
E conomen overal ter we-
reld komen stilaan alle-
maal tot dezelfde analy-

se: het zijn de groeilanden, vooral
dan in Azië, die demotor zijn van
het wereldwijde economisch her-
stel na de zware financiële crisis
endedaaropvolgendewereldwijde
recessie. ‘Het is voor het eerst in
onze recente geschiedenis dat het
de groeilanden - vooral China, In-
diaenBrazilië - zijnennietdeVer-
enigdeStatendiedewereldecono-
mie uit de diepste recessie sinds
1929 halen’, zegt TuPackard, eco-
nomischadviseurvoordeVerenig-
de Naties, de Wereldbank en tal
van multinationals, in de krant
KoreaHerald.

Volgenshaar ishetookvoorhet
eerstdatdie snelgroeiendeecono-
mieën in de politieke besluitvor-
mingwereldwijd - indeGroepvan
20 (G20) - hun plaats veroveren,
wat neerkomt op een majeure
transitie in de economische we-
reldorde. Voor Europa is de vast-
stelling dat het inderdaad een oud
continent isdatmaarmoeilijkher-
stelt van de diepe recessie, en zijn
rol dreigt temoeten lossen. Door
dehogeschuldenenbegrotingsde-
ficitskanEuropageenanticyclisch
beleid voeren.

In concretomerkt Tu Packard
op dat de handel tussen de zoge-
naamde groeilanden veel sneller
herneemt dan die in het Westen,
waardoor China inmiddels Duits-
land heeft ingehaald als grootste
exporteur van dewereld. En door
die snel hernemende handel tus-
sen groeilanden wordt verwacht

dat ook hun marktaandeel in de
wereld snel zal toenemen.

Dat was ook de rode draad van
de toespraak van Bert DeGraeve,
de topmanvanBekaert, tijdens de
diplomatieke dagen in Tokio. Al
onze ambassadeurs in Azië kwa-
meninTokiobijeenomsamenmet
premierYvesLeterme (CD&V) en
minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere (CD&V) na te
denkenoveronzeaanpak
in Azië. Bert De Graeve
weeseropdatBekaertals
producent van staal-
draadmet toepassingen
in tal van sectoren en
aanwezig in heel de we-
reld, ‘een perfecte ther-
mometer’ is voor de eco-
nomische ontwikkelin-
gen in dewereld.

En wat blijkt? Azië is
inmiddels al goed voor
24 procent van de omzet
vanBekaert. ‘TeldaarLa-
tijns-Amerika en Oost-
Europabij enwespreken
overmeerdan70procentvanonze
omzet’, zei De Graeve. ‘Daarmee
bevindt Bekaert zich al in het jaar
2016’, merkte de topman van Be-
kaert op.

Volgens internationaleprogno-
ses zijn de groeimarkten in 2016
goed voor 75 procent van de we-
reldwijde economische groei. In
2008 tekenden de groeilanden al
voor de helft van die globale groei,
terwijl hun aandeel in 2000 niet
meer dan een derde was. Volgens
DeGraeve is het duidelijk dat ook
onze diplomatieke aanwezigheid
diezelfde beweging moet maken.
En dat betekent een ommezwaai,

wantvandezowat 140diplomatie-
ke posten die België heeft in het
buitenland, zijn er niet meer dan
14 inAzië gevestigd.

De boodschap van Leterme en
Vanackere tijdensdediplomatieke
conferentie in Tokiowas dat onze
ambassadeurs in ieder gevalmeer
moeten inzetten op economische
diplomatie, zeker inAzië. Door de
uitbouw van een Europese diplo-

matie zalBelgiëhet
verschil niet meer
kunnen maken
door goede politie-
keanalysesoverhet
buitenland, maar
wel door de econo-
mische belangen
van ons land te be-
hartigen, of simpel
gezegd:doorbedrij-
ven tehelpenen in-
vesteringen te be-
vorderen en aan te
trekken. Dat is een
mustvooreenopen
economie als de

Belgische.Ofomhetmetdewoor-
den van Leterme te zeggen: ‘Onze
belangrijkstewerkgever ishetbui-
tenland.’

