciaal passende 
infrastructuur en transportmiddelen.

In de loop der jaren heeft André Devisch 
nog heel wat andere innoverende teelt- 
technieken uitgedacht voor zijn bedrijf. 
Meest spectaculair is wellicht het onder
tussen welbekende Devisch containerveld- 
systeem, een milieuvriendelijke toepassing 
waarbij gietwater volledig gerecycleerd 
wordt. "Om de potplanten op afstand te 
plaatsen en stabiliteit te geven bij wind
buien boort men gewoonlijk putten in 
de grond om de pot in te zetten. Nadeel 
hiervan is dat er onkruid rond de potten 
groeit en dat het gietwater dat naast de 
potten valt in de bodem dringt," aldus 
André Devisch. "Hier staan de potplanten 
met behulp van blokken heel stabiel op 
betonpaden en het water dat ernaast valt 
wordt via goten afgeleid naar de kelder. 
Over een oppervlakte van zo'n zes hectare 
wordt op die manier telkens 70 a 9 0 %  
van al het water waarmee we de plan
ten beregenen, opgevangen, gezeefd en

■ Het 'Devisch containerveldsysteem', een milieuvriendelijk systeem waarbij het overtollige gietwater via goten opgevangen 
wordt om opnieuw te gebruiken.
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opnieuw opgepompt. De kelder kan vier 
miljoen liter bevatten en - tenzij het heel 
lang droog blijft - moeten wij in een heel 
jaar bijna geen grondwater gebruiken. Als 
het regent op die zes hectare container- 
velden vult de put uiteraard ook." Deze 
eigen realisatie van André Devisch is reeds 
bij honderden binnen- en buitenlandse 
kwekerijen in gebruik.

"Hoe rationeel we ons bedrijf ook aan
pakken, een plantenkwekerij is geen 
onderneming waarbij machines zomaar 
alles van de mens kunnen overnemen. Zo 
kiezen we bewust om de plantjes zelf te 
stekken in plaats van te zaaien. Het geeft 
kwalitatief betere laurieren, maar is heel 
arbeidsintensief en tijdrovend. Ook het 
snoeien is en blijft puur vakmanschap en 
moet meermaals per jaar manueel gebeu
ren. Bemesting gebeurt eveneens manu
eel; tweemaal per jaar krijgen de planten 
de juiste hoeveelheid organische meststof 
toegediend. Niettegenstaande de begie- 
ting volautomatisch en computergestuurd 
gebeurt, is ook hierbij de menselijke con
trole onontbeerlijk. Onze mensen letten 
bijvoorbeeld voortdurend op belagers 
van de laurier, zoals de schildluis. W e  zijn 
dan ook altijd op zoek naar goede werk
krachten die meedenken met het bedrijf. 
Ze blijken helaas steeds moeilijker te vin
den ..."

Kwaliteitscertificaat
Elke laurier die bij Laurica Plants de deur 
uit gaat, is voorzien van een uniek ge
nummerd certificaat van oorsprong. W at 
houdt dit certificaat precies in? "Eigenlijk 
niets," lacht André Devisch, "ik heb het 
certificaat in de eerste plaats geïntrodu
ceerd als psychologische manier om Lau
rica Plants te onderscheiden van de andere 
kwekers. In Duitsland zei men mij eens dat 
mijn certificaat 1 D-Mark waard was en ja, 
het label in Tyvec (een water- en scheur- 
vast polyethyleen) kost inderdaad 50 eu
rocent! Maar het certificaat duidt vooral 
op het waardevolle van de plant." W at er 
dan allemaal op dat certificaat staat, w il
len wij weten? "Alle gegevens over de 
plant die een klant vroeger op de factuur 
moest gaan opzoeken, staan op het certi
ficaat: de maat, een volgnummer, een ge-
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Laurica Plants gelauwerd

Vorig jaar won Laurica Plants maar liefst 
twee prestigieuze prijzen:

• Grote ereprijs van de Gentse Floraliën
Met deze reusachtige bol van zes meter 
doorsnede, een creatie in samenwerking 
met bloembinder Daniël Ost, sleepte de 
Laurica Plants in 2005 de "Grote ereprijs 
van de Gentse Floraliën'' in de wacht.

• "Golden Bridge 2005"
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
het beste Belgische exportbedrijf (KMO) 
dat goederen in eigen land maakt en ex
porteert naar Engeland.

Bedrijf in de kijker

bruiksaanwijzing én mijn handtekening. 
Daarnaast is er plaats voor de winkelier 
om de datum van verkoop in te vullen. W ij 
waren de eerste om planten te voorzien 
van een certificaat, zelfs nog voor de Ne
derlanders!"

De niet aflatende drang naar kwaliteit 
blijkt ook uit de afwerkingsbehandeling. 
Na de kwaliteitscontrole worden de pot
ten schoongespoten en krijgt de plant 
een stambeschermer. "Onze oranje stam- 
beschermers voorkomen dat de schors 
beschadigd wordt, maar zijn eigenlijk 
vooral een manier om aan te tonen met 
hoeveel zorg wij onze planten behan
delen. Samen met het oranje certificaat 
zorgen zij er tevens voor dat de laurieren 
van Laurica Plants onmiddellijk herkend 
worden."
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"Mijn planten zijn mijn 
ambassadeurs"
Naast het kweken en verkopen, legt Laurica 
Plants zich steeds meer toe op de verhuur 
van laurieren voor de evenementenmarkt. 
"De laurieren zijn mijn ambassadeurs," be
weert André Devisch met grote stelligheid, 
"want ik kan hier de prachtigste planten 
kweken, als niemand ze ziet, weten ze het 
ook niet. Veel kans dat wie onze laurieren 
ziet op een evenement, hier vroeg of laat 
ook terechtkomt voor een bestelling." De 
familie Devisch levert persoonlijk de laurier
bomen in binnen- en buitenland en kan qua 
evenementen een indrukwekkende referen
tielijst voorleggen: opdrachten in de Senaat 
en bij Solvay in Brussel, 900 bomen voor het 
W K  voetbal in Duitsland, een doolhof met 
laurieren voor Tommy Hilfiger in Amsterdam, 
een modeshow van Hugo Boss in Firenze, de

opening van de kunstgalerij van Frangois Pi- 
nault in het Palazzo Grassi waarvoor Laurica 
Plants zes vrachtwagens vol laurierbomen 
naar Venetië bracht. Nog grootser was de 
opdracht van Bernard Arnault van het luxe- 
concern LVMH die de aankleding van het 
sprookjeshuwelijk van zijn dochter Delphine 
in Chateau d'Yquem overliet aan Laurica 
Plants. Ook het huwelijksfeest van de doch
ter van Lakshmi Mittal - topman van Mittal 
Steel - in het kasteel van Vaux-le-Vicomte 
staat op het palmares van Laurica Plants.

Momenteel rijden de vrachtwagens van 
Laurica Plants af en aan naar Barcelona, 
waar ze het privé-terras van modeontwer
per Gianfranco Ferre aanleggen. André 
Devisch licht toe: "Het gaat om een verti
cale tuin, waarvoor wij zelf een oplossing 
bedacht hebben voor de bewatering."

