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Samenvatting 

 

Om de Europese Unie (EU) zoals die nu is te kunnen begrijpen, moeten we teruggaan tot een 

belangrijk moment in diens geschiedenis: het Verdrag van Rome. Bij de opstelling van dit Verdrag, 

werd aan de Europese Economische Gemeenschap een welbepaalde taak opgedragen die zij zich 

tot doel heeft gesteld. Deze luidt: 

 

“door het instellen van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar 

brengen van het economisch beleid van de lidstaten een harmonische ontwikkeling van de 

economische activiteit in de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een 

grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen 

tussen de in de Gemeenschap verenigde staten te bevorderen” 

 

Dit brengt ons bij het nog steeds zeer actuele thema ‘solidariteit’ binnen de steeds groeiende 

Europese Unie. De grondslag van dit solidariteitsprincipe is de overdracht van middelen van de 

rijkere landen naar minder welvarende zodat deze sneller kunnen groeien naar het niveau van de 

andere Europese lidstaten. Op die manier kan er in de gehele EU eenzelfde welvaartsniveau bereikt 

worden. Het opstarten van een bedrijf door een burger uit een rijkere lidstaat in een ander EU-land 

dat minder welvarend is, is een manier om dit te bewerkstelligen, aangezien ondernemerschap op 

verschillende manieren bijdraagt tot het verbeteren van de economische situatie en het verhogen 

van het welvaartsniveau van een land. Aangezien burgers uit rijkere landen kapitaalkrachtiger zijn, 

zouden zij eerder in staat kunnen zijn om een bedrijf in dat land op te starten. 

 

Voor het praktijkonderzoek koos ik voor een land van de EU-10, de tien landen die tegelijk 

toegetreden zijn in 2004. Dit omdat er in deze landen al enige tijd overheen gegaan is om 

maatregelen van de Unie te laten doordringen. Aangezien de meeste Belgische ondernemers die 

actief zijn in het buitenland zich in de landen Polen, Hongarije en Tsjechië bevinden, besloot ik voor 

één van deze landen te kiezen. In Polen is er nog veel ruimte voor verbetering, wat blijkt uit 

verschillende cijfergegevens met betrekking tot de hele EU. Deze cijfers geven weer dat Polen zich 

op economische vlak vaak op één van de laatste plaatsen bevindt. Dit maakt dat dit land het 

meeste gebaat zou zijn met een verbetering van de situatie en bijgevolg een interessant 

studieobject is. 

 

 

Om het onderzoek te beginnen, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de Europese Unie en haar 

werking. Daarom wordt deze besproken in hoofdstuk 2. Er wordt dieper ingegaan op de Europese 

Unie, haar leden, haar werking via de instellingen en haar doelstellingen. 
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In het derde hoofdstuk worden twee belangrijke aspecten van het economische beleid van de Unie 

toegelicht. Zo is er de Interne Markt, dat de Europese Unie in de praktijk voelbaar maakt en een 

zeer belangrijke rol speelt voor ondernemingen. Ook wordt hier de Lissabonstrategie besproken. 

Het doel van deze strategie is om in 2010: “de meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer 

en betere banen en een hechtere sociale samenhang”. De EU geeft door deze strategie haar 

belangrijkste doelstelling aan voor de komende jaren: werkgelegenheid verbeteren en de 

economische groei verhogen. In deze strategie wordt aangehaald dat het ondernemerschap een 

belangrijke rol speelt in het bereiken van de doelstellingen. De Commissie erkent dat het Europese 

klimaat niet geschikt is om ondernemerschap te stimuleren. Men tracht dit klimaat te verbeteren 

door verschillende acties. Hier wordt in hoofdstuk 4 meer aandacht aan besteed. Het algemene 

beleid van de EU met betrekking tot kleine en middelgrote ondernemingen uit zich vooral in drie 

actiedomeinen: het verminderen van de administratieve verplichtingen, het verbeteren van de 

toegang tot financiering en het negatieve imago wegwerken. Er wordt ook dieper ingegaan op de 

structuurfondsen van de EU die bijdragen tot het bereiken van de solidariteitsdoelstelling en de 

implementatie ervan in Polen. 

 

In het laatste onderdeel van de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op het land van mijn keuze: 

Polen. Wanneer dit land onder de loep genomen wordt, blijkt inderdaad dat het niet zo’n 

economisch stabiel en hoogstaand land is zoals bijvoorbeeld België. Dit uit zich onder meer in de 

werkgelegenheidsgraad, dat het laagste van de Unie is met 54,5 procent, het vrij lage brutoloon 

(gemiddeld ongeveer 775 euro per maand in 2007) en het BBP per capita dat een van de laagste is 

van de Unie: het bevindt zich op ongeveer 54 procent van het gemiddelde in de EU. Ook wordt hier 

de cultuur van Polen besproken en de belangrijkste verschilpunten met België. Vervolgens worden 

de meest voorkomende ondernemingsvormen besproken: de Sp. z o.o. (vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid) en de Sp. a. (naamloze vennootschap) en hoe deze opgericht dienen 

te worden. 

 

Het tweede deel van mijn thesis beslaat een praktijkonderzoek. Ik heb ervoor gekozen om 

Belgische ondernemers met een KMO in Polen te bevragen. Het bleek moeilijker dan gedacht om 

deze mensen te bereiken. De bedoeling van deze interviews was het bevragen van hun ervaringen 

met de EU en haar programma’s en de invloed die zij speelden in hun keuze. Het werd echter al 

snel duidelijk dat deze ondernemers nauwelijks op de hoogte zijn van deze programma’s en dat zij 

zeer weinig gebruik maken van de diensten van de EU. Het lidmaatschap van Polen tot de EU 

speelde dan ook maar een zeer kleine rol in hun beslissing daar een bedrijf op te richten. Van 

doorslaggevende aard is het potentieel dat de markt biedt, al dan niet samenhangend met 

lidmaatschap van de EU. 
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De voor mijn onderzoek ondervraagde personen zijn van mening dat de EU onvoldoende doet om 

ondernemerschap te stimuleren. Zij ervaren deze programma’s vooral als toegankelijker voor grote 

bedrijven omwille van de bijkomende kost en tijdsinvestering die ze met zich meebrengen. Uit mijn 

literatuurstudie blijkt echter dat de EU heel wat doet om ondernemerschap te stimuleren en hierbij 

bijzondere aandacht schenkt aan kleine en middelgrote ondernemingen. De programma’s bestaan, 

ze blijken de ondernemers echter niet te bereiken. Iets wat ik zelf ervaren heb bij mijn zoektocht 

naar deze programma’s, is het gebrek aan eenduidige informatie. 
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling 
 

In dit eerste hoofdstuk wordt eerst en vooral het probleemgebied geschetst waarbinnen mijn 

onderzoek zich bevindt. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van het onderzoek dat ik zal 

uitvoeren. De bedoeling is een antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag aan de hand 

van verschillende deelvragen. Verder wordt ook het doel van deze thesis en de vormgeving ervan 

besproken. 

 

1. Onderzoeksontwerp 
 

1.1 Praktijkprobleem: omschrijving en situering 
 

Bij de opstelling van het Verdrag van Rome werd aan de Europese Economische Gemeenschap een 

welbepaalde taak opgedragen die zij zich tot doel heeft gesteld. Deze luidt: 

 

“door het instellen van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar 

brengen van het economisch beleid van de lidstaten een harmonische ontwikkeling van de 

economische activiteit in de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een 

grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen 

tussen de in de Gemeenschap verenigde staten te bevorderen” (Europa, 2007a) 

 

De vrijheden van vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal dragen voor een groot 

deel bij tot het bereiken van deze doelen. Nochtans is deze doelstelling nog niet volbracht. Er 

bestaan nog steeds grote economische verschillen tussen de lidstaten onderling, die zelfs nog 

toenemen met de uitbreiding van de Europese Unie. (Europa, 2007b) 

 

Een goede manier om het economisch niveau tussen landen onderling te vergelijken, is met behulp 

van het BBP per capita (European Business, 2006). Uit cijfers van het Internationaal Monetair 

Fonds (2006) blijkt duidelijk dat er een groot verschil is tussen de EU-lidstaten. Zo heeft Polen een 

BBP per capita van 7 946$, en België een van 35 712$. Luxemburg is een echte uitschieter met 

maar liefst 80 288$. 

 

Dit blijkt ook uit volgende grafiek van Eurostat (2007a). Hierin wordt het BBP per capita per land in 

verhouding tot het gemiddelde van de EU-25 weergegeven. Dit gemiddelde werd gelijkgesteld aan 

100. Indien de index van een land hoger is dan 100, betekent dit dat het BBP per capita van dat 

land hoger is dan het gemiddelde van de EU-25 en vice versa. De cijfers in de grafiek zijn van 

2006. Eurostat (2007a) maakt ook een voorspelling voor 2007 en 2008. In 2006 haalde Polen een 
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magere 50,4 en Eurostat (2007a) voorspelt voor 2007 een 53,4 en voor 2008 een 54,9. België 

scoort beter met een 116,4 voor 2006; een 117,1 voor 2007 en zou dan terug dalen tot een 116,5 

in 2008. 