ONZE BELANGEN

Dat er ter zake nog heel wat
werkaandewinkel is, bleekuit een
vraag van minister van Buiten-
landseZakenStevenVanackereop
dediplomatieke conferentie: ‘Wie
heeft de notionele intrestaftrek al
eens uitgelegd?’ Het bleef oorver-
dovend stil.OokvolgensVanacke-
re zal het voor onze diplomaten
niet langer volstaan te functione-

ren als radars, die goed capteren
wat er in het buitenland gebeurt.
‘Wemoeten zelf ook eens bepalen
wat we zelf willen binnenhalen,
wat onze belangen zijn’, was de
boodschap vanVanackere. ‘Ben ik
misschien niet diplomatisch ge-
noeg’, alduseengrijnzendeminis-
ter vanBuitenlandse Zaken.

PremierLetermeweeserdedi-
plomaten graag op dat hij bij zijn
aankomst in Tokio meteen naar
het hoofdkwartier vanHondawas
getrokken. ‘Hondawas in 1962het
eersteJapansebedrijf dat inBelgië
investeerde, het was meteen hun
eerste grote belangrijke investe-
ring in het buitenland.’

Maar zovanzelfsprekend ishet
nietmeerdatAziatischebedrijven
naar België komen. Een zinnetje
van de topman vanHonda is blij-
venspoken inhethoofdvanLeter-
me,diede slaapmaarnietkonvat-
ten. ‘Europe is a tough continent.’
Volgens Leterme was de bood-
schap dat de opportuniteiten in
een mature Europese economie
ommarktaandeel te veroverenge-
ringzijn. ‘Mijnbedenking: zij kun-
nenzonderons,maarwijniet zon-
der hen’, concludeerde Leterme.

DeklimaattopvanKopenhagen
was daar volgens Leterme een il-
lustratie van. ‘Het was een con-
fronterendmoment toendeEuro-
pese landen daar in de vrieskou
over de opwarming van de aarde
eensgezind een zeer offensief
standpunt innamen, maar wel
moesten vaststellen dat de ande-
rendezaalhaddenverlaten.Euro-
pa namhetmorele leiderschap op
zich,maar als het erop aankwam -
inde finale ronde-namenanderen

de beslissingen.’ Opnieuw kwam
Leterme tot de vaststelling: ‘Zij
kunnen zonder ons,maarwij niet
zonderhen.’Devraag luidtdanook
wat wemoeten doen, welke troe-
venwe op tafel kunnen leggen om
België op de kaart te krijgen in
Azië.

Leterme gaf een lijstje van tien
troeven ( lees hieronder), waarbij
hij vooralonzesterkepositie inon-
derzoekenontwikke-
ling benadrukte.
‘Daarmee gooien we
wereldwijd hoge
ogen, en daarmoeten
we niet bescheiden
over zijn’, klonk het.
‘Imec is een bestsel-
ler, het farmaceutisch
onderzoek van GSK
in Waver is top, en
met het Myrrha-ver-
haal van het Studie-
centrum voor Kern-
energie (SCK) inMol
hebbenwe een inter-
nationaalprojectvoor
deontwikkelingvaneenvierdege-
neratienucleaire technologie.’Bel-
giëmoet volgensLetermedanook
meerwordenverkochtalseen land
van toptechnologie, wat eens iets
anders is dan het land van bier,
frieten en chocolade.

KRITISCHE NOOT

BertDeGraevevanBekaertwas
het daar helemaalmee eens.Met-
een plaatste hij een kritische noot
bij hetBelgischepaviljoen voor de
wereldexpo in Sjanghai. ‘Het is
heel spijtig dat we in Sjanghai het
beeldnoggaanversterkenvanBel-

gië als het land van bier, frieten en
chocolade.Wij zijn een echt inno-
verend land, daarom ook dat
Bekaert al 130 jaar bestaat, en ook
de komende 130 jaar nog zal be-
staan.Wij zijnwereldleider, omdat
weoveralheelhard inzettenopon-
derzoek en ontwikkeling’.