H / K
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Met gepaste trots voegt echtgenote Annie 
er nog aan toe dat "Mr. Ferre himself" hier 
persoonlijk zijn planten is komen kiezen.

De kasteelheren, kloosters en geestelijken
- de enigen die het zich vroeger konden 
permitteren om laurieren aan te kopen
- blijken nu vervangen door klinkende na
men uit de modewereld. "D it is inderdaad 
een markt die we volop aan het bewer
ken z ijn ," beaamt André Devisch. "Verder 
richten we ons vooral tot decorateurs, de 
nieuwe rijke industriëlen, eigenaars van 
winkels en horecazaken. Ook steeds meer 
steden en gemeenten kiezen voor de uit
straling van groenblijvende laurieren."
Een zaak die wij met z'n allen alleen maar 
kunnen toejuichen! ■

Foto's: Sven De Bevere, WES

Met de organisatie van 
topevenementen voor 
onder meer Hugo Boss, 
LVMH en Ferre krijgt 
Laurica Plants steeds 
meer aanzien in de 
modewereld.
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Houdt de hoogconjunctuur aan?
Nancy Moyaert • medewerker POM - West-Vlaanderen

Uit de conjunctuurindicator van de Nationale Bank blijkt dat het 
vertrouwen van de West-Vlaamse ondernemers in de eerste helft 
van 2006 bijzonder groot was: de brutowaarde steeg in juni tot 
een positieve waarde; dit was van juli 2000 geleden (figuur 1). 
Als gevolg van de stijgende brutowaarde zette ook de afgevlakte 
curve de positieve evolutie verder. In juli en augustus daalde de 
brutowaarde echter opnieuw tot de waarde van januari 2006. Dit 
kan het signaal zijn dat de piek in de hoogconjunctuur bereikt is.

De evolutie van de verschillende sociaal- 
economische indicatoren1 toont ons een 
overwegend positief beeld van de sociaal- 
economische toestand in West-Vlaande
ren in het tweede kwartaal van 2006.

Het werkloosheidscijfer lag de eerste 
zeven maanden van dit jaar gemiddeld 
5 ,5%  lager dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. De afnames op jaarbasis w a
ren in het tweede kwartaal kleiner dan in 
het eerste kwartaal van 2006. Een stuk 
van deze afname moet verklaard worden 
door methodologische wijzigingen. Ech
ter, ook zonder deze wijzigingen kunnen 
we er van uit gaan dat de afname van de 
werkloosheid die zich in het najaar van 
2005 inzette, zich in 2006 verder zet. Ook 
de afname van de jeugdwerkloosheid zet 
zich door.

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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De West-Vlaamse vacaturemarkt blijft 
het goed doen. De forse toename van 
zowel het aantal ontvangen vacatures als 
het aantal openstaande vacatures in het 
Normaal Economisch Circuit (exclusief 
interimvacatures) gedurende het eerste 
kwartaal, zet zich in het tweede kwartaal 
even sterk verder. Een dalend aantal niet- 
werkende werkzoekenden ten opzichte 
van een stijgend aantal vacatures vergroot 
opnieuw de spanning op de arbeidsmarkt: 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden 
per openstaande vacature neemt af.

De tijdelijke werkloosheid zet de posi
tieve evolutie sinds de tweede helft van 
2005 verder in de eerste helft van 2006.

De omzet, uitvoer en investeringen
van de grote ondernemingen met ze
tel in West-Vlaanderen blijven eveneens

CONJUNCTUURNOTA

groeien. Bij de opmaak van dit overzicht 
waren cijfers beschikbaar tot en met mei 
2006. De toename van de uitvoer (+7,4%) 
was minder sterk dan de toename van de 
omzet (+8,4%). Ook de investeringen blij
ven verder groeien, al zijn de toenames op 
jaarbasis in 2006 een stuk kleiner dan in 
2005.

Het aantal faillissementen in West-Vlaan
deren evolueert gunstig: in de periode ja- 
nuari-juli 2006 gingen 47 ondernemingen 
minder failliet dan in dezelfde periode in 
2005. Het aantal jobs dat verloren ging als 
gevolg van faillissementen in deze periode 
lag zo'n 2 0 %  lager.

Het consumentenvertrouwen volgt niet 
helemaal het enthousiasme van de on
dernemers. De inschrijvingen van nieuwe 
personenwagens lagen in de eerste ze-

Het vertrouwen van 
de West-Vlaamse 
ondernemers was in de 
eerste helft van 2006 
bijzonder groot.

ven maanden van 2006 (salonjaar) amper 
0 ,7 %  hoger dan in 2004 (eveneens een 
salonjaar). De omzet in de kleinhandel 
steeg in de eerste vijf maanden van 2005 
wel met 3 ,3 %  op jaarbasis. ■ 1

1 Opmaak mei 2006

> Het volledige conjunctuuroverzicht vindt 
u op www.pom wvl.be, onder de rubriek 
"POM-Nieuws".
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Regio Brugge neemt koppositie 
van Kortrijk over
Tanja Termote • sociaaleconomisch beleid, W ES

Van de 93.500 actieve onderne
mingen in West-Vlaanderen is 
de helft gevestigd in de regio's 
Kortrijk en Brugge. In ruim een 
kwart van de gevallen gaat het 
om groot- en kleinhandels.

Tussen 2003 en 2004 kwamen 
er netto iets meer dan 1.000 
ondernemingen bij. 54% van 
deze nettogroei is te danken 
aan de sector van de 'onroe
rende goederen, verhuur en 
diensten aan bedrijven' en 25% 
aan de bouwnijverheid1.

De Provincie West-Vlaanderen telde in 2004 
ongeveer 93.500 actieve ondernemingen.

Dit is 22 %  van het totaal aantal actieve BTW- 
plichtigen in Vlaanderen. Tussen 1998 en 
2004 is het aantal actieve ondernemingen 
in West-Vlaanderen gestegen met 1,1%. In 
Vlaanderen deed zich over diezelfde periode 
een groei voor van 2 %  (zie tabel 1).

De regio's Brugge en Kortrijk tellen geza
menlijk bijna de helft van het aantal actieve 
ondernemingen in West-Vlaanderen. In 
1998 telde de regio Kortrijk nog het groot
ste aantal ondernemingen (22.311); in 2004 
spant Brugge de kroon met 22.347 actieve 
ondernemingen tegenover 22.098 in de re
gio Kortrijk. De regio Midden-West-Vlaan- 
deren telt 20.928 actieve ondernemingen, 
de Westhoek 18.109 en de regio Oostende 
net geen 10.000. De toename van het aan
tal ondernemingen tussen 1998 en 2004 is 
het grootst in Brugge (3 ,7% ) en Midden- 
West-Vlaanderen (2,1%). In de Westhoek 
is er een toename van 0 ,4% . In Oostende

(-0,9%) en in Zuid-West-Vlaanderen (-1%) 
wordt een afname van het aantal onderne
mingen vastgesteld over deze periode. Beide 
regio's kennen echter in het laatste jaar een 
toename van het aantal ondernemingen.