 

BBP per capita in vergelijking met 

gemiddelde van de EU-25 (2006)
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Fig.1: BBP per capita in vergelijking met gemiddelde van EU-25 (2006) 

Bron: Eurostat (2007a) 

 

Het is vaak zo dat nieuwe lidstaten economisch niet zo’n welvarende en stabiele landen zijn. Dit is 

vaak één van de redenen waarom deze landen willen toetreden tot de EU, zij willen tot een 

stabieler en hoogstaander economisch niveau komen. In de grafiek werden de landen 

chronologisch gerangschikt naar jaartal waarin ze toegetreden zijn. Dit toont dat later toegetreden 

landen duidelijk vaker onder het gemiddelde van de EU-25 liggen, ook wordt het verschil met het 

gemiddelde steeds groter. 

 

Een regio met dergelijke verschillen, kan moeilijk als één beschouwd worden. Dit is echter wel een 

belangrijk doel van de Europese Unie, wat zich uit in de acties die zij neemt om de Interne Markt te 

voltooien. Zij zet zich in om deze verschillen weg te werken. Dit tracht ze via verschillende 

maatregelen te doen. 
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Door het grote verschil in BBP per capita tussen de ‘oude’ lidstaten en de 12 recent toegetreden 

landen, wordt de behoefte aan solidariteit nog duidelijker. Het regionale beleid van de Europese 

Unie is gebaseerd op de overdracht van middelen van de rijkere naar de minder welvarende 

landen. Deze middelen worden aangewend voor onder andere de bevordering van de ontwikkeling 

van deze regio’s met achterstand, de omschakeling van industriegebieden met verminderde 

activiteit en bijstand aan jongeren en langdurig werklozen in hun zoektocht naar een baan. 

 

1.2 Mijn onderzoek 
 

De Europese Unie onderneemt heel wat acties om het economisch niveau van de minder 

welvarende lidstaten te verbeteren, sleutelbegrip hierin lijkt het ondernemerschap te zijn. Dit is 

onder meer merkbaar aan de Lissabonstrategie (zie Hoofdstuk 3) en uit talloze publicaties van de 

Europese Commissie. Hieruit blijkt dat ondernemingen en ondernemerschap als één van de 

belangrijkste middelen beschouwd worden om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Ondernemerschap draagt op verschillende manieren bij tot het verhogen van de economische groei 

en het verbeteren van de welvaart, zelfs het welzijn van de burgers (Van Overtveldt, 2007). Het 

stimuleren van ondernemerschap wordt dan ook gezien als dé sleutel om de concurrentiepositie 

van de gehele EU te verbeteren, zodat zij de concurrentie op wereldniveau kan aangaan. Omwille 

van die reden doet de Europese Unie heel wat inspanningen om ondernemerschap te stimuleren en 

ondernemingen te helpen groeien. 

 

Het is echter wel een probleem dat de bevolking in minder welvarende lidstaten niet zo 

kapitaalkrachtig is. De barrières voor een onderneming op te starten worden bijgevolg groter. De 

Unie doet heel wat inspanningen om de toegang tot kapitaal te verbeteren, maar is dit al 

toegankelijk voor gewone mensen? Omwille van die reden is het gemakkelijker voor een persoon 

uit een welvarendere lidstaat, die bijgevolg kapitaalkrachtiger is, om een onderneming op te 

starten in de betreffende minder welvarende lidstaat. Op die manier draagt hij ertoe bij dat de 

economie verbetert, evenals de welvaart en het welzijn van de mensen, zodat zij zelf 

kapitaalkrachtiger worden. 

 

Omwille van die redenen wil ik nagaan in welke mate de Europese Unie, haar instellingen en haar 

programma’s een rol spelen in de keuze van ondernemers om zich in een ander land te vestigen. 

Voor dit onderzoek zal ik mij beperken tot Belgische ondernemers die een bedrijf hebben opgericht 

in Polen. Ik kies voor dit land omwille van verschillende redenen. Ten eerste is het een land van de 

tien gezamenlijk toegetreden landen in 2004 (de EU-10). Deze zijn nu reeds verschillende jaren lid 

van de Europese Unie, en genieten bijgevolg al een tijdje van haar maatregelen. Bovendien 

bevinden de meeste Belgische ondernemers die actief zijn in het buitenland zich in de landen 

Polen, Hongarije en Tsjechië (Moerman, 2004). Waarom mijn keuze uiteindelijk op Polen is 

gevallen, is omdat dit land zich op economisch vlak aan de staart van de Unie bevindt. Zowel haar 
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BBP per capita is als laatste gerangschikt, althans wanneer de landen die pas in 2007 toegetreden 

zijn, Bulgarije en Roemenië, niet meegeteld worden. In die laatste twee landen zijn nog niet veel 

maatregelen van de Unie kunnen doordringen, dus worden deze hier buiten beschouwing gelaten. 

Het BBP per capita van Polen bevindt zich op ongeveer 51 procent in 2006, dus net iets meer dan 

de helft van het gemiddelde van de EU. Ook is de werkgelegenheidsgraad het laagste van de Unie 

(met 54,5 procent). Bijgevolg zou dit land het meeste gebaat zijn met een verbetering van de 

situatie en is het bovendien een interessant studieobject. 

 

2. Onderzoeksvragen 
 

2.1 De centrale onderzoeksvraag 
 

Het voorgaande leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag: 

 

“Waaruit is het economisch beleid van de Europese Unie met betrekking tot ondernemingen 

opgebouwd en leidt het tot een stimulans voor ondernemers om een bedrijf op te starten in een 

minder welvarende lidstaat?” 

 

2.2 Deelvragen 
 

Deze centrale onderzoeksvraag roept deelvragen op die specifieker zijn en helpen om een 

antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Deze deelvragen zijn: 

 

De Europese Unie 

- Wat houdt de ‘Europese Unie’ precies in? 

- Waarom is ze opgericht? 

- Wie behoort tot de EU? 

- Wat zijn haar doelstellingen? 

- Bij welke instanties kan je als ondernemer terecht voor vragen? 

- Wat vinden ondernemers van de Europese Unie? 

 

Het economische beleid van de Europese Unie en de steunmaatregelen voor 

ondernemerschap  

- Wat omvat het economisch beleid van de Europese Unie? Welke maatregelen nemen zij  

   vooral? Waar kunnen ondernemers op steunen? 

- Wat wordt gedaan om het ondernemerschap te stimuleren? 

- Welke specifieke maatregelen dragen bij tot het verbeteren van de economie van de  

   economisch minder ontwikkelde regio’s? 

- Hoe ervaren Belgische ondernemers in Polen dit? 
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Polen 

- Wat voor een land is Polen? Hoe is de economische situatie? 

- Waar moet je aan voldoen om een bedrijf op te richten? 

- Hoe verschilt Polen op zakelijk gebied van België? 

- Hoe ervaren Belgische ondernemers in Polen dit? 

 

Door antwoorden te vinden op deze vragen is het de bedoeling om een besluit te trekken waardoor 

de centrale onderzoeksvraag opgelost kan worden. 

 

2. Doelstelling en vormgeving 
 

Het doel van deze thesis is nagaan op welke manier en in welke mate de maatregelen van de 

Europese Unie bijdragen tot het stimuleren van ondernemerschap en de verplaatsing van de meest 

welvarende landen naar de minder welvarende. 

 

Wat betreft de vormgeving van deze thesis, zal deze bestaan uit twee delen. Het eerste deel 

omvat een literatuurstudie, het tweede een praktijkonderzoek. 

 

In het literatuuronderzoek zal nagegaan worden hoe de Europese Unie ontstaan is, wat haar doelen 

zijn en hoe zij functioneert (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt dieper ingegaan op het economisch 

beleid van de Europese Unie, zowel in het algemeen (hoofdstuk 3) als specifiek toegepast op 

ondernemingen (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt aandacht besteed aan het land Polen, haar 

algemene en economische situatie en haar bedrijfsvormen (hoofdstuk 5). Deze informatie zal 

hoofdzakelijk vergaard worden via het Internet. Ik zal niet zozeer gebruikmaken van websites, 

maar wel van documenten die de Europese Unie beschikbaar stelt via het Internet. De reden 

hiervoor is dat de publicaties van de Unie niet gemakkelijk in boekvorm te verkrijgen zijn, en deze 

via het Internet voor iedereen beschikbaar gesteld worden. 

 

Het tweede deel is een praktijkonderzoek (hoofdstuk 6). Dit zal gebeuren onder de vorm van een 

bevraging van bevoorrechte getuigen. Er zal contact opgenomen worden met Belgen die naar Polen 

getrokken zijn om daar een bedrijf op te starten. Deze mensen kunnen dus als 

ervaringsdeskundigen beschouwd worden. Zij hebben het hele proces meegemaakt en kunnen 

perfect vertellen op welke manier zij in contact kwamen met de Europese Unie en hoe dit hun 

keuze beïnvloed heeft. Met deze mensen zal ik in contact komen via de organisatie Vlamingen in de 

Wereld (VIW), de organisatie Flanders Investment & Trade (FIT) en de Belgian Business Chamber 

(BBC) in Polen. Ik zal deze mensen interviewen via een uitgewerkte standaardvragenlijst. Uit de 
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antwoorden op deze vragenlijst zal blijken op welke manier deze mensen beroep deden op de 

Europese Unie en hoe zij bijdroeg in hun ondernemingsproces. 