Het is ookdeervaring vanonze
ambassadeur in Vietnam,Hubert
Cooreman, dat België te veel ge-

zienwordt alshet land
van chocolade en bier.
Het heeft hem grote
moeite gekost deViet-
namese autoriteiten
ervan te overtuigen
dat België een micro-
satelliet kan leveren.
‘Gelukkig was er dan
Frank De Winne, de
eerste Belgische com-
mandant inde ruimte,
waardoormen is gaan
geloven dat België ook
inzake ruimtetechno-
logie heel wat te bie-
den heeft.’

Een ander verkoopargument,
alduspremierLeterme, is vanzelf-
sprekenddatBrussel het centrum
van Europa is, en een toegangs-
poort is totdegrootste rijkeconsu-
mentenmarkt ter wereld. Maar
meteenplaatsteLetermedaar zelf
eenkritischevoetnootbij.Hijwees
erop dat het niet vanzelfsprekend
is directe luchtvaartverbindingen
vanuitAziënaarBrussel los tewe-
ken. De Zuid-Koreaanse cargo-
maatschappijen Korean Air en
Asiana willen van Zaventemwel-
iswaar hun hoofdhubmaken voor
West-Europa,maar het is bijvoor-
beeld nog niet zeker dat er ook

rechtstreekse verbindingen met
Sjanghai of Tokio tot stand ko-
men.

Deminister van Buitenlandse
Zakenheeft daarvoorwel een lans
gebroken bij de Chinese lucht-
vaartmaatschappij Hainan, die al
een directe verbinding heeft tus-
sen Peking en Zaventem, en pre-
mier Leterme ging ook bij het Ja-
panseANApleitenvooreenrecht-
streekse lijn tussen Tokio en
Zaventem,maar echte toezeggin-
gen zijn ernogniet. Conclusie van
Leterme:datBrusselonsopdewe-
reldkaart zou zetten, ‘don’t take it
for granted’.

BEVOEGDHEDEN

Om onze economische diplo-
matie echt te doen draaien, zal er
tot slot ook ietsmoeten gebeuren
aandeverbrokkelingvanbevoegd-
heden in België zelf, bleek gedu-
rende heel de reis van Leterme in
Azië.Deeersteministerhadhetdi-
plomatisch over de noodzaak dat
de krachten in België worden ge-
bundeld, waarbij hij veel pragma-
tisme predikte.

Maareigenlijkbotsenwe inhet
buitenland steeds oponze interne
institutionele grenzen,wanthet is
de exclusieve bevoegdheid van de
gewestenhuneconomischebelan-
gen in het buitenland te beharti-
gen.Maar zeker in de groeilanden
inAziëkomjeniet ver alsVlaamse
handelsvertegenwoordiger van
Flanders Investment and Trade
(FIT)of alsWaalse vertegenwoor-
digervanAwex.Zeker inAziëgaan
economie en politiek er op het
hoogste niveau hand in hand. Be-
drijvenweten dat ook, en kloppen
dan ook vaak aan bij de Belgische
ambassadeur omhun belangen te
behartigen, terwijl die hen eigen-
lijk zou moeten doorverwijzen
naar de regionale handelsverte-
genwoordigers.

En als de eerste minister, als
voortrekkervaneenBelgischeeco-
nomische diplomatie, in het bui-
tenlandvanhetenehoofdkwartier
vaneenondernemingnaarhet an-
dere gaat, dan opereert hij eigen-
lijk in een institutioneel vacuüm.
Het zouniet voorhet eerst zijndat
er daardoor, op het binnenlandse
front, communautaire heibel ont-
staat. ‘Maar daar trek ikmij niets
van aan’, zegt Leterme. ‘Ik werk
voor onze bedrijven enonzemen-
sen.’
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Mijn bedenking
is: ‘Zij kunnen
zonder ons,
maar wij niet
zonder hen.’

YVES LETERME,
premier

We moeten ook
eens bepalen
wat we zelf
willen binnen-
halen, wat onze
belangen zijn.