7% van het aantal 
ondernemingen is het voorbije 
jaar opgericht
Tabel 2 geeft een beeld van het aantal 
nieuw opgerichte ondernemingen en ta 
bel 3 van het aantal gefailleerde en stop
gezette ondernemingen.

West-Vlaanderen kende in 2004 6.429 nieuw 
opgerichte ondernemingen. Dit betekent een 
oprichtingsratio van 6,9% (zie ook figuur 1). 
Daarnaast waren er 5.365 gefailleerde of 
stopgezette ondernemingen, wat een uittre- 
dingsratio van 5,7% betekent. Netto kwamen 
er dus 1.064 ondernemingen bij.

Tabel 1
Evolutie van het aantal actieve ondernemingen (a) in de West-Vlaamse Resoc-gebieden, West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, 1998-2004

Resoc(b) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Evolutie 1998-2004 
(in % )

Brugge 21.552 21.603 21.625 21.688 21.811 22.008 22.347 3,7
Westhoek 18.029 17.942 17.899 17.819 17.844 17.915 18.109 0,4
Zuid-West-Vlaanderen 22.311 22.219 22.134 22.064 22.056 21.876 22.098 -1,0
Oostende 10.080 9.878 9.845 9.748 9.726 9.878 9.992 -0,9
Midden-West-Vlaanderen 20.504 20.472 20.452 20.563 20.617 20.704 20.928 2,1
West-Vlaanderen 92.476 92.114 91.955 91.882 92.054 92.381 93.474 1,1
Vlaamse Gewest 415.676 414.784 414.852 414.610 415.644 417.145 423.920 2,0

(a) Het gaat om het aantal actieve BTW-plichtigen.
(b) Resoc = Regionaal sociaaleconomisch overlegcomité
Het werkingsgebied van Resoc Brugge = het arrondissement Brugge, van Resoc Westhoek = de arrondissementen Diksmuide, leper en Veurne, van Resoc Zuid-West- 
Vlaanderen = arrondissement Kortrijk van Resoc Oostende = het arrondissement Oostende, van Resoc Midden-West-Vlaanderen = de arrondissementen Roeselare 
en Tielt.

Bron: Thierry Vergeynst, Studiedienst van de Vlaamse Regering, APS not@s 12: Profiel van de regionale sociaal-economische overlegcomités (Resoc's), februari 2006, Statis
tische bijlage; FOD Economie.

Verwerking: WES
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Tabel 2
Evolutie van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen volgens het BTW-bestand (a) in de West-Vlaamse Resoc-gebieden, West-Vlaande
ren en het Vlaamse Gewest, 1998-2004

Resoc 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Evolutie 1998-2004 
(in % )

Brugge 1.637 1.472 1.467 1.423 1.416 1.451 1.621 -1,0

Westhoek 1.197 953 994 925 965 1.001 1.165 -2,7

Zuid-West-Vlaanaeren 1.642 1.433 1.357 1.303 1.274 1.209 1.546 -5,8

Oostende 818 681 688 619 629 646 775 -5,3

Midden-West-Vlaanderen 1.376 1.177 1.189 1.159 1.177 1.166 1.322 -3,9

West-Vlaanderen 6.670 5.716 5.695 5.429 5.461 5.473 6.429 -3,6

Vlaamse Gewest 34.955 29.052 29.880 28.835 28.477 28.153 34.188 -2,2

(a) Het betreft het aantal BTW-plichtigen met oprichtingsdatum in het referentiejaar (zelfs al zijn ze nog tijdens dat jaar geschrapt).
Bron: Thierry Vergeynst, Studiedienst van de Vlaamse Regering, APS not@s 12: Profiel van de regionale sociaal-etonomische overlegcomités (Resoc's), februari 2006, Statis

tische bijlage; FOD Economie.
Verwerking: WES

Tabel 3
Evolutie van het aantal gefailleerde en stopgezette ondernemingen volgens het BTW-bestand (a) in de West-Vlaamse Resoc-gebieden, West- 
Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, 1998-2004

Resoc 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Evolutie 1998-2004 
(in % )

Brugge 1.433 1.453 1.479 1.372 1.373 1.289 1.370 -4,4

Westhoek 1.172 1.051 1.032 1.022 982 936 988 -15,7

Zuid-West-Vlaarvderen 1.537 1.455 1.366 1.319 1.260 1.314 1.249 -18,7

Oostende 788 921 774 752 653 559 681 -13,6

Midden-West-Vlaanderen 1.181 1.233 1.171 997 1.093 1.103 1.077 -8,8

West-Vlaanderen 6.111 6.113 5.822 5.462 5.361 5.201 5.365 -12,2

Vlaamse Gewest 30.586 29.727 29.522 28.738 27.024 26.551 27.399 -10,4

(a) Dit is het aantal BTW-plichtigen dat in de loop van het referentiejaar geschrapt werd (dit is als niet-actief gemerkt).
Bron: Thierry Vergeynst, Studiedienst van de Vlaamse Regering, APS not@s 12: Profiel van de regionale sociaaleconomische overlegcomités (Resoc's), februari 2006, 

Statistische bijlage; FOD Economie.
Verwerking: WES

In vergelijking met het Vlaamse Gewest ligt 
zowel de oprichtings- als uittredingsratio 
lager in West-Vlaanderen. De regio Oost
ende kent de grootste oprichtingsratio, na
melijk 7 ,8% , maar ligt hiermee nog onder 
het Vlaams gemiddelde van 8 ,1% . Ook de 
uittredingsratio ligt het hoogst in Oostende 
(6,8%). Deze uittredingsratio in Oostende 
ligt iets hoger dan in het Vlaamse Gewest 
(6,5%). In de overige West-Vlaamse Resoc- 
gebieden ligt de uittredingsratio lager dan in 
het Vlaamse Gewest.

Het verschil tussen de oprichtings- en uittre
dingsratio is de nettogroeiratio. Deze geeft 
weer hoeveel ondernemingen er netto bij
gekomen zijn in verhouding tot het totaal 
aantal actieve ondernemingen. Deze net-
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togroeiratio bedroeg in West-Vlaanderei 
1,1% tegenover 1 ,6% in het Vlaamse Ge
west. Geen enkele West-Vlaamse regio ker- 
de een nettogroeiratio die hoger lag dan in 
het Vlaamse Gewest. Alle regio's tekenden 
in 2004 wel positieve nettogroeicijfers op.

Grootste vernieuwing van het 
economisch weefsel in de regio 
Oostende
De 'turbulentie', gedefinieerd als de som van 
de oprichtings- en uittredingsratio, toont de 
mate waarin het economisch weefsel zich 
vernieuwt. Deze ratio bedraagt 12,6% in 
West-Vlaanderen tegenover 14,5% in het 
Vlaamse Gewest. Enkel de regio Oostende 
kent een hogere turbulentie(14,6%)dan bet

Vlaamse Gewest. In Midden-West-Vlaande- 
ren (11,5%) en de Westhoek (11 ,9% ' ligt 
deze turbulentie het laagst.