 

In het laatste hoofdstuk wordt een algemene conclusie getrokken. Hier zullen mijn bevindingen uit 

de literatuur vergeleken worden met wat naar voren kwam in de praktijkstudie. Ook is hier plaats 

voor een persoonlijke conclusie met betrekking tot dit onderzoek. 

 

3. Link met de afstudeerrichting 
 

Als afstudeerrichting heb ik zeer bewust gekozen voor “Integrerend Ondernemerschap”. Dit omdat 

het ondernemerschap mij al geruime tijd boeit vanuit de wetenschap er eigen ideeën uit te kunnen 

werken en zelf, al is het in het klein, aan de slag te kunnen. Vandaar dat de vakken die binnen 

deze richting aangeboden werden, zowel de financiering van een KMO, het personeelsbeleid als 

innovatietechnieken mij erg interesseerde. Ik besefte dat ik graag iets wou doen dat betrekking 

heeft op ondernemerschap. Dit gecombineerd met mijn interesse in en nieuwsgierigheid naar de 

Europese Unie was de aanzet om ervoor te kiezen het economische beleid van de Europese Unie 

met betrekking tot ondernemingen verder te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 2: de Europese Unie 
 

De bedoeling van dit hoofdstuk is het voorstellen van de Europese Unie. Ik doe dit aan de hand van 

een korte schets van de geschiedenis van de EU en door middel van een voorstelling van haar 

instellingen. Daarna zal ik dieper ingaan op de doelstellingen van de EU en de band tussen de EU, 

de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). 

 

1. Voorstelling Europese Unie 
 

1.1 Geschiedenis 
 

Op 9 mei 1950 publiceerde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, het 

Schumanplan samen met Jean Monnet (Europa, 2007c). Hierin stelde hij als eerste de ideeën voor 

die als basis van de Europese Unie aanzien worden. Zijn voorstel was: “de eenmaking van de 

productie en het verbruik van kolen en staal via een Europese organisatie tussen Duitsland en 

Frankrijk, maar die open staat voor alle Europese landen en beheerd wordt door een Europese 

instelling” (Aernoudt, 2001). De bedoeling was oorlogvoering binnen de perken te houden via 

controle over de productie van kolen en staal, de grondstoffen van de wapenindustrie. (Europa, 

2007c) Minder dan een jaar later volgden de economische en politieke vereniging van bepaalde 

Europese landen in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De zes landen die deze 

gemeenschap opgericht hebben zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. 

De instellingen die ook nu nog de basisstructuur van de EU vormen, werden toen in het leven 

geroepen. 

 

Omwille van het succes van de EGKS, willen de zes landen zich in 1957 ook op andere sectoren 

van hun economie verenigen. Zo werd naast de EGKS de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) opgericht. Dit gebeurt via het 

‘Verdrag tot de Oprichting van de Europese Gemeenschap’ (VEG), ook wel het ‘Verdrag van Rome’ 

genoemd. (Aernoudt, 2001) In dit Verdrag worden de diverse beleidsterreinen van de Europese 

Gemeenschap besproken en de diverse instellingen behandeld: de Commissie, de Raad en het 

Parlement. Ook gaat dit Verdrag dieper in op de wijze waarop zij samen beslissingen nemen. 

 

Dergelijke verdragen zijn van groot belang voor de Europese Unie omdat zij bepalen wat de 

bevoegdheden zijn van de Unie. Zij mogen enkel activiteiten stellen die in de verdragen zijn 

opgenomen. Zij bepalen dus op welke beleidsdomeinen de EU kan optreden en in de mate waarin 

ze dit kan. (Europees Parlement, 2000) 
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Later, in 1965, werd door het Fusieverdrag bepaald dat er slechts één Commissie en één Raad 

kwam, die de drie aparte instellingen per gemeenschap verving. (Europa, 2007d) 

 

Op 1 januari 1973 werd een nieuwe stap gezet in de uitbreiding van de EEG. Drie nieuwe landen 

traden toe: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Enkele jaren later, in 1981, trad 

Griekenland toe als tiende lidstaat. Vijf jaar later volgden ook Spanje en Portugal. 

 

Een nieuwe fase brak aan door het ‘Verdrag betreffende de Europese Unie’ (VEU), dat op 7 februari 

1992 in Maastricht ondertekend werd (ook wel ‘Verdrag van Maastricht’ genoemd) en dat op 1 

november 1993 in werking trad. Hierdoor kreeg de EEG een nieuwe naam: de Europese 

Gemeenschap. Deze naamsverandering wijst op de wil om ook bevoegdheden betreffende niet-

economische domeinen toe te kennen aan de Europese instellingen. Zo heeft dit verdrag een 

nieuwe politieke en economische structuur gecreëerd met drie “pijlers” die de weg open maken 

naar een Economische en Politieke Unie. De pijlers creëren een duidelijk onderscheid tussen de 

beleidsterreinen waarvoor de lidstaten hun nationale bevoegdheden afstaan en tussen materies 

waarvoor de leden vrijwel geheel autonoom blijven. Deze drie pijlers zijn: 

- de Europese Gemeenschappen 

- het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 

- justitie en binnenlandse zaken (JBZ) 

 

De eerste pijler omvat de drie gemeenschappen: de Europese Gemeenschap, de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal en Euratom. Het zijn de beleidsterreinen waarvoor de lidstaten 

besloten hebben hun soevereiniteit te bundelen en besluitvormingsbevoegdheden aan de EU-

instellingen over te dragen. Dit wordt het ‘communautaire domein’ genoemd, dat wil zeggen dat 

een voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd dient te worden door de Raad en het 

Europees Parlement. Het toezicht gebeurt door het Hof van Justitie. (Europa, 2007d en Verdrag 

van Maastricht, 1992) De andere twee pijlers zijn gesteund op ‘intergouvernementele 

samenwerking’. Dit stelt de lidstaten in staat om gezamenlijke acties te ondernemen, terwijl de 

bevoegdheden toch bij hun nationale regeringen blijven. (Europa, 2007d) 

 

In 1995 krijgt de EU er nog drie leden bij: Oostenrijk, Finland en Zweden. Op dat moment bestaat 

de EU uit vijftien lidstaten, waar later naar verwezen wordt als de EU-15. 

 

In 1999 ging een nieuw Verdrag van start: het Verdrag van Amsterdam. De 15 lidstaten brachten 

hierin aanpassingen aan en deden toevoegingen aan het EG- en het EU-Verdrag. Zo werden er 

belangrijke afspraken gemaakt met betrekking tot de afschaffing van persoonscontrole aan de 

binnengrenzen van de Unie. Ook werd gesproken over een Europees beleid voor onder meer visum, 

asiel en immigratie, milieuwetgeving, gezondheidszorg en mensenrechten. Er werd een procedure 

uitgebouwd dat het mogelijk maakt om op te treden tegen een land van de EU dat de grondrechten 
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van de burgers schendt en het beginsel van niet-discriminatie werd uitgebreid van nationaliteit tot 

geslacht, ras, godsdienst, leeftijd en seksuele geaardheid. Met betrekking tot het Europees bestuur 

werd overeengekomen dat burgers toegang moeten krijgen tot documenten afkomstig van de 

Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De invloed van het 

Parlement werd verruimd (voor bevoegdheden van het Parlement, zie punt 1.2.1 van dit 

hoofdstuk). Een laatste belangrijk onderdeel van het Verdrag van Amsterdam betreft de instelling 

van de functie van een hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid. Deze kan namens de Unie naar buiten treden en wordt daarmee een duidelijk 

aanspreekpunt voor het Europees buitenlands beleid. (Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007 en 

Europa, 2007a) 

 

In 2001 werd het Verdrag van Nice ondertekend en trad op 1 februari 2003 in werking. De 

bedoeling van dit Verdrag was dat de EU ook met de naderende uitbreiding zou kunnen blijven 

functioneren. Er werden afspraken vastgelegd over de aanpassing van de interne structuur van de 

Unie, zodat de werking ervan niet verstoord zou worden door de toetreding van 12 landen. De 

vereiste tot eenparigheid van stemmen bij de besluitvorming van de Raad van Ministers werd op 

bepaalde gebieden opgeheven, omdat het risico reëel was dat dit de Unie lam zou leggen met 

zoveel lidstaten. Voorlopig (ook nu nog) kon de Commissie 27 leden tellen, van iedere lidstaat één, 

maar dit wordt ingekort omdat het grote aantal leden de vlotte werking ervan in de weg staat. Om 

dit op te lossen zal men ieder jaar rouleren. Het Verdrag van Nice, het EU-verdrag en het EG-

Verdrag werden samengevoegd in één geconsolideerde versie. (Europa, 2007b en Encarta Winkler 

Prins encyclopedie, 2007) 

 

In 2004 treden maar liefst tien landen toe tot de Europese Unie. Hieronder bevinden zich acht 

Midden- en Oost-Europese landen: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, 

Slowakije en Tsjechië. Ook Cyprus en Malta worden lid. Naar deze tien landen wordt verwezen 

onder de naam EU-10. 