Steven vanackere,
minister van
Buitenlandse Zaken

‘Het buitenland is
onze belangrijkstewerkgever’

l PremierYvesLeterme trekt contourenvoor economischediplomatie inAzië

REPORTAGE
WIM VAN DE VELDEN,
ONZE VERSLAGGEVER IN SEOUL EN TOKIO

Een week van intensieve
politieke en economische
contacten inZuid-Koreaen
Japan hebben het voor fe-
deraal premierYvesLeter-
me (CD&V) heel duidelijk
gemaakt: wemoeten drin-
gend een tandje bijsteken,
willen we in Azië - de eco-
nomischegroeipoolbij uit-
stek -eenvoetaandegrond
krijgen. En dat is voor een
exportland als België een
must.

Tijdens zijn rondreis in het Verre Oosten opende premier Yves Leterme de nieuwe ambassade van België in Tokio. Die speelt een belangrijke rol in het naar België halen van Japanse investeerders. ©BELGA

Premier Yves Leterme gaf tij-
dens de diplomatieke conferentie
in Tokio onze ambassadeurs in
Azië tien troefkaarten mee. Die
moeten ze uitspelen om ons land
op de kaart te zetten in Azië.

1. Onze centrale ligging in Euro-
pa. ‘Vanuit Azië bekeken, zijn wij
de toegangspoort tot de Europese
markt. Meer dan de helft van de
koopkracht in Europa bevindt zich
in een straal van 300 kilometer
rond Brussel’, zei premier Leterme
in Tokio.

2. België is een logistiek centrum.
‘Wij hebben het altijd over onze
zeehavens, luchthavens enwegen-
infrastructuur. Maar wij kennen
ook een grote penetratie van de ka-
bel. België hoort bij de top drie in
de wereld. En wijs ook op het on-
langs overeengekomen lucht-
havenakkoord, waardoor er een
einde is gekomen aan tien jaar ju-
ridische onzekerheid.’

3. Onderzoek en ontwikkeling.
‘Onze onderzoekscapaciteit is we-
reldklasse. Imec (nanotechnolo-

gie) is een bestseller. Het farma-
ceutisch onderzoek van GSK in
Waals-Brabant is top. En met het
Myrrha-verhaal van SCK Mol be-
schikken we over een internatio-
naal project voor de ontwikkeling
van de vierde generatie nucleaire
technologie. Daarover moeten we
niet bescheiden of discreet zijn.’

4. Onze competitiviteit. ‘Schuif
onze hoge productiviteit naar vo-
ren.’

5. De kwaliteit van onswerk. ‘We

moeten weten dat men ook elders
in de wereld slim is en hard werkt,
maar onze kwaliteit steekt er nog
altijd bovenuit. Zo blijft ook onze
talenkennis een troef.’

6. Ons onderwijs. ‘Ons onderwijs
scoort nog altijd hoog.’

7. Onze universiteiten. ‘We be-
nutten onze universiteiten nog al-
tijd te weinig als aantrekkingspool
voor Aziatische studenten. We
moetenmeer investeren inmense-
lijke en dus economische banden.’

8. Brussel. ‘Dat is de hoofdzetel
van Europa en van heel wat onder-
nemingen.’

9. De kwaliteit van het leven in
ons land.

10.Onze culturele troeven. ‘We
spelen die nog te weinig uit. Het
gaat om gemeenschapsmaterie, en
die valt nog te vaak tussen de
plooien van de gewestelijke acties
rond buitenlandse handel en het
buitenlandse beleid van de federa-
le overheid.’

België heeft tien troefkaarten ombuitenlandse investeerders te overtuigen
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IVAN BROECKMEYER

D e crisis op de Vlaamse
arbeidsmarkt kende
eind vorig jaar haar cli-

max. Eind december 2009 had de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling (VDAB) slechts éénva-
cature - uitzendopdrachten niet
meegerekend - per groep van
6,86werkzoekenden.Datblijktuit
berekeningen vanDeTijd.