Nettogroei dankzij bouwsector 
en sector 'onroerende goederen, 
verhuur en diensten aan 
bedrijven'
Als we het aantal ondernemingen in West- 
Vlaanderen meer in detail bekijken (zie 
tabel 4), dan zien we dat 26,6% van het 
aantal actieve ondernemingen in West- 
Vlaanderen tot de sector van de groet- en 
kleinhandel behoort (of ongeveer 24.800 
ondernemingen). De sector 'onroe-ende 
goederen, verhuur en diensten aan bedrij
ven' komt op de tweede plaats met bijna
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15.000 ondernemingen (16% ) en de land
bouwsector op de derde plaats met 13.455 
actieve ondernemingen in 2004 (14,4%). De 
bouwnijverheid telt iets meer dan 11.400 on
dernemingen in West-Vlaanderen. Van deze 
vier sectoren kent vooral de sector van 'on
roerende goederen, verhuur en diensten aan 
bedrijven' een sterke nettogroeiratio (3,8% 
of +576 ondernemingen of +54% van de 
totale nettoaangroei). Ook in de bouw wordt 
een nettogroeicijfer van 2 ,4%  (of +271 on
dernemingen of +25% van de totale netto
aangroei) waargenomen. In de handel en de 
landbouw wordt een negatieve nettogroeira
tio vastgesteld. Tenslotte stellen we vast dat 
een kwart van de oprichtingen en 30%  van 
de stopzettingen in West-Vlaanderen zich si
tueren in de handel. ■

1 Deze regioscan is grotendeels gebaseerd op 
een hoofdstuk uit de basisnota van de werk
groep 'West-Vlaanderen algemeen' van het 
Strategisch Plan Economie van de Provincie 
West-Vlaanderen.

Figuur 1
Verloop van de ondernemingen in de West-Vlaamse RESOC-gebieden, West-Vlaande
ren en het Vlaams Gewest in 2004

□ Oprichtingsratio 
(het aantal oprichtingen 
in %  van het aantal 
actieve ondernemingen)

■ Uittredingsratio 
(aantal stopzettingen 
en faillisementen in %  
van het aantal actieve 
ondernemingen)

□ Netto-groeiratio 
(= aangroei - stopzettingen 
en faillisementen / aantal 
actieve ondernemingen)

□ Turbulentie 
(som van de 
oprichtings- er 
uittredingsratic

Tabel 4
Aantal ondernemingen, oprichtingen en stopzettingen en nettogroeiratio in West-Vlaanderen in 2004, naar sector (in % )

Sector
Aantal actieve on
dernemingen (in 
%  van het totaal)

Aantal opgerichte 
ondernemingen (in 
%  van het totaal)

Aantal verdwenen 
ondernemingen (in 
%  van het totaal)

N ettogroe ira tio

Landbouw, jacht en bosbouw 14,4 7,1 10,6 -0,8
Visserij 0,2 0,1 0,1 -0,7
Industrie 8,2 5,6 6,1 0,5
Productie en distributie van elektriciteit, gas en 
water 0,0 0,1 0,1 3,8

Bouwnijverheid 12,2 13,2 10,7 2,4
Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en 
huishoudelijke artikelen 26,6 24,3 30,1 -0,2

Hotels en restaurants 8,7 11,7 13,0 0,6
Vervoer, opslag en communicatie 3,3 3,8 4,0 1,1
Financiële instellingen 0,5 0,5 0,3 4,0
Onroerende goederen, verhuur en diensten aan 
bedrijven 16,0 21,6 15,1 3,8

Openbaar bestuur 0,0 0,1 0,0 7,5
Onderwijs 0,4 1,0 0,5 10,6
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver
lening 1,0 1,7 1,1 5,4

Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en 
persoonlijke diensten 8,5 9,3 8,3 1,9

Particuliere huishoudens met werknemers 0,01 0,05 0,04 11,1
Totaal 100,0 100,0 100,0 1,1
Totaal (absolute cijfers) 93.474 6.429 5.365 1.064

Bron: ECODATA 
Verwerking: WES
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e Bestuurder
De rol van de Raad van Bestuur en de positie van de individuele bestuurder in een bedrijf 

kan nauwelijks overschat worden. De kwaliteit van het bestuur bepaalt in belangrijke 

mate de continuiteit en het succes van de onderneming. Door de wereldwijde econo

mische en wetgevende evoluties wordt de positie van een bestuurder steeds belangrijker 

en vragen bestuursmandaten steeds meer multidisciplinaire kennis en 
actieve betrokkenheid. Bestuurders hebben nood aan specifieke knowhow.

Financial Media lanceert een nieuw multimediaal Concept met 

informatie op maat van de bestuurder.
De Bestuurder kan enkel bekomen worden via abonnement, €  150 (excl. BTW). 

Meer info op:

w w w . d e b e s t y u r d e r . b
Word nu abonnee en u ontvangt:

I  10 nummers van het magazine De Bestuurder (verschijnt niet in augustus en 

december)

I  De actuabrief: deze elektronische informatie voor bestuurders is kort en actueel, een 

snel medium dat ad hoe (gemiddeld wekelijks) relevante nieuwsfeiten gebald belicht. 

De focus ligt op direct bruikbare en zakelijke informatie.

I  Voordeeltarief bij inschrijving op één van de trajecten. Dit zijn bijeenkomsten waar

in een groep van bestuurders rond een specifiek domein ervaringen uitwisselen en 

onder leiding van de redactie bouwen aan oplossingen voor de gestelde problematiek.

I  Exclusief toegang tot het volledige online archief op www.debestuurder.be. Deze site 

zal functioneren als gestructureerd archief waardoor bestuurdersinformatie opvraag

baar is met gemakkelijke zoekcriteria. U hoeft dus niet te wachten op de verschijning 

van het magazine of de ‘newsdrive’ van de actuabrief om toch een schat aan interes

sante beleidsinformatie te ontvangen.

F a x  o f  m a i l  d e z e  g e g e v e n s : 1

O  Ja, ik neem een jaar-abonnement op De Bestuurder aan €  150: 

N aam: Voornaam:

Bedrijf:

Functie:

Straat:

Plaats:

Handtekening:

Stratem tl bus 3 | B-9880 Aalter | tel 09 373 68 00 | fax 09 375 68 10 | debestuurder@fm.be [ www.debestuurder.be

http://www.debestyurder.b
http://www.debestuurder.be
mailto:debestuurder@fm.be
http://www.debestuurder.be
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100 jaar Zeehaven van Brugge
In 2007 is het precies 100 jaar geleden dat de haven in Zeebrugge ingehuldigd werd. De haven heeft zich in die 
periode razendsnel ontwikkeld - recent nog met de opening van de containerterminal van APMT in de voorhaven
- en de haven kan ook telkens uitpakken met groeicijfers. Voor het havenbestuur (MBZ) genoeg redenen om dit 
te vieren met een reeks festiviteiten voor het brede publiek.

Naast de initiatieven van het havenbestuur heeft ook de Stad Brugge - voor 98% aandeelhouder in de haven 'V
- alvast de heer Lampaert als coördinator aangesteld om een aantal projecten uit te werken rond het thema 'ken '  
uw haven'. Het uitgangspunt hierbij is om de Bruggelingen en de omwonenden dicht bij het gebeuren in de Zee- 
brugse haven te betrekken en hen inzicht te geven in de impact van de haven voor de toekomst van de regio.