 

In 2007 treden weer twee Oost-Europese landen toe, namelijk Bulgarije en Roemenië. Dit brengt 

het aantal lidstaten voorlopig op 27. 

 

1.2 De instellingen 
 

Bijzonder aan de Europese Unie is dat de lidstaten onafhankelijke en soevereine naties blijven. 

Toch bundelen zij hun krachten om zo macht en invloed in de wereld te verwerven die geen van 

hen alleen zou hebben gehad. 

 

Om hun krachten te bundelen is het noodzakelijk dat bepaalde besluitvormingsbevoegdheden 

overgedragen worden aan de door hen gecreëerde Europese instellingen. Op deze manier kunnen 
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beslissingen van gemeenschappelijk belang op een democratische manier op hoger niveau 

genomen worden. 

 

In het besluitvormingsproces van de EU zijn drie belangrijke instellingen betrokken: het Europees 

Parlement (EP), de Europese Commissie (EC) en de Raad van de Europese Unie. Deze drie worden 

de ‘institutionele driehoek’ genoemd. Zij brengen de beleidsmaatregelen en de wetgeving voort die 

in de hele EU van toepassing zijn. Twee andere instellingen spelen een belangrijke rol: het Hof van 

Justitie, dat ervoor zorgt dat de Europese wetgeving wordt nageleefd, en de Rekenkamer, die de 

financiering van de activiteiten van de Unie controleert. De bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van deze instellingen werden vastgelegd in de verdragen die de grondslag 

vormen voor alles wat de EU doet. Er werden ook regels en procedures in opgenomen die de 

Europese instellingen moeten volgen. (Europa, 2007e) 

 

Naast voornoemde instellingen, zijn nog enkele instanties die een specifieke rol spelen. Zo is er 

bijvoorbeeld het Europees Economisch en Sociaal Comité dat het maatschappelijk middenveld en 

de sociale partners vertegenwoordigt. Het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt regionale en 

lokale overheden. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het Europees monetair beleid. De 

Europese Investeringsbank financiert investeringsprojecten van de EU en helpt KMO’s via het 

Europees Investeringsfonds, dat verder besproken wordt in hoofdstuk 4. 

 

Ik zal hier de samenstelling en de bevoegdheden van de instellingen van de institutionele driehoek 

verder bespreken. 

 

1.2.1 Het Europees Parlement (EP) 
 

Het Europees Parlement wordt door de burgers van de Europese Unie verkozen om hun belangen 

te vertegenwoordigen en behartigt hun belangen in discussies met de andere EU-instellingen. 

(Europa, 2007a) 

 

1.2.1.1 Samenstelling 
 

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de 

Europese burgers. De wil van de ruim 490 miljoen EU-burgers komt in het Parlement op 

democratische wijze tot uitdrukking, daarom dat het symbool staat voor het democratische gehalte 

van de Europese constructie. Dit uit zich in het aantal zetels dat elke lidstaat krijgt. Deze worden 

hoofdzakelijk verdeeld naar het bevolkingsaantal. Nochtans zijn de parlementsleden niet 

gegroepeerd per land, maar per politieke familie. (Aernoudt, 2001) Op dit moment zijn er 785 

leden die geleid worden door de voorzitter, dit is op dit moment (voor twee en een half jaar) de 

heer Hans-Gert Pöttering. 
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Tabel 1: De verdeling van de zetels per land voor de periode 2004-2009, in 2007 aangevuld met 

de nieuwe lidstaten Bulgarije en Roemenië 

Land 
Aantal 

zetels 
Land 

Aantal 

zetels 
Land 

Aantal 

zetels 

Duitsland 99 Tsjechië 24 Finland 14 

Verenigd 

Koninkrijk 
78 

België 24 Ierland 13 

Frankrijk 78 Hongarije 24 Litouwen 13 

Italië 78 Portugal 24 Letland 9 

Spanje 54 Zweden 19 Slovenië 7 

Polen 54 Oostenrijk 18 Estland 6 

Roemenië 35 Bulgarije 18 Cyprus 6 

Nederland 27 Slowakije 14 Luxemburg 6 

Griekenland 24 Denemarken 14 Malta 5 

Bron: Devuyst (2004) en Europa (2007e) 

 

Voor de periode 2009-2014, zal het aantal zetels teruggedrongen worden tot 736 leden. (Europa, 

2007e) 

 

1.2.1.2 Bevoegdheden 
 

De bevoegdheden van het Parlement kunnen ondergebracht worden in drie delen. Als eerste komt 

de wetgevende bevoegdheid (ook wel beslissingsbevoegdheid genoemd)1 aan bod. Deze wordt 

gevolgd door de controlebevoegdheid, om te eindigen met de begrotingsbevoegdheid. 

 

Wetgevende bevoegdheid 

 

De meest gebruikte methode in het kader van het wetgevingsproces van de EU is de 

medebeslissingsprocedure. Dit betekent dat het Europees Parlement niet slechts zijn advies geeft, 

het deelt de wetgevende bevoegdheid met de Raad. Bijgevolg staan het Parlement en de Raad op 

gelijke voet voor deze beslissingen. (Europa, 2007e en Europa, 2007h) Hier gaat het om wetten 

die van invloed zijn op het dagelijks leven van de burgers: milieubescherming, de rechten van de 

consument, gelijke kansen, vervoer en het vrij verkeer van werknemers, kapitaal, diensten en 

goederen. (Europees Parlement, 2007) Ook is de toestemming van het Parlement vereist bij 

belangrijke beslissingen zoals de toetreding van nieuwe lidstaten en het sluiten van internationale 

overeenkomsten. (Le Compte en Meulemans, 2003) 

                                                 
1
 Le Compte en Meulemans (2003) 
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Dit geldt niet voor alle onderwerpen. Zo heeft het Parlement slechts een adviserende functie in 

verband met belastingen. (Aernoudt, 2001) Ook op het gebied van landbouw, economisch beleid, 

visumbeleid en immigratie, is de enige wetgever de Raad, maar dient het Parlement wel 

geraadpleegd te worden (Europa, 2007e). 

 

Hiernaast stemt het Parlement ook over de wetsvoorstellen van de Commissie, waar deze verplicht 

rekening mee dient te houden. (Aernoudt, 2001) 

 

Controlebevoegdheid 

 

Het Parlement oefent democratische controle uit over de andere Europese instellingen. Dit gebeurt 

op verschillende manieren, die hieronder besproken worden. 

 

Wanneer een nieuwe Commissie aantreedt, worden de leden door de regeringen van de lidstaten 

voorgedragen, maar ze kunnen pas benoemd worden na de goedkeuring van het Parlement. Ook is 

de Commissie tijdens haar hele ambtstermijn politieke verantwoording verschuldigd aan het 

Parlement. Dit uit zich in een ‘motie van wantrouwen’, waardoor het Parlement de voltallige 

Commissie kan verplichten collectief af te treden. Dit kan enkel bij een dubbele meerderheid1. 

Bovendien stelt het Parlement regelmatig vragen aan de Commissie, die hierop wettelijk verplicht 

is te antwoorden. (Europa, 2007e) 

 

Op de Raad wordt eveneens controle uitgeoefend. Ook dit gebeurt onder de vorm van het 

regelmatig stellen van vragen. De voorzitter van de Raad is aanwezig bij de plenaire vergaderingen 

van het Parlement en neemt deel aan belangrijke debatten (Europa, 2007e). 

 

De parlementaire controle uit zich evenals in de behandeling van verzoekschriften van burgers en 

de instelling van onderzoekscommissies. Verder voorziet het Parlement elke EU-top van informatie. 

Daar worden de standpunten en zorgen van het Parlement uiteengezet ten aanzien van actuele 

problemen en onderwerpen die op de agenda van de Europese Raad staan. (Europa, 2007e) 

 

Begrotingsbevoegdheid 

 

De begroting wordt gezamenlijk vastgesteld door het Parlement en de Raad. Sinds 1970 heeft het 

Parlement het laatste woord over niet-verplichte uitgaven. Dit zijn uitgaven die niet noodzakelijk 

het gevolg zijn van verdragsverplichtingen van de Gemeenschap. Dit is onder meer het regionaal 

beleid, het sociaal beleid, het extern beleid en het ondernemingsbeleid. Niet-verplichte uitgaven 

                                                 
1
 Twee derde van de uitgebrachte stemmen en een meerderheid van alle parlementsleden 
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vertegenwoordigen een 55 procent van de begroting. Wat de verplichte uitgaven betreft, kan het 

parlement enkel wijzigingen voorstellen, de Raad heeft hierin het laatste woord. De voornaamste 

verplichte uitgaven zijn uitgaven die verband houden met de communautaire regeling inzake 

landbouw en uitgaven die voortvloeien uit internationale overeenkomsten. (Devuyst, 2004 en 

Aernoudt, 2001) 

 

De Commissie Begrotingscontrole van het Parlement ziet toe op de besteding van de 

begrotingsmiddelen. Ieder jaar beslist het Parlement of de Commissie de begroting voor het 

voorgaande begrotingsjaar naar behoren heeft uitgevoerd. Dit uit zich in het recht al dan niet 

kwijting te verlenen voor de begroting aan de Europese Commissie. Indien het Parlement kwijting 

verleent, bevestigt deze dat de Commissie correct heeft gehandeld bij de uitvoering van de 

begroting van het voorbije jaar. (Europa, 2007e en Europees Parlement, 2007) 

 

1.2.2 De Europese Commissie (EC) 
 

De Europese Commissie (officieel: de Commissie van de Europese Gemeenschappen) wordt 

beschouwd als het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Ze is onafhankelijk van de nationale 

regeringen en het is haar taak de belangen van de EU als geheel te vertegenwoordigen en te 

behartigen. De leden mogen bijgevolg geen instructies van de nationale regeringen aanvaarden. 