Sindsdien is er sprake van een
drastische verbetering. Eind
maartwarenernog5,43werkzoe-
kendenperopstaandevacature.Je
kan dus stellen dat de ‘jobkansen’
vandeVlaamsewerkzoekenden in
drie maanden al met een kwart
toegenomen zijn. Dat komt deels
door seizoensinvloeden.Maarhet
herstel is te fors om enkel daar-
door teworden verklaard.

Zoalsdegegevensoverde twee
jongste jaar (zie grafiek rechtsbo-
ven) aantonen, blijvenwe nogwel
ver onder het niveau van de over-
verhitte arbeidsmarkt van een
paar jaargeleden. Inmei2008wa-
ren er amper 3 werkzoekenden
pervacature (of0,33vacaturesper
werkzoekende, zoals de grafiek
aangeeft).Maar daarna verslech-
terde de situatie snel. Amper 14
maanden later, in juli 2009,wasde
jobkans almeer dan gehalveerd.

Een blik verder terug in de tijd
(zie grafiek rechtsonder) helpt de
huidige crisis tochenigszins te re-
lativeren. De verhouding tussen
het aantal werkzoekenden en de
jobaanbiedingen is nu ongeveer
gelijkaandie inmaart2006enbe-
ter dan in de periode tussen 2002
en 2005, toen onze arbeidsmarkt
degevolgendroegvandedotcom-
crisis.

Natuurlijk moet die vergelij-
king met enige voorzichtigheid
worden gemaakt. De cijfers wor-
denwaarschijnlijkbeïnvloeddoor
het feit dat de VDAB er de afgelo-
pen jaren, mee door de opgedre-
vensamenwerkingmetprivépart-
ners, in geslaagd is eengroterdeel
van het totale vacatureaanbod in
zijn bestand op te nemen.

Maar daarnaast wijst het er
toch op dat de ineenstorting van
de arbeidsmarkt minder groot is
geweestdanopbasis vandezware
economischekrimpverwachtkon
worden. Enerzijds zijn bedrijven
uitdedienstensector, endanvoor-
al de non-profitsector en de over-
heid, ook in volle crisisperiode
blijven aanwerven. Anderzijds
hebben ondersteunende syste-
men, zoals de tijdelijkewerkloos-
heid, ervoor gezorgd dat de zwaar
getroffen industriële sectoren
tochminderwerknemersuitstoot-
ten dan gevreesd konworden.

WALLONIË
De afgelopen maanden werd

ook vaak de bedenking gemaakt
datWalloniëveelbeter standhield
in de crisis dan Vlaanderen. Het
klopt dat het aantal werkzoeken-
den er veelminder sterk gestegen
is.Maar het verschil tussen de ar-
beidsmarkten van de drie regio’s
blijftwel enorm (zie grafiek links).
Als er in Vlaanderen nu één job is
per 5,43 werkzoekenden, dan
heeft de Brusselse bemiddelings-
dienst Actiris slechts één jobaan-
bieding per 27,8 werkzoekenden.
Bovendienmoet rekeningworden
gehouden met het feit dat het
Brusselse jobaanbodwordt opge-
pept door vacatures die de andere
gewesten doorsturen.

In Wallonië is de verhouding
nogongunstiger.DeWaalse tegen-
hanger van de VDAB, de Forem,
hadeindvorigemaandslechtséén
vacature openstaanper groep van
42personen.EenBrusselsewerk-
zoekende die enkel en alleen op

het aanbod van de publieke be-
middelingsdienst afgaat, heeftdus
eenaanboddatgemiddeldvijfkeer
schraler isdandatvanzijnVlaam-
secollega.DeWaalsewerkzoeken-
de iserzelfs achtkeer slechteraan
toe.

Dieptepunt arbeidsmarkt
lag in december vorig jaar
l Kansopeen job sindsdien al kwart groter l VDABheeft nu 1 vacatureper 5,4werkzoekenden

ERIKA RACQUET

W erknemers blijven
steedsmeerwegvan
het werk omdat ze

ziek zijn of een ongeval hebben
gehad. Vorig jaar steeg het alge-
meneverzuimcijfernaar5,58pro-
cent,meldtdeHR-dienstverlener
Securex. In 2008was dat 5,3 pro-
cent. Securex bekeek een repre-
sentatieve steekproef van ruim
25.000 werkgevers en 251.000
werknemers uit de privésector.