Vanaf Pasen tot eind september 2007 loopt de campagne "Brugge, ken je Zeehaven". Op 5, 6 en 7 juli 2007 is '  
er een feestelijk programma voorzien met onder meer de inhuldiging van het Albert ll-dok, het spektake "Sounds 
of the Port" en diverse optredens.

Ingro en diepvriesgroenten bed rijven
werken samen om Europese subsidies te 
bekomen

De telersvereniging Ingro werd in 2005 opgericht door drie partners, namelijk REO Veiling, 
Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat. Na meer dan een jaar onderhandelen, is de 
telersvereniging Ingro erin geslaagd met bijna alle afnemers van industriegroenten een samen
werking te bekomen: Ardo, Begro, D'Arta, Dejaeghere, Dicogel, Horafrost, Homifreez, Pasfrost, 
Pinguin, Unifrost, Westfro, Calsa en Dicogel-Behaegel. Een aantal andere leden van de sectie 
handel zullen eerstdaags de knoop doorhakken. Om concurrentieel te blijven op de Europese 
markt is het voor de telers van diepvriesgroenten interessant om zich te groeperen. Samenwer
king biedt immers de mogelijkheid om aanspraak te maken oo de subsidies die de Europese Ge
meenschappelijke Marktordening groenten en fruit (GMO) aan de telers biedt. De voorwaarde 
voor het bekomen van de subsidies is dat de telers een actieprogramma opstellen. De actiepun
ten in dit programma moeten leiden tot verbeteringen inzake kwaliteit van de groenten, het 
behoud en de bescherming van het milieu door het toepassen van milieuvriendelijke teelttech- 
nieken, de begeleiding van de telers, de promotie van de diepvriesgroenten, ... De inhoud van 
dit GMO-actieprogramma werd door Ingro op 15 september 2006 ingediend. Dit betekent dat 
Ingro ook de definitieve erkenning als telersvereniging zal aanvragen en vanaf 1 januari 2007 
over Europese middelen zal beschikken die ten goede zullen <omen van de leden.

Telers die in 2007 van deze Europese middelen gebruik willen maken, moeten zo 
snel mogelijk lid worden van de telersvereniging. In het najaar organiseert Ingro 
volgende informatievergaderingen in West-Vlaanderen:
• De Gouden Triangel te Koekelare: 

dinsdag 21 november, 20u00
• REO Veiling te Roeselare: 

dinsdag 28 november, 20u00
• Avowest te Poperinge: 

donderdag 30 november; 20u00

> Info: tel. Ingro: (051) 23 12 78 of www.ingrocvba.be

http://www.ingrocvba.be
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■ Zaterdag, 07-07-07 w ordt het hoogtepunt in de viering 
'100 jaar Zeehaven van Brugge'. Die dag zal Koning 
A lbert II het A lbert ll-dok inhuldigen.

Nieuwe regelgeving 
De watertoets
Infodag voor advies
en vergunnings- 
verleners
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een steden
bouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en elk plan of pro
gramma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen 
worden. Om de advies- en vergunningverleners wegwijs te maken in 
deze nieuwe regelgeving en de daaraan gekoppelde richtlijnen orga
niseert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in samenwer
king met het provinciebestuur West-Vlaanderen een informatiedag op 
19 oktober 2006 van 09u15 tot 12u20.
• Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Brugge
• Programma: Deskundigen uit de domeinen waterbeheer, ruimtelijke 

ordening en juridische dienstverlening brengen inzicht in de achter
grond, de procedure en de richtlijnen bij de watertoets. De vergun
ningverleners maken ook kennis met de internettoepassing die hen 
vanaf oktober helpt nagaan of een vergunningsaanvraag de water
toets doorstaat.

• Doelgroep: uitsluitend toegankelijk voor ambtenaren (van vb. ruim
telijke ordening, milieu en technische diensten van) gemeenten en

de provincie, ambtenaren van buitendiensten 
Vlaamse overheid en vertegenwoordigers van 
polders en wateringen.

> Deelnemen is gratis, inschrijven ver
plicht: www.watertoets.be

Provincie West- 
Vlaanderen 
adviseert land
en tuinbouwers
omtrent milieuzorg
Het project "milieu
zorg in de landbouw" 
helpt West-Vlaamse 
land- en tuinbouwers 
met vragen rond mi
lieu. Interessant is 
alvast de gratis be- 
drijfsdoorlichting op 
vlak van milieu, natuur 
en landschap. Aan 
de hand van de be
staande milieuvergun
ning wordt nagegaan 
of de vergunning nog 
overeenstemt met de huidige situatie en welke zaken wettelijk 
verplicht zijn. De provincie geeft ook vrijblijvend advies over w a 
ter- en energiebesparing en milieu- en natuurvriendelijke tech
nieken.

Landbouwers met bouwplannen raadt de Provincie aan om ex
tra voorzieningen voor regenwateropvang te overwegen en ook 
eens stil te staan bij het gebruik van materialen, de kleur en de 
beplanting rond het nieuwe gebouw. Door bepaalde maatregelen 
kan immers bespaard worden op de energiefactuur. Bij de bouw- 
aanvraag kunnen ook bepaalde zaken, zoals mestvaalt of sleufsilo 
geregulariseerd worden.

Bedrijven met plannen of concrete vragen over het beperken van 
chemische gewasbescherming, het aanbod beheerovereenkom- 
sten, de aankoop van een zonneboiler, zelf energie produceren 
en dergelijke meer, kunnen eveneens terecht bij het ankerpunt 
milieuzorg in hun regio:

> Brugse Ommeland:
Liesbeth Desmyter - 050 40 70 20 
(liesbeth.desmyter@west-vlaanderen.be)

> Westhoek:
Lies Dezeure - 051 51 94 37 
(lies.dezeure@west-vlaanderen.be)

> Leiestreek:
Bart Masquelin - 051 27 55 64 
(bart.masquelin@west-vlaanderen.be)
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REO Veiling blikt terug
op recordomzet

en kijkt vooruit naar druk najaar
Prei op nummer één
Met een totate veilingomzet voor de eerste 
jaarhelft 2006 van 85,3 miljoen euro, heeft 
de REO Veiling haar record van 2001 (77,9 
miljoen euro) verbroken. Dat cijfer heeft de 
coöperatieve vennootschap vooral te danken 
aan de prijsvorming van de prei. Dit product 
heeft het in de eerste jaarhelft zo goed ge
daan, dat het de nummer één werd. In de 
omzetcijfers was sla nochtans jarenlang het 
belangrijkste product.

In Europa is de REO Veiling de belangrijkste 
afzetorganisatie van prei. Deze groente wordt 
in een toenemend aantal vormen verkocht: 
gebusseld, ingekort,...

Algemeen directeur Noël Keersebilck:
"Prei vertegenwoordigt nu bijna één der
de van onze totale veilingomzet. Noch
tans lag de aanvoer in volume lager dan 
vorig jaar, maar de gemiddelde prijs steeg 
van 0,36 tot 0,86 euro/kg. Het succes 
van onze prei heeft wellicht te maken met 
de lange winter. In andere preigebieden 
in Europa kon wegens de vorst lange tijd 
niet geoogst worden, terwijl dat in West- 
Vlaanderen wel nog het geval was."