Voor 1967, toen de Commissie in werking trad, hadden de drie Gemeenschappen (EGKS, EEG en 

Euratom) elk hun eigen dagelijks bestuur. (Europa, 2007f en Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 

2007) 

 

1.2.1.1 Samenstelling 
 

De Commissie bestaat uit 27 leden, één uit elke lidstaat, die het College van Commissarissen 

vormen. Zij worden voor een periode van vijf jaar door de lidstaten benoemd en zijn 

herbenoembaar. Deze zijn onafhankelijk, bijgevolg vertegenwoordigen zij hun land niet, maar het 

gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn binnen de Commissie. Ze worden op grond van 

bekwaamheid gekozen. Op 29 juni 2004 benoemden de regeringsleiders van de EU de Portugese 

José Manuel Barroso tot voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, die aantrad in november 

2004. Het mandaat van de huidige Commissie loopt tot 31 oktober 2009. (Aernoudt, 2001) 

 

Het dagelijkse werk van de Commissie wordt uitgevoerd door beleidsambtenaren, deskundigen, 

vertalers, tolken en administratief personeel. Er zijn ongeveer 25 000 Europese ambtenaren. 

(Europa, 2007f) 

 

Het personeel van de Commissie is verdeeld in afdelingen, die bekend staan als ‘Directoraten-

Generaal’ (DG’s) en diensten (zoals de juridische dienst). Elk DG is verantwoordelijk voor een 
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bepaald beleidsterrein en staat onder leiding van een directeur-generaal die verantwoording is 

verschuldigd aan een van de leden van de Commissie. Het zijn in werkelijkheid de DG’s die de 

wetgevingsvoorstellen uitwerken en opstellen, maar die voorstellen zijn pas officieel wanneer ze 

door de Commissie op haar wekelijkse vergadering worden goedgekeurd. Een voorstel wordt 

aangenomen wanneer ten minste 14 van de 27 leden van de Commissie het voorstel goedkeuren. 

Indien het aangenomen wordt, geniet het voorstel onvoorwaardelijke steun van het hele College. 

(Europa, 2007f) 

 

1.2.1.2 Bevoegdheden 
 

Nieuwe wetgeving voorstellen 

 

De Commissie is de drijvende kracht achter de Europese Unie. Ze beschikt over het initiatiefrecht. 

Dit houdt in dat zij voorstelt welke maatregelen genomen kunnen worden. (Aernoudt, 2001) In 

haar voorstellen houdt zij steeds rekening met drie elementen. Ten eerste stelt zij het Europees 

belang altijd voorop. Dit betekent dat met elk voorstel voor ogen gehouden wordt dat de Unie en 

haar burgers er beter van dienen te worden. Voorstellen hebben bijgevolg het algemeen belang als 

doel en niet het belang van een bepaalde sector of land. Ten tweede steunt elke maatregel op het 

subsidiariteitsprincipe. Dit betekent dat op Europees niveau enkel maatregelen genomen worden 

die het best behandeld kunnen worden op dat niveau. Als blijkt dat een maatregel doeltreffender 

kan worden aangepakt op het niveau van de lidstaten, dan moet dit ook zo gebeuren. Ten derde 

overlegt de Commissie over elk voorstel met regeringen, het bedrijfsleven, belangengroepen, 

vakverenigingen en technische experten om zoveel mogelijk relevante informatie te vergaren. 

(Aernoudt, 2001) 

 

Het EU-beleid en de EU-begroting uitvoeren 

 

De Commissie is eveneens het uitvoerend orgaan. Dit uit zich in twee aspecten: het EU-beleid en 

de EU-begroting. De Commissie voert het door het Parlement en de Raad vastgestelde beleid uit, 

zoals bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook het mededingingsbeleid is hier een 

gevolg van. Dit houdt in dat de Commissie de bevoegdheid heeft om fusies van ondernemingen toe 

te staan of te verbieden. Ook houdt de Commissie het subsidiebeleid van de EU-landen in de gaten 

om na te gaan of hun subsidies de mededinging niet verstoren. (Aernoudt, 2001 en Europa, 2007f) 

 

Het tweede deel is de begrotingsuitvoering. In de praktijk wordt het grootste deel van de uitgaven 

gedaan door de nationale en lokale overheden, maar de Commissie is verantwoordelijk voor het 

toezicht hierop, onder het waakzame oog van de Rekenkamer. (Europa, 2007f) 
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Het Europese recht handhaven 

 

Ten slotte ziet de Commissie toe op de juiste toepassing van de verdragsbepalingen. Zij houdt met 

andere woorden, samen met het Hof van Justitie, toezicht op de juiste toepassing van de EU-

wetgeving in alle lidstaten. Indien de Commissie vindt dat een lidstaat de wetgeving niet naleeft, 

wordt een inbreukprocedure tegen het land ingesteld. Indien deze procedure niet voldoende blijkt 

te zijn om het probleem op te lossen, verwijst de Commissie de zaak naar het Hof van Justitie, dat 

straffen kan opleggen. Een arrest van het Hof is bindend voor zowel de lidstaten als de Europese 

instellingen. (Europa, 2007f en Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007) 

 

De EU op internationaal vlak vertegenwoordigen 

 

De Commissie is een belangrijke woordvoerder van de Europese Unie op internationaal gebied. Via 

haar klinkt de stem van de lidstaten op internationale bijeenkomsten zoals de 

Wereldhandelsorganisatie. Ook heeft de Commissie de taak om namens de EU te onderhandelen 

over internationale overeenkomsten. (Europa, 2007f) 

 

1.2.3 De Raad van de Europese Unie 
 

1.2.3.1 Samenstelling 
 

De Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers genoemd) is het belangrijkste 

besluitvormingsorgaan. Het vertegenwoordigt de lidstaten en de zittingen worden bijgewoond door 

één minister van elke nationale regering van de EU. Welke ministers welke zitting bijwonen is 

afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat. Enkel de Raad ‘Algemene Zaken en Externe 

Betrekkingen’ wordt bijgewoond door om het even welke minister of staatssecretaris die de 

regering kiest, omdat deze Raad zich ook over algemene beleidsvraagstukken buigt. De 

verschillende samenstellingen van de Raad zijn: 

- Algemene Zaken en Externe Betrekkingen 

- Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) 

- Justitie en Binnenlandse Zaken 

- Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, volksgezondheid en Consumentenzaken 

- Concurrentievermogen 

- Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en energie 

- Landbouw en Visserij 

- Milieu 

- Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur 
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De minister die de zitting van de Raad bijwoont is gemachtigd om zijn regering te binden. Ook is 

deze minister politiek verantwoordelijk tegenover zijn of haar nationaal parlement en tegenover de 

burgers die het Parlement vertegenwoordigt. Dit is noodzakelijk om de democratische legitimiteit 

van de beslissingen van de Raad te verzekeren. (Europa, 2007d en Encarta Winkler Prins 

Encyclopedie, 2007) 

 

1.2.3.2 Bevoegdheden 
 

Als bevoegdheden van de Raad kunnen zes essentiële taken onderscheiden worden. De eerste vier 

taken vallen onder het ‘communautaire domein’. Dit betekent dat het beleidsterreinen omvat 

waarvoor de lidstaten hebben besloten hun soevereiniteit te bundelen en de 

besluitvormingsbevoegdheden aan de EU-instellingen over te dragen. De laatste twee taken 

betreffen vooral terreinen waarop de lidstaten hun bevoegdheden niet hebben overgedragen, maar 

waarop ze samenwerken. Dit wordt ‘gouvernementele samenwerking’ genoemd. (Europa , 2007d) 

 

Wetgeving 

 

Het merendeel van de EU-wetgeving wordt gezamenlijk goedgekeurd door de Raad en het 

Parlement, zoals bij ‘1.2.1 Het Europees Parlement’ reeds besproken werd. 

 

Het economisch beleid van de lidstaten coördineren 

 

De nationale lidstaten hebben besloten dat zij een algemeen economisch beleid willen dat 

gebaseerd is op nauwe coördinatie van hun nationale beleidsmaatregelen. Deze coördinatie wordt 

verzorgd door de ECOFIN-Raad. Ook op andere terreinen (zoals de gezondheidszorg, sociale 

zekerheid en werkgelegenheid) kunnen de lidstaten overeenstemming bereiken over 

gemeenschappelijke doelstellingen en van elkaars ervaringen leren. Dit wordt de ‘open 

coördinatiemethode’ genoemd en wordt binnen de Raad gebruikt. Deze methode wordt ook verder 

besproken in ‘hoofdstuk 3: Het economische beleid van de Europese Unie’, punt ‘2. de 

Lissabonstrategie’. 