Vooralhet langdurigeverzuim
liep opnieuw op. Ook stijgt het
aantal keren per jaar datmensen
zich ziekmelden: in 2001 gemid-
deld0,86keer, in2009al 1,18keer.

Securex maakte een beargu-
menteerde schatting dat dit ver-
zuimdewerkgevers in België vo-
rig jaar 10,7 miljard euro kostte,
tegen 10,5miljard in 2008. Bij de
bedienden liepen de kosten door
ziekteop tot6,56miljardeuro, te-
gen5,93miljard in2008.Bijdear-
beiderswasdat4,10miljard, tegen
4,48 miljard in 2008. Het aantal
arbeiders daalde, en bovendien
daaldebijhenhetaantal verzuim-
dagen in de periode van gewaar-
borgd loon (de eerste 30 dagen).
Bij de bedienden steeg net het
aantal verzuimdagen indieperio-
de. De ‘grieppieken’ uitten zich
ook sterker bij de bedienden.

Met enige omzichtigheid op-
pertSecurexverklaringen.Decri-
sismaatregelen voor tijdskrediet
leiddenerwellicht toedatvoorde
(resterende) bedienden dewerk-
druk toenam, een effect datmin-
der speeltbij arbeiders.Arbeiders
hadden danweermeer reden om
voorhun job tevrezen.Zewerken
meer in sectorenwerkenwaar de
zwaarste klappen vielen, en zijn
makkelijker te ontslaan.

Hetverzuimsteegondankshet
feit dat steedsmeerbedrijveneen
beleid tegenverzuimhebben. ‘De
gemiddelde leeftijdvandeactieve
bevolkingstijgt’, legtHeidiVerlin-
denvanSecurexHRResearchuit,
en bij ouderewerknemers lag het
langdurigeverzuimaltijdalhoger.
Dat de frequentie toeneemt, is
moeilijker teverklaren.Wezienal
jarendat jongerenvaker (kort) af-
wezig blijven dan ouderen.Maar
het verschilwordt kleiner.Moge-
lijk sijpeltdeverzuimcultuur -dat
men het normaal vindt af en toe
afwezig te zijn - door naar meer
leeftijdsgroepen. En misschien
behouden die jongere werkne-
mers van tien jaar geleden hun
houding tegenover kort verzuim,
samenhangendmethun ideeover
de balans vanwerk en privé.

HELFT
Onlangsmaakte sectorgenoot

SDWorx cijfers bekend over kort
verzuim(minderdaneenmaand):
2,54 procent. Grosso modo kan
uit beide onderzoeken samen
worden afgeleid dat de werkge-
versongeveerdehelft vandeziek-
tekosten dragen (eerste maand)
endeziekteverzekeringdeandere
helft.

Zieke bedienden
kosten steedsmeer
l Verzuimcijfers stijgen fel in crisisjaar 2009

PIETER BLOMME

Staatssecretaris voorMobi-
liteit Etienne Schouppe

( foto) brengt enkele wijzingen
aan de wegcode aan. De belang-
rijkste verandering is de afschaf-
fing van het inhaalverbod voor
vrachtwagens van meer dan 3,5
ton op tweevaksbanen.Wanneer
dat verbod wordt afgeschaft,
hangt af van overleg met de ge-
westen. Over de afschaffing zijn
de deelstaten hetwel eens, bena-
druktJanPauwels,dewoordvoer-
der vanSchouppe.Dat vrachtwa-
gensweerzoudenmogen inhalen,
is opmerkelijk, want het verbod
werd pas in 2008 ingevoerd.