Kom kennismaken met de 
REO Veiling
Het verkopen van groenten en fruit van haar 
leden-producenten is één van de belangrijk
ste opdrachten van de REO Veiling. Daar
naast wil de REO Veiling de tuinbouwsector 
promoten en transparant maken. Daarom 
neemt de veiling dit najaar deel aan enkele 
evenementen die openstaan voor een ruim 
publiek.

• De Roeselaarse Theaterwandelingen

Op 22, 23, 29 en 30 september vormden 
de terreinen en de loodsen van de vei
ling het decor voor de Roeselaarse The
aterwandelingen, een organisatie van de 
Jong Economische Kamer van Roeselare- 
Izegem. Bijna 1.500 deelnemers konden 
tijdens deze activiteit de veiling op een 
alternatieve manier ontdekken.

• Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober zet de 
REO Veiling haar poorten 
open voor de Open Bedrij
vendag. Het grote publiek 
krijgt dan de kans via een uitgestippeld 
parcours de weg van het product te volgen. 
Het thema dit jaar van Open Bedrijvendag

is "Energievriendelijk Ondernemen". In 
het kader hiervan heeft de veiling haar 
kandidatuur ingediend voor de wedstrijd 
"Energievriendelijke Onderneming" en 
werd genomineerd voor een award.

I
ENERGIE / '- V '

VRIENDELIJKE l y j  -
ONDERNEMING s '

• Week van de Smaak

Van 16 tot en met 25 november 2006
neemt de REO Veiling ook deel aan de 
Week van de Smaak. De REO Veiling zal in 
samenwerking met het Proefcentrum voor 
de Groenteteelt in Kruishoutem deelne
men aan een Smaakfestijn dat door het 
stadsbestuur van Roeselare georganiseerd 
wordt. Kom ook proeven hoe verras
send zoet, bitter, zout of zuur groenten 
en fruit kunnen smaken! De Week van 
de Smaak wordt gecoördineerd door het 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur met de 
steun van de Vlaamse overheid.

Info: Ann Van Nieuwenhove, Verantwoorde
lijke Communicatie REO Veiling • Oostnieuw- 
kerksesteenweg 101 • 8800 Roeselare • tel 
(051)231.210
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Onze groenten primeuren
600 ton verse gezonde groenten en fruit, d a t is de dagelijkse aanvoer op de R EO

Veiling van  Roeselare, een grote coöperatieve veiling. Hier worden meer dan 60

verschillendegroentenenfruit,geteeiddoor3.200leden-tuinders, geveild. Deze

kwaliteitsproducten vinden onder optim ale om standigheden hun w eg naar dewww.reo.be
consum ent. Kw alite it en voedselveiligheid staan hierbij steeds voorop.

Reo | Oostnieuwkerksesteenweg 1011 B-8800 Roeselare 

Tel. 051 23 12 111 Fax 051 23 12 89 l info@reo.be

http://www.reo.be
mailto:info@reo.be
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[training]

Toerisme-experts uit Zuidelijk Afrika
volgen opleiding bij W ES

In opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
afdeling Buitenlands Beleid, werkt W ES een opleidingspro
gramma uit rond het duurzaam beheer van toeristische 
bestemmingen. De opleiding "Sustainable Tourism Destination 
Management" is bedoeld voor professionelen uit de toeristische 
overheids- en private sector van Zuidelijk Afrika en duurt zes w e
ken. Dit programma kadert in het Vlaams samenwerkingspro
gramma met Zuidelijk Afrika dat onder de bevoegdheid valt 
van Vlaams minister van bestuurszaken, buitenlands beleid, media 
en toerisme, Geert Bourgeois.

Een groep van 15 cursisten uit Zuid-Afrika, Mozambique, Nami
bië, Lesotho, Botswana en Swaziland zal in de periode oktober- 
november 2006 deze residentiële opleiding volgen bij W ES in 
Brugge.

[toerisme]

W ES-onderzoek aan boord van de ICE

In opdracht van Rail 1 (NMBS) en Deutsche Bahn voerde W ES een 
marktonderzoek uit voor de ICE, de hogesnelheidstrein Inter City 
Express tussen Brussel en Frankfurt. Met dit onderzoek wensten 
de opdrachtgevers meer details te weten over:

• het profiel van de reiziger;
• enkele kenmerken van de reis en
• de evaluatie van de ICE.

Hiertoe organiseerde W ES een enquête aan boord van alle ICE-rit- 
ten vanuit Brussel tijdens de week van 15 tot en met 21 mei 2006. 
In het totaal ging het om 21 trajecten waarbij meer dan 1.200 
enquêtes werden afgenomen. De resultaten van dit onderzoek 
leidden onder meer tot een aantal suggesties om het product ver
der te verbeteren en om de ICE beter te positioneren.

> Meer info: anne.verhaeghe@wes.be

35%  korting op W ES-advies en - 
opleidingen

Sinds eind mei 2006 is de nieuwe subsidiemaatregel BEA beschik
baar. BEA staat voor Budget voor Economisch advies en is een 
subsidiemaatregel die gericht is op kleine en middelgrote onder
nemingen. Via BEA geeft de Vlaamse overheid 3 5 %  steun aan 
ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis 
en mentorschap.

W ES is erkend als dienstverlener voor de pijlers 'opleiding' 
en 'advies'. De erkenning werd verleend op basis van het ISO 
9001-certificaat dat W ES in april 2006 opnieuw voor drie jaar 
heeft behaald. Dit ISO 9001-certificaat staat garant voor een kwa
liteitsvolle dienstverlening waarbij de klantentevredenheid voor 
W ES de hoogste prioriteit vormt.

Ondernemingen die een beroep doen op de diensten van W ES 
inzake opleiding en advies kunnen dus een korting krijgen van 
35% .

> Meer info omtrent onze erkenning: isabel.dobbelaere@wes.be
> www.vlaanderen.be/bea

[ruimtelijke planning]

Ruimte voor vrijetijdsbesteding

W ES onderzoekt voor het Departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) de mo
gelijkheden inzake verweving en medegebruik van toeristische en 
recreatieve activiteiten. De opdracht past in een breder program
ma van onderzoek in functie van de evaluatie en herziening van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De studieopdracht maakt een overzicht van mogelijke beleidsop
ties zoals die gebruikt worden in ruimtelijke beleidsdocumenten 
in vergelijkbare stedelijke regio's buiten Vlaanderen. Finaliteit is 
een oplijsting van bruikbare voorbeelden en daaraan gekoppelde 
beleidsaanbevelingen voor het toekomstig ruimtelijk beleid.
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[sociaaleconomisch beleid]

Gemeenten leren van elkaar

In opdracht van het Provinciebestuur West-Vlaanderen en in het 
kader van het Provinciale project "aanspreekpunt lokale econo
mie" ontwikkelde W ES in 2003 een meetinstrument ter beoor
deling van het beheer van een centrum of kern van een stad of 
gemeente. Het ontwikkelde meetinstrument laat de lokale bestu
ren toe om na te gaan hoe het met het economisch functioneren 
van en met de leefbaarheid in een centrum of kern van de ge
meente is gesteld en hoe het centrum of die kern op dit vlak is 
geëvolueerd in vergelijking met vroegere jaren. Het instrument is 
hierbij nuttig als benchmarkinginstrument. Het maakt immers een 
onderlinge vergelijking van gemeentelijke centra mogelijk, waar
door men kan leren uit ervaringen van anderen.