 

Internationale overeenkomsten sluiten 

 

Dit doet de Raad zowel buiten als binnen de Europese Unie. De Raad heeft de bevoegdheid om 

overeenkomsten tussen de EU en derde landen of internationale organisaties te sluiten. Dit kan 

onder meer op het gebied van handel, samenwerking en ontwikkeling. De Raad kan echter ook 

binnen de buitengrenzen van de EU, tussen de lidstaten, overeenkomsten sluiten met betrekking 

tot belastingen, vennootschapsrecht of consulaire bescherming. 
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De begroting van de EU vaststellen 

 

Zoals besproken bij ‘1.2.1 Het Europees Parlement’, stelt de Raad samen met het Parlement de 

Europese begroting vast. 

 

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 

 

De EU-lidstaten hebben hun nationale soevereiniteit niet gebundeld op het gebied van buitenlands 

beleid, veiligheid en defensie. Daarom is de macht van de Commissie en het Parlement beperkter 

op deze gebieden. De lidstaten werken echter wel aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid. De Raad is het belangrijkste forum waarin deze 

‘intergouvernementele samenwerking’ gestalte krijgt. 

 

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

 

Omdat de fundamentele vrijheden van EU-burgers bepalen dat zij overal in de EU mogen wonen en 

werken, is het belangrijk dat zij overal gelijke toegang hebben tot de burgerlijke rechtspraak. 

Hiervoor dienen de nationale gerechten samen te werken zodat de uitspraak in een EU-land ook 

geldt in een ander. De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken behandelen dergelijke onderwerpen. 

 

1.2.3.2 Wijze van beslissen 
 

Op de meer gevoelige gebieden, zoals het belastings- en asielbeleid, moeten de beslissingen met 

eenparigheid van stemmen gebeuren. Bijgevolg beschikt iedere lidstaat op deze gebieden over een 

vetorecht. Bij de meeste kwesties wordt echter met een gekwalificeerde meerderheid beslist. Dit 

komt in verband met voorstellen van de Commissie tot stand indien minimaal 255 stemmen 

worden uitgebracht voor het voorstel. Voor alle andere besluiten wordt dit bereikt indien minimaal 

255 stemmen voor het voorstel uitgebracht worden en een tweederde meerderheid wordt bereikt. 

Ook kan iedere lidstaat eisen dat de ministers die voor het voorstel stemmen, minimaal 62 procent 

van de totale bevolking in de EU vertegenwoordigen. Is dit niet het geval, dan wordt het voorstel 

niet aangenomen. (Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007 en Europa, 2007) 

 

 Het totale aantal stemmen bedraagt 345. 
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Tabel 2: de verdeling van het aantal stemmen van de Raad van de Europese Unie per land 

Land 
Aantal 

stemmen 
Land 

Aantal 

stemmen 
Land 

Aantal 

stemmen 

Duitsland 29 Tsjechië 12 Finland 7 

Frankrijk 29 België 12 Ierland 7 

Italië 29 Hongarije 12 Litouwen 7 

Verenigd 

Koninkrijk 
29 

Portugal 12 Letland 4 

Spanje 27 Zweden 10 Slovenië 4 

Polen 27 Oostenrijk 10 Estland 4 

Roemenië 14 Bulgarije 10 Cyprus 4 

Nederland 13 Slowakije 7 Luxemburg 4 

Griekenland 12 Denemarken 7 Malta 3 

Bron: Europa, 2007d 

 

1.2.3.3 De Europese Raad 
 

De presidenten of eerste ministers van de lidstaten komen tot vier maal per jaar als de Europese 

Raad samen. Op deze topbijeenkomsten wordt het algemene EU-beleid bepaald en worden 

kwesties opgelost die niet op een lager niveau (de gewone raadsvergaderingen) konden worden 

geregeld. (Europa, 2007d) 

 

2. De doelstellingen van de EU 
 

Met de totstandkoming van de Europese Unie werden verschillende doelen voor ogen gehouden. Zo 

is het eerste doel ook de aanleiding geweest tot de vereniging van de landen: vrede. Dit was toen 

belangrijk voor de Unie en het blijft ook nu nog een hoofddoel. Een tweede doel bestaat uit de 

vereniging van Europese landen. Men wil deze landen dichter bij elkaar brengen en zo één groot 

Europees gebied creëren. Ook veiligheid is een belangrijk punt voor de Unie. Door internationaal 

samen te werken, kan misdaad beter aangepakt worden. Bijgevolg komt een veiligere regio tot 

stand. Een volgend doel is de economische en sociale solidariteit. Dit werd in het eerste 

hoofdstuk reeds besproken. Door hun krachten te bundelen kunnen de lidstaten hun economische 

groei veilig stellen en met andere economische grootmachten concurreren. De Unie wil haar 

lidstaten welvaart en stabiliteit brengen. Een middel om hiertoe te komen is bijvoorbeeld de interne 

markt. Belangrijk bij deze economische doelstelling is dat solidariteit hoog in het vaandel gedragen 

wordt. Dit is belangrijk omdat het in de Europese Unie gaat om soevereine lidstaten die 

economisch niet allemaal even goed presteren. Indien men een eerlijke vrije concurrentie wil 

bewerkstelligen, zal men ervoor moeten zorgen dat alle lidstaten evenveel kansen hebben. Een 
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ander doel dat de EU zich gesteld heeft, is het behouden van de diversiteit van haar volkeren. De 

verschillende landen hebben allemaal een apart verleden en een eigen identiteit. Dit wil de Unie zo 

houden. De landen verenigen zich om samen de uitdagingen van de mondialisering aan te gaan, 

maar houden hun eigen diversiteit in stand. Ten slotte wil de Unie de gemeenschappelijke 

waarden van de Europeanen verdedigen. Zij zijn bepaalde waarden overeengekomen waar ze 

samen voor staan, zoals een gezond milieu, duurzame ontwikkeling, eerbiediging van 

mensenrechten en de sociale markteconomie. (Europa, 2007a) 

 

3. De economische integratie 
 

Om tot één grote economisch open ruimte te komen, dienen de verschillende stadia (Encarta 

Winkler Prins Encyclopedie, 2007 en Reedijk, 2007) van economische integratie doorlopen te 

worden. Om na te gaan waar de Europese Unie in dit proces staat, zullen hier eerst de algemene 

stadia besproken worden, gevolgd door de toepassing van die stadia op de Europese Unie. 

 

3.1 Algemeen: verschillende stadia 
 

Het eerste stadium van economische integratie is de vrijhandelszone. Dit houdt in dat er 

afspraken gemaakt worden tussen de aangesloten leden met betrekking tot hun onderlinge handel. 

Zo spreken zij af om geen invoerrechten te heffen op producten die tussen deze landen bewegen. 

Over het beleid betreffende invoer van goederen vanuit andere, niet-aangesloten landen worden 

geen afspraken gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat deze landen zelf bepalen hoeveel de heffing 

bedraagt, waardoor er verschillen in heffingen tussen de landen van de vrijhandelszone bestaan. 

 

Het tweede stadium is een douane-unie. Dit houdt in dat buiten de interne afspraken nu ook een 

gemeenschappelijk buitentarief voor goederen die in de unie ingevoerd worden door de lidstaten 

wordt aangenomen. 

 

Het derde stadium van economische integratie is de gemeenschappelijke markt. Dit is een 

douane-unie waarbij ook de beperkingen op het onderlinge verkeer van productiefactoren 

opgeheven worden. Dit maakt dat arbeid en kapitaal vrij binnen de unie mogen bewegen. 

 

Als vierde stadium wordt de economische unie onderscheiden. Dit is een gemeenschappelijke 

markt waar de lidstaten nu ook gezamenlijk een economisch beleid gaan voeren. 

 

Het laatste stadium naar een volledige economische integratie is de economische en monetaire 

unie. Dit houdt in dat er een unificatie vereist is van het monetair, fiscaal en sociaal beleid van de 

lidstaten. Dit impliceert ook de instelling van een supranationale autoriteit wier beslissingen 
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bindend zijn voor alle ledenlanden. De bedoeling is dat alle deelnemende landen letterlijk één natie 

vormen. 

 

3.2 Het economisch integratieproces in de EU 
 

Bij het EEG-verdrag (deel van het Verdrag van Rome) werden de vroegere tarieven van de 

lidstaten vervangen door een gemeenschappelijk douanetarief, dat een soort buitengrens vormt 

voor producten uit de derde landen. Men gaat over op een gemeenschappelijk handelsbeleid dat op 

Gemeenschapsniveau wordt gevoerd. Bijgevolg wordt er overgegaan van een vrijhandelszone naar 

een douane-unie. (Verdrag van Rome in Europa, 2007) 

 

De totstandkoming van de interne markt met haar vier vrijheden speelt hier een zeer belangrijke 

rol in. De gemeenschappelijke markt is al sinds 1993 een feit, zo stelt de Europese Akte. In 1990 

werd het kapitaalverkeer geliberaliseerd en het vrij verkeer van arbeid was reeds langer een feit. 