Het isnietdeeerstepogingvan
Schouppeomhet inhaalverbodaf
te schaffen. Vorig jaar botste hij
echteropeenweigeringvanvoor-
malig Vlaams minister
vanMobiliteit Kathleen
VanBrempt (sp.a). Nu is
HildeCrevits, eenpartij-
genote van Schouppe,
bevoegdvoorMobiliteit.

Volgens Etienne
Schouppe zal net als in
andereEuropese landen
inhalenenkelnogverbo-
denzijnopplaatsenwaar
datopportuunwordt ge-
acht.

Het inhaalverbodvoorvracht-
wagens bij regenweer blijft wel
geldig.

De staatssecretaris verhoogt
ook de maximumsnelheid voor
autocars.Diemogen tot 100kilo-
meter per uur rijden. Autocars
hoeven bovendien niet langer
verplicht tussendevrachtwagens
te rijden. Ze mogen ook inhalen
bij neerslag.

MOTORFIETSERS
Voorts wordt vast-

gelegd datmotorrijders
maximaal 50 kilometer
per uur mogen rijden
tussende files.Datdient
te gebeuren tussen de
tweemeest linksgelegen
rijstroken.

Motorfietsenmogen
ook niet langer op het
trottoir parkeren.

Tot slot wordt ook
een nieuw verbodsbord voor
quads ingevoerd.Enkelegemeen-
ten en stedenwillen die voertui-
gen verbieden.

Vrachtwagens mogen weer
inhalen op tweevaksbanen

Duizenden blanke Zuid-Afrikanen brengen laatste groet aan Eugène Terreblanche

Duizenden blanke Zuid-Afrikanen hebben gisteren afscheid genomen van de extreemrechtse leider
Eugène Terreblanche. Het 69-jarige kopstuk van de AfrikanerWeerstandbeweging werd vorig week-
end vermoord door twee van zijn zwarte werknemers. Dat gebeurde na een dispuut over achterstal-
lige lonen. De begrafenis vond plaats in het kleine landbouwersdorp Ventersdorp, 100 kilometer ten

westen van de hoofdstad Johannesburg. Sinds zijn mislukte poging in de jaren 90 om het apart-
heidssysteem in Zuid-Afrika in stand te houden, was Eugène Terreblanche van het politieke voorplan
verdwenen. Maar door zijn gewelddadige dood liepen de rassenspanningen de voorbije dagen weer
op in het land. © EPA

Bron: VDAB/Actiris/Forem
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Jobkans in de drie regio’s
Aantal openstaande vacatures
per werkzoekende, maart* 2010
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Evolutie jobkans in Vlaanderen 2000 - 2010
Aantal openstaande vacatures per werkzoekende, cijfers voor maart
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Evolutie jobkans in Vlaanderen, 2008 - 2010
Aantal openstaande vacatures per werkzoekende, cijfers per maand

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

jj a s o n d 10 f m a09 f m a mjj a s o n d08 f m a m

Bron: Securex

Ziekteverzuimpercentage totaal
in procent

2001 2003 2005 2007 200

TotaalBediende Arbeider

4

DeDuitse exporteurs doen
het uitstekend. Dat blijkt

uit de jongste cijfers die het fede-
raal bureau voor de statistiek gis-
teren publiceerde. In februari
voerdendeDuitsebedrijvenvoor
71,3 miljard euro uit. Dat was
5,1 procent meer dan in januari.
Het was bovendien de sterkste
stijging sinds juni vorig jaar. In
januari was de export nog met
6,5 procent gekrompen.

De export duwde het Duitse
handelsoverschot ook boven de
verwachtingen. Het surplusmet
de handelspartners klom in fe-

bruari tot 12,1 miljard euro. Ter
vergelijking: in januari lag het
handelsoverschot op 8,7 miljard
euro. Duitsland voerde in januari
voor59,2miljardeuro in.Datwas
een lichte stijgingvan0,2procent
ten opzichte van januari.

WERELDVRAAG
De sterke exportgroei beves-

tigt dat Duitse bedrijven steeds
meergoederenendienstenverko-
penomtegemoet tekomenaande
stijgendewereldvraag. Vooral de
Aziatische economieën lopen
voorop in het herstel van de we-
reldeconomie.Hochtief, degroot-
ste Duitse bouwfirma, schroefde
bijvoorbeeld de vooruitzichten
voor de omzet eindmaart opwe-
gens extra projecten inAzië.