Thans werkt W ES aan de toepassing van het meetinstrument voor 
centrumbeheer als een benchmarkinginstrument waarbij zes 
gelijkaardige West-Vlaamse gemeenten gelijktijdig worden 
onderzocht. Het betreft leper, Izegem, Menen, Poperinge, Tielt 
en Torhout. Het doel van de opdracht is de economische en toe- 
ristisch/recreatieve aantrekkingskracht, enerzijds, en het beheer 
van het centrum van deze zes steden, anderzijds, te meten en 
met elkaar te vergelijken. De resultaten van het onderzoek zullen 
dienen als instrument voor het uitstippelen van toekomstgerichte 
beleidsopties.

> Info: diederik.franco@wes.be
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WES biedt online enquêtering aan 
met eigen ontworpen programma

V  Reeds geruime tijd past W ES de techniek van 
j r  online enquêtering toe. De selectie van en- 

quêtepersonen wordt hetzij per brief hetzij 
■ per e-mail aangeschreven met het verzoek om 

X j M k  een enquête in te vullen. Men krijgt een ver- 
J f  r  wijzing naar de plaats op het internet waar 

de enquête staat, samen met een identificatiecode 
en een paswoord waarmee men kan inloggen en de 

enquête invullen.

W ES heeft na een screening van de bestaande program
ma's op de markt beslist om een eigen webapplica
tie te ontwerpen dat met alle vraagtypes kan omgaan 
(bijvoorbeeld open vraag, vraag met meerkeuzemo
gelijkheden, vraag met schaalantwoorden, enz.). Er is 
veel aandacht voor gebruiksgemak - zoals het invul
len van de enquête in meerdere keren -, beveiliging 
- bijvoorbeeld elke enquêtepersoon kan maar één keer 
de enquête invullen - en opvolging (hoever staat men 
met het invullen, hoeveel tijd besteedt men, enz.?). De 
enquête kan beschikbaar gesteld worden op de website 
van W ES of van de opdrachtgever.

ONDERZOEK & 
ADVIES

Online enquêtering biedt heel w at voordelen: makkelijke op
volging en rappellering, hoger responspercentage dan schriftelijke 
enquêtes, mogelijkheid tot het tonen van illustraties (bijvoorbeeld 
advertenties) en video's, gemakkelijke verwerking, enz.

Vooralsnog past W ES de online enquêtering enkel toe in een 
"business to business" omgeving. Voorbeelden hiervan zijn een 
tevredenheidsenquête bij reisagenten en bij exposanten op een 
beurs. Bij particulieren ligt de penetratiegraad van het internet 
op dit ogenblik nog te laag om via deze vorm van enquêtering te 
kunnen werken met een betrouwbare steekproef.

> info: klaas.devogel@wes.be

I/ V B  I 45

mailto:diederik.franco@wes.be
mailto:klaas.devogel@wes.be


West-Vlaanderen Werkt 3, 2006 Fiscale Focus

Nieuwe fiscale maatregelen
Stephan Janssens • Ernst & Young Tax Consultant

Eind juli sloot het Parlement 
haar werkjaar af met een Pro
grammawet en een Wet hou
dende diverse bepalingen. 
Samen goed voor meer dan 
430 wetsbepalingen. Op 28 juli 
2006 werden ze beiden in het 
Staatsblad gepubliceerd. We 
pikten er drie belangrijke fis
cale bepalingen uit.

Bezwaartermijn inzake 
inkomstenbelastingen
De nieuwe programmawet verlengt de 
bezwaartermijn inzake de inkomsten
belastingen van drie maanden naar zes 
maanden, te rekenen vanaf de verzending 
van het aanslagbiljet.

De nieuwe maatregel treedt in werking op 
1 augustus 2006. Als de bezwaartermijn 
die onder het stelsel van de vroegere w et
geving bestond echter niet verstreken is 
op 1 augustus 2006, dan beschikt u over 
het recht om uw bezwaarschrift in te die
nen binnen de nieuwe termijn.

Kasgeldvennootschappen
Kasgeldvennootschappen zijn, zoals ze 
hier worden omschreven, een zuivere 
vorm van fraude: de aandelen van een 
normale productievennootschap worden 
overgenomen door persoon X. X  verkoopt 
vervolgens alle activa (soms aan de vroe
gere aandeelhouders of aan een nieuwe 
vennootschap van deze aandeelhouders). 
Vervolgens verdwijnt X  met alle liquide 
middelen en zonder de verschuldigde be
lastingen te betalen.

Onlangs won de fiscus enkele zaken 
waarbij zij de verkopers mee aansprake
lijk stelde voor de fiscale schulden. De 
programmawet geeft de fiscus nog meer 
slagkracht. Deze wet voorziet immers dat 
de oorspronkelijke aandeelhouders - mits 
bepaalde voorwaarden zijn voldaan - aan
sprakelijk worden gesteld.

Aandeelhouders met een aandelenpakket 
van minstens 3 3 %  zijn van rechtswege 
hoofdelijk aansprakelijk voor bepaalde be
lastingschulden van de vennootschap.

Om de 3 3 %  te berekenen houdt u reke
ning met de aandelen van echtgeno(o)t(e), 
wettelijk samenwonende partner, beider 
ascendenten, descendenten en zijver

wanten tot en met de tweede graad. De 
aandeelhouder is maar aansprakelijk voor 
zover hij zijn aandelen ten belope van 
minstens 7 5 %  overdraagt, uiterlijk in een 
tijdsspanne van één jaar. Bovendien moet 
het actief van de vennootschap uiterlijk op 
de dag van de betaling van de prijs van de 
aandelen voor minstens 7 5 %  bestaan uit 
vorderingen, financiële vaste activa, geld
beleggingen en/of liquide middelen. De 
hoofdelijke aansprakelijkheid geldt zowel 
voor de belastingschulden als haar toebe
horen (belastingverhogingen, interesten, 
boeten en kosten).

Hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de bestuurders
De programmawet van 20 juli 2006 voert 
een hoofdelijke aansprakelijkheid in ten 
laste van de bestuurders in geval van 
gebrek aan betaling van de bedrijfsvoor
heffing of van de belasting over de toe
gevoegde waarde, verschuldigd door de 
vennootschap waarvan zij het bestuur 
waarnemen.

Ook hier heeft de fiscus eerst geprobeerd 
om via rechtbanken de bestuurders aan
sprakelijk te stellen voor de niet betaalde 
fiscale schulden, maar met wisselend suc
ces.