(Europese Akte in Europa, 2007) 

 

Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie, komt het laatste stadium van de 

economische integratie aan bod. Dit is echter nog niet van toepassing op de gehele Europese Unie, 

bijgevolg is de Europese economische integratie nog niet voltooid. (Verdrag van Maastricht in 

Europa, 2007) 

 

4. Relatie met de Europese Vrijhandelsassociatie en de 
Europese Economische Ruimte 
 

4.1 Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 
 

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting: EFTA) werd opgericht in 1960. De 

stichtende landen waren Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en 

Groot-Brittannië. Een jaar later trad ook Finland toe, in 1970 gevolgd door IJsland en in 1991 door 

Liechtenstein. (EFTA, 2007) De bedoeling van deze organisatie is het tot stand brengen van een 

vrijhandelszone zonder politieke ambities. Hierin verschilt deze associatie van de Europese Unie. 

Men wilde de handel tussen de aangesloten landen onderling liberaliseren en een fundering leggen 

voor economische groei en voorspoed. (Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007 en Europa, 2006) 

 

In 1973 verlieten Groot-Brittannië en Denemarken de EVA om toe te treden tot de EEG. Portugal 

volgde in 1986 en Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995. Sindsdien bestaat de EVA nog maar uit 

vier leden: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. (EFTA, 2007) 
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4.2 Europese Economische Ruimte (EER) 
 

In de jaren 1970 werden er door de EVA nauwere betrekkingen aangeknoopt met de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG) met als doel de handelsbetrekkingen te verstevigen tussen de 

EVA en de EEG. In oktober 1991 bereikten deze landen een akkoord over de vorming van een 

zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER). Deze overeenkomst is het meest vergaande 

akkoord dat de Gemeenschap ooit met derde landen heeft afgesloten: het hield de opheffing van 

alle handelsbelemmeringen in tussen landen die de overeenkomst (EER) tekenden en de EEG. Het 

verdrag werd op 2 mei 1992 door de EU-lidstaten, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, 

Oostenrijk, Zweden en Zwitserland ondertekend. Zwitserland trok zich later echter terug vanwege 

een negatief uitvallend referendum en trad uiteindelijk niet toe. In 1995 werden Finland, Oostenrijk 

en Zweden volwaardig lid van de Europese Unie. Hierdoor geldt de EER-overeenkomst enkel nog 

voor Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze landen kunnen nu genieten van de voordelen van 

de interne markt, zonder alle voorrechten en verantwoordelijkheden van een lid van de EU te 

hebben. Zij hebben ook de mogelijkheid om met de EU samen te werken op beleidsterreinen die 

nauw verbonden zijn met de Interne Markt, zoals milieubeleid en innovatiebeleid. (Europese 

Commissie, 2007a) 
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Hoofdstuk 3: Het economisch beleid van de 
Europese Unie 
 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op het economisch beleid van de Europese Unie. In de 

eerste plaats wordt de Interne Markt besproken, omdat het een zeer grote rol speelt voor 

ondernemers. Vervolgens komt de Lissabonstrategie aan bod. Dit is de belangrijkste strategie van 

de Europese Unie op economisch gebied op dit moment. Ook deze is van groot belang voor 

ondernemers omdat zij een grote bijdrage leveren aan het concurrentievoordeel van de EU en het 

economisch niveau ervan kunnen opkrikken. 

 

1 De Interne Markt 
 

Zoals reeds aangekondigd werd, zal in dit deel de Interne Markt toegelicht worden. Eerst wordt het 

ontstaan kort geschetst, vervolgens het belang van de Interne Markt voor de EU-burgers en het 

economisch belang. Hierna worden de vier vrijheden apart besproken. In het vierde deel zal 

besproken worden waarom de Interne Markt nog niet voltooid is en wat men eraan doet om hem te 

voltooien. Ten slotte geef ik een samenvatting van hoe de EU-10 ten opzichte van de Interne Markt 

staan, dit aan de hand van bevindingen van Eurobarometer (2006). 

 

1.1 Ontstaan 
 

Het eerste wat merkbaar werd van de totstandkoming van de Interne Markt binnen de Europese 

Unie, was de afschaffing van alle extra betalingen op goederen die ingevoerd werden vanuit een 

ander EU-land. Dit was in 1968 via de zogenaamde ‘European Common Market’ (Europese 

Commissie, 2006c). Het werd echter al snel duidelijk dat de Interne Markt niet geheel werkte zoals 

het zijn moest. Er doken andere barrières op die de grensoverschrijdende handel belemmerden. 

Deze worden de non-tarifaire belemmeringen (of ‘non-tariff barriers’) genoemd. Het gaat vooral 

om verschillen in nationale wetten. Zo zijn er verschillen in veiligheids- en 

verpakkingsvoorschriften tussen de lidstaten, technische normen voor producten die van land tot 

land verschillen, tegenstrijdige administratieve procedures voor het goederenvervoer, verschillen in 

nationale accijns- en belastingstarieven, … Onder deze non-tarifaire belemmeringen valt 

bijvoorbeeld ook de neiging van nationale regeringen om lokale bedrijven voor te trekken. 

Dergelijke belemmeringen weerhouden producenten ervan om dezelfde goederen over de gehele 

EU te verspreiden. (Europese Commissie, 2007d en Scorebord Interne Markt, 2007a) 

 

Omwille van deze reden werd de Europese Akte (EA) van 1986 voorzien van een uitgebreid 

zesjarenprogramma. De bedoeling was dat er vanaf 1993 een interne Europese markt zou zijn met 
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vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. Met andere woorden, de 

totstandkoming van de ‘Single European Market’ (Europese Commissie, 2006c). De doelstelling van 

de EA was het Europees integratieproces opnieuw op gang te brengen teneinde de Interne Markt te 

voltooien (Europese Akte in Europa, 2007). De bevoegdheden van de gemeenschappen en van de 

instellingen werden op bepaalde punten gewijzigd.1 Zo werden sommige bevoegdheden van de 

lidstaten overgedragen naar Europese instellingen opdat er geen verschillen meer zouden zijn 

tussen de lidstaten. 

 

1.2 Het belang van de Interne Markt 
 

1.2.1 Voor de burgers 
 

Algemeen 

 

“The freedom of movement to live and work in other Member States has become a symbol of 

European integration” licht de Europese Commissie toe in haar ‘Employment in Europe 2006’. Dit 

wordt gestaafd door een enquête recent uitgevoerd door Eurobarometer2 waar gevraagd werd wat 

het voor mensen betekent om een ‘Europese burger’ te zijn. Het antwoord hierop was 

voornamelijk: “de mogelijkheid hebben om zich vrij naar een andere lidstaat te bewegen”. Dit is te 

danken aan de principes van de vrije markt. Deze stellen dat er binnen het grondgebied van de 

Europese Unie geen beperkingen opgelegd mogen worden die het vrije verkeer van mensen, 

goederen, kapitaal en diensten in de weg staan. 

 

Het idee achter de Interne Markt is dat EU-burgers in staat moeten zijn om overal binnen de EU te 

kunnen genieten van dezelfde vrijheden als die zij in eigen land hebben. De reden van de EU om 

hier werk van te maken is dat het vrije verkeer volgens haar zal bijdragen tot de vorming van een 

sterkere Europese identiteit en diepere Europese integratie. 

 

De voordelen van de Interne Markt zijn er voor de burgers van de EU-lidstaten, alsook voor de 

landen van de Europese Economische Ruimte. (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, 2007) 

 

Voor de consumenten 

 

De Europese Commissie (2005b) duidt aan dat de Interne Markt de concurrentie en handel tussen 

de lidstaten bevordert. Hierop volgt dat de ruimere keuze aan goederen en diensten de kwaliteit 

                                                 
1
 Europa (2007g) 
2
 De Eurobarometer is een groot Europees onderzoek dat wordt gehouden in alle lidstaten van de Europese Unie 

(en enkele kandidaat-lidstaten) 
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verhoogt en de prijzen verlaagt. BusinessEurope (2007) geeft hiervan een voorbeeld: de prijs van 

nationale telefoongesprekken is tussen 1997 en 2005 met 71 procent gedaald. 

 

Voor bedrijven 

 

Door de gemakkelijkere toegang tot andere nationale markten zullen ondernemingen meer kunnen 

verkopen omdat ze een groter afzetgebied hebben. Hierop volgt dat ze geld kunnen besparen door 

schaalvoordelen en extra inkomsten kunnen genereren voor investeringen en innovatie (Europese 

Commissie, 2005b). BusinessEurope (2007) voegt hieraan toe dat de handel tussen de EU-lidstaten 

gestegen is met dertig procent sinds 1992. Ook grensoverschrijdende investeringen zijn gestegen: 

het aandeel van directe buitenlandse investeringen van EU-15-landen naar andere EU-15-landen 

steeg van 53 procent in 1995 tot 78 procent in 2005. 