De Duitse economie lijkt met
andere woorden uitstekend te
boeren. Het ondernemersver-
trouwen stond in maart op het
hoogstepeil inbijna twee jaar.En
dewerkloosheid viel onverwacht
terug. Eerder deze week raakte
bekenddatde industriëleproduc-
tie in februari stagneerde ten op-
zichte van januari. Maar daar
staat tegenover dat de bestellin-
gen die maand fors stegen. Dat
wijst op een herstel van de pro-
ductie de komendemaanden.

DeDuitse economie kromp in
2009 met 5 procent. De export
daalde toenmet bijna 15 procent.

EZ

Duitse export
knoopt weer
aan met groei

Dit jaar wordt 100 miljoen
euro besteed aan de uitbreiding
van fietsinfrastructuur in Vlaan-
deren. Dat heeft Vlaamsminister
vanMobiliteit enOpenbareWer-
ken Hilde Crevits (CD&V) giste-
ren bekendgemaakt. Vertegen-
woordigers van de Vlaamse
overheidsdiensten, gemeenten,
provincies, De Lijn en andere
bundelen middelen en krachten
om dit jaar zo’n 200 fietsprojec-
ten te realiseren of op te starten.
Het gaat om fietspaden, -brug-
gen, -tunnels en -stallingen.
Uit onderzoek blijkt dat 9,5 pro-
cent van de bestaande fietspa-
den onvoldoende scoort qua
comfort.

100 miljoen euro
voor nieuwe
fietspaden

Bron: Thomson Reuters Datastream
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Volgens de Participatiemaat-
schappij Vlaanderen (PMV) is het
Fonds Vlaanderen-Internationaal
wel degelijk zinvol. PMV reageert
op uitspraken van Vlaams Parle-
mentslid Lode Vereeck (Lijst De-
decker). Die vindt dat het fonds,
opgericht in de schoot van PMV,
sinds de start in 2005 te weinig
geïnvesteerd heeft in buitenlandse
projecten van Vlaamse firma’s: 8,4
miljoen euro, terwijl het fonds al
25 miljoen kreeg van de Vlaamse
regering. PMV wijst erop dat het
fonds nog maar drie jaar echt
werkt. Het investeringsbedrag be-
draagt intussen 12,4 miljoen. Het
fonds heeft soelaas kunnen bren-
gen voor kredietproblemen, luidt
het.

PMV verdedigt nut
fonds Vlaanderen-
Internationaal

© PHOTONEWS

FDF-voorzitterOlivierMain-
gain heeft zich weer de woede
vandeVlamingen opdehals ge-
haald. Een fietstocht georgani-
seerd door 11.11.11 in Brussel
magnietdoorSint-Lambrechts-
Woluwe passeren. Volgens Ka-
merlid Luk Van Biesen is dat
‘meerdanwaarschijnlijk’ omdat
het eenVlaams initiatief is.

De fietstocht wordt gehou-
denop6 juni inhetkader vande
Millenniumdoelstellingen. Er
werd een brief verstuurd aan
alleburgemeestersomtoelating
tekrijgendoorhungemeente te

fietsen.VolgensVanBiesenwei-
gerdeMaingain dat. ‘Hoe klein
kan een mens eigenlijk zijn’,
vraagt deOpenVLD’er zich af.

Maingain liet zich gisteren
nog op een andere manier op-
merken.Aandegevel vanhetge-
meentehuis onthulde hij een
spandoek waarmee hij zijn
steunuitdruktevoordeniet-be-
noemdeburgemeestersvanLin-
kebeek, Kraainem en Wezem-
beek-Oppem.Daarmee hekelde
hij debeslissing vandeVlaamse
regering om de burgemeesters
niet te benoemen. PBL

Maingain verbiedt fietstocht
voor goede doel in zijn gemeente