Om een einde te brengen aan deze onze
kerheid komt er nu een bijzondere regel 
van hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
bestuurders als het gebrek aan betaling 
van de bedrijfsvoorheffing of van de btw 
het gevolg is van een fout in het beheer 
van de onderneming.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt in 
geval van niet-betaling van de btw of be
drijfsvoorheffing door de vennootschap of 
de rechtspersoon (vzw's)

Het gaat wel enkel om "grote" vzw's (vijf 
voltijdse werknemers gemiddeld over het



jaar, in totaal 250.000 euro aan andere dan 
uitzonderlijke ontvangsten, exclusief btw 
en een balanstotaal van 1.000.000 euro).

De aansprakelijkheid is in de eerste plaats 
hoofdelijk: ieder van de bestuurders van de 
vennootschap of de rechtspersoon is gehou
den tot de betaling van het geheel van de 
fiscale schuld, in hoofdsom en toebehoren. 
Vervolgens wordt de aansprakelijkheid traps
gewijs uitgeoefend:

1 °  De bestuurders die - in het kader van hun 
mandaat - belast zijn met de dagelijkse leiding 
en die instaan voor de aangifte en de betaling 
van de bedrijfsvoorheffing op de vergoedin
gen van werknemers en bedrijfsleiders;

2 ° De andere bestuurders van de vennoot
schap of van de rechtspersoon, indien het 
gebrek aan betaling van de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing het gevolg is van een 
gemeenschappelijke fout van meerdere 
bestuurders of van concurrente fouten in 
hoofde van deze bestuurders.

De administratie is verplicht om de 
bestuurder(s) waarvan ze de aansprake
lijkheid wil inroepen, vooraf te verw it
tigen zodat het mogelijk wordt alsnog 
overleg te plegen tussen de bestuurders 
en de bevoegde ontvanger. De fiscus 
moet bewijzen dat de bestuurder de fout 
in het beheer van de onderneming heeft 
begaan. In geval van herhaaldelijk ver
zuim van de vennootschap wordt echter 
een vermoeden juris tantum ingevoerd 
en is het aan de bestuurder om te bewij
zen dat hij geen fout heeft gemaakt. Er is 
geen vermoeden van fout als de niet-be- 
taling het gevolg is van financiële moei
lijkheden die aanleiding hebben gegeven 
tot het openen van de procedure van ge
rechtelijk akkoord of van faillissement.

Onder "fout begaan in het beheer van de 
onderneming" verstaat men onder meer 
het voortzetten van een verlieslatende ac

Fiscale Focus

tiviteit ten koste van de belangen van de 
schuldeisers, een fraude op grote schaal 
bestaande uit het verdoezelen van ont
vangsten met de bedoeling de btw te ont
wijken, het niet betalen van de fiscale of 
sociale lasten als bewust gekozen finan
cieringsmiddel voor de bedrijfsleiders, de 
onredelijke voortzetting van een verliesla
tende activiteit.

De nieuwe bepalingen traden in werking 
op 28 juli 2006.
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En nog veel meer...
De twee wetten bevatten veel meer dan 
de drie bepalingen die we hierboven 
aanhaalden, namelijk anti-misbruikbe- 
paling inzake btw, bestrijding van btw- 
carrousels, strengere regels inzake de 
solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens, 
enz.

Op deze maatregelen komen we terug in 
het volgende nummer van 'West-Vlaande- 
ren Werkt'. ■

Rechtzetting

'Notionele interestaftrek: de essentie'
(West-Vlaanderen Werkt nr. 2-2006)

Het voorbeeld in de vorige bijdrage was niet helemaal correct. Ten onrechte stond er 
dat de belastingbesparing dankzij de notionele interestaftrek 3.442 euro bedroeg, 
terwijl dit enkel de som is die van de belastbare basis mag worden afgetrokken. Om 
de échte belastingbesparing te berekenen moet dit bedrag dus nog met 33,99%  ver
menigvuldigd worden. De besparing bedraagt dan 1.169,94 euro.

Verandert dit onze conclusie? Toch niet. Terwijl de kostprijs voor de vennoot
schap voor een krediet van 100.000 euro gelijk is aan 5.000 - 1.699 (= 3.311 
euro), levert de investering met eigen middelen een besparing op 1.169,94 euro. 
Welnu, de ondernemer die 100.000 euro te investeren heeft (terwijl zijn eigen onder
neming 100.000 euro nodig heeft) had er voorheen wel eens belang bij zijn gelden 
in eigen naam te beleggen en de onderneming te laten lenen. Door de notionele 
interestaftrek zal de belegging in de eigen onderneming inderdaad een interessanter 
alternatief worden.
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WES Publicaties

'West-Vlaanderen Werkt'

West-Vlaanderen Werkt is een uitgave van
W ES vzw.

In elk nummer brengen wij:
• sociaal economisch nieuws met speci

ale aandacht voor West-Vlaanderen;
• wetenschappelijk onderbouwde artike

len en actuele informatie voor privaat 
en publiek management.

Abonnement

Een jaarabonnement 2006 is gratis.
Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt'
verschijnt vier maal per jaar.

Registreren kan via de website van W ES:
www.wes.be

W et op de privacy van 8/12/1992
'West-Vlaanderen W erkt' wordt u gra
tis toegestuurd door W ES vzw. Indien 
uw gegevens onjuist zijn of indien u het 
tijdschrift niet meer wenst te ontvangen, 
neem dan contact op met de redactie. 
W ES deelt uw persoonlijke gegevens niet 
mee aan derden.

Lokale economie
"Behandeling van vergunningsaanvragen 
voor handelsvestigingen", een praktische 
digitale handleiding op cd-rom voor amb
tenaren lokale economie, 2006, € 180 
(incl. BTW en verzendingskosten).

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 plaats
bare groepen op de 
arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, 
2002, 65 blz., € 15,00

51 Evaluatiemethode voor centrumbe- 
heer, 2003, 75 blz, € 20,00

52 Strategisch plan voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge, 2005, 64 blz., 
€ 20,00

53 De migratie van West-Vlaamse jongeren: 
migratiemotieven en de gevolgen hier
van op de West-Vlaamse arbeidsmarkt 
en knelpuntberoepen, 2005, 47 blz., 
€ 20,00

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
of op www.wes.be, klik op 'bestellen'
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West-Vlaamse Intercommunale
publieke ontwikkelaar en beheerder van 
bedrijventerreinen in 54 West-Vlaamse gemeenten

ambachtelijke zones en lokale bedrijventerreinen 
regionale bedrijventerreinen 
specifieke zones zoals:

* luchthavengebonden bedrijvenzone
* watergebonden bedrijvenzone
* transportzones
* distributiezones 

bedrijfsverzamelgebouw 
reconversie industriële panden

voor informatie inzake vestigingsmogelijkheden
Baron Ruzettelaan 35 
B-8310 Brugge 
tel. 050 36 71 71 
fax 050 35 68 49 
e-mail: wvi@wvi.be 
website: www.wvi.be

West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende vereniging
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Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
S Y N Ï T R A

WEST vzw

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.
Maar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

M eer 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 West 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.

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

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

irlprpn ▼M et de steun van West-Vlaanderen^
Door mensen gedreven

Syntra W est vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

www.syntrawest. be

!

Hijs de zeilen 3
Opleiding

Opleidingsplanning en competentiemanagement

Begeleiding

Subsidieadvies

mailto:info@syntrawest.be
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