 

1.2.2 Voor de economie 
 

Economische groei en werkgelegenheid 

 

“Het vergemakkelijken van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in een 

gebied zonder binnengrenzen is cruciaal voor economische groei.” stelt de heer Kok, W. (2004) als 

hoofd van de Groep op Hoog Niveau. Volgens Frits Bolkestein (in Europese Commissie, 2003a) 

heeft de Interne Markt Europa onherkenbaar veranderd: het heeft gezorgd voor miljoenen nieuwe 

banen en honderden miljarden euro’s aan extra welvaart. De Europese Commissie (2003a) voegde 

hier cijfers aan toe: het Europese BBP na tien jaar Interne Markt is 1,8% hoger dan het anders 

geweest zou zijn. Ook zijn er dankzij de Interne Markt 2,5 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen 

gecreëerd zijn. BusinessEurope (2007) actualiseert deze cijfers en stelt dat de Europese Unie 

tussen 1992 en 2006 een geschatte stijging van het BBP van 2,2 procent heeft verkregen door de 

Interne Markt en een stijging van het aantal nieuwe banen met 2,75 miljoen. Doordat de Interne 

Markt een essentiële rol vervult bij de totstandbrenging van meer groei en werkgelegenheid, 

draagt het voor een significant deel bij tot het bereiken van de doelstellingen van de 

Lissabonstrategie aangezien deze zich afspeelt in de context van de Interne Markt. Deze strategie 

wordt in het volgende deel uitgebreid besproken (zie punt 2 van dit hoofdstuk: De 

Lissabonstrategie). 

 

Het middel om de Interne Markt bij te laten dragen om economische groei en werkgelegenheid te 

verbeteren, is barrières te verwijderen en bestaande regelgeving eenvoudiger en eenduidiger 

maken. Op die manier kan iedereen in de EU (zowel particulieren, consumenten en bedrijven) 
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directe toegang krijgen tot 27 landen en ongeveer 490 miljoen1 mensen. Zo doen er zich vele 

interessante kansen voor hen voor. (Europese Commissie, 2007d) 

 

Globaal 

De Europese Commissie (2007b) vermeldt dat de voordelen van de Interne Markt verder gaan dan 

het doen stijgen van economische groei en werkgelegenheidsniveaus. Het helpt Europese bedrijven 

ook om succesvoller te concurreren in de globale markt. Hier worden drie redenen voor 

aangehaald. Als eerste wordt dit bereikt door het leerproces dat deze bedrijven doormaken 

wanneer ze in de Interne Markt concurreren met andere bedrijven. Dit maakt dat deze bedrijven 

hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. Ten tweede biedt globalisatie de mogelijkheid om 

standaarden van de Interne Markt uit te voeren en te promoten in het buitenland (zoals de 

milieumaatregelen). Ten derde zal door het verhoogde tempo van de globale economische 

verandering (door de totstandkoming van China, India en andere nieuwe markten) de Interne 

Markt de mogelijkheid bieden aan Europese bedrijven om een gemeenschappelijk standpunt te 

verdedigen in globale economische forums en op die manier sterker te staan. 

 

1.3. Rechten als EU-burger 
 

De hoekstenen van de Interne Markt zijn de ‘vier vrijheden’: het vrij verkeer van personen, 

goederen, diensten en kapitaal. Deze zullen hieronder verder besproken worden. 

 

1.3.1 Vrij verkeer van personen 
 

Iedere EU-burger kan zich vrij bewegen binnen het grondgebied van de Europese Unie. Zo kunnen 

EU-burgers in eender welke andere lidstaat gaan werken, studeren of van hun pensioen genieten. 

(Europese Commissie, 2007d) Ook hebben zij het recht om zich in een andere lidstaat permanent 

of tijdelijk als zelfstandige te vestigen. (Europese Commissie, 2005c) 

 

De overblijvende wettelijke en praktische obstakels die mensen ervan weerhouden om te genieten 

van deze vrijheden, moeten verwijderd worden. Zo is het Europese beleid op de wederzijdse 

erkenning2 van professionele kwalificaties een voorbeeld van wat de Commissie hiertegen 

onderneemt. 

 

In deze wereld van stijgende globalisering en steeds snellere verandering, kunnen mobiele 

werknemers beduidend bijdragen tot een verbetering van de economie. Dit is specifiek van 

toepassing op de Europese Unie volgens de Europese Commissie (2006) aangezien er nog sterke 

                                                 
1
 Precieze aantal in 2006 volgens Eurostat (2007b) is 492 964 961. 
2
 Dit betekent dat indien kwalificaties in de lidstaat van herkomst erkend worden, deze, zonder aanpassing, in 

andere lidstaten ook erkend dienen te worden. (bron: Europese Commissie, 2003a) 
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ongelijkheden zijn tussen regio’s en lidstaten in de uitgebreide EU. Mobiele arbeidskrachten dragen 

bij tot de verspreiding en het bijwerken van kennis. Ook kunnen zij helpen om aan de behoeften 

van een meer en meer globale wereld te voldoen door aanpasbare, flexibele en inzetbare arbeid te 

leveren. Zij kunnen knelpuntenberoepen, die als rem op de economische activiteit kunnen werken, 

in bepaalde regio’s compenseren. (Europese Commissie, 2006c) 

 

Terwijl deze mobiliteit van personen algemeen als iets positiefs van de arbeidsmarkt gezien wordt, 

blijken de cijfers (Europese Commissie, 2006) over het werkelijke gebruik hiervan relatief laag te 

zijn. Minder dan twee procent van alle EU-inwoners woont in een andere lidstaat. Twee procent 

komt overeen met ongeveer 9,86 miljoen mensen. Deze cijfers worden genuanceerd door andere 

cijfergegevens (BusinessEurope, 2007) die weergeven dat meer dan 15 miljoen Europeanen 

werken in een andere EU-lidstaat. 

 

1.3.2 Vrij verkeer van goederen 
 

Het principe van vrij verkeer van goederen houdt in dat de nationale barrières die vrij verkeer van 

goederen binnen het grondgebied van de EU in de weg staan, worden opgeheven. (Europese Unie, 

2006) Bijgevolg worden geen invoerheffingen geheven op goederen die bewegen tussen de 

lidstaten. Op deze manier tracht men een gemeenschappelijke handelsruimte te creëren zodat 

ondernemingen net zo gemakkelijk zaken kunnen doen in  een andere EU-lidstaat als op hun 

thuismarkt. (Europese Commissie, 2003a) 

 

Lidstaten mogen het vrije verkeer van goederen enkel in uitzonderlijke gevallen beperken. Dit kan 

bijvoorbeeld indien er een risico is voor de volksgezondheid, het milieu of in verband met de 

consumentenbescherming. Dit risico is niet hetzelfde in alle sectoren. Zo is de 

geneesmiddelensector bijvoorbeeld een sector waarin het risico hoger is dan in een sector met 

kantoorbenodigdheden of textiel. (Europese Commissie, 2007d) De EU wou het risico in dergelijke 

risicovolle sectoren verminderen en zorgen voor wettelijke zekerheid voor deze bedrijven, zodat de 

bedrijfsleiders weten wat zij moeten doen om wettelijk in orde te zijn. De EU deed dit door 

nationale voorschriften te harmoniseren via EU-richtlijnen in meer complexe of gevoelige sectoren. 

Op deze manier moet een onderneming geen rekening houden met 27 nationale wetten, maar met 

slechts één overkoepelende Europese richtlijn. Dit maakt het voor ondernemingen een stuk 

eenvoudiger en goedkoper. (Europese Commissie, 2003a) Sectoren die een lager risico voorstellen, 

en dus niet geharmoniseerd zijn, steunen op het wederzijdse erkenningsprincipe. Door dit principe 

kunnen producten die legaal geproduceerd of op de markt gebracht worden in een bepaalde 

lidstaat vrij bewegen door de gehele EU. Het is mogelijk dat er (tijdelijke) beperkingen ingevoerd 

worden voor de handel in goederen in een bepaalde lidstaat. (Europese Commissie, 2007d en 

Europese Commissie, 2006) 
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1.3.3 Vrij verkeer van kapitaal 
 

Het recht van vrij verkeer van kapitaal werd bepaald in het verdrag van Maastricht. Het verdrag 

voorziet erin dat alle beperkingen op verkeer van kapitaal en betalingen, zowel tussen lidstaten als 

tussen lidstaten en andere landen, verboden worden. (Europese Commissie, 2007j) 

 

EU-burgers kunnen de meeste financiële verrichtingen in het buitenland doen, van het openen van 

een bankrekening, het kopen van aandelen van buitenlandse bedrijven tot het kopen van vastgoed. 

Voor bedrijven betekent dit dat zij in principe kunnen investeren in andere Europese bedrijven en 

deelnemen in hun management. Ook kunnen ze probleemloos bedrijven in andere lidstaten 

bezitten. Er blijven nochtans wel regels met betrekking tot deze rechten die geregeld blijven door 

nationale bepalingen en bijgevolg verschillen tussen de lidstaten. Vrij verkeer van kapitaal is een 

essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de eengemaakte markt. Het zorgt ervoor 

dat er een betere verdeling van resources binnen de EU gebeurt, stimuleert handel over de 

grenzen heen, komt arbeidsmobiliteit ten goede en maakt het gemakkelijker voor ondernemingen 

om investeerders te vinden voor het geld dat zij nodig hebben om te starten en te groeien. 

(Europese Commissie, 2007j) 

 

Vrij verkeer van kapitaal is ook een essentiële voorwaarde voor activiteiten van financiële 

dienstenbedrijven over de grenzen heen. Indien het vrij verkeer van kapitaal binnen de EU aan 

beperkingen onderhevig was, zou de effectiviteit van EU-initiatieven in de financiële sector 

gecompromitteerd worden. Dit wordt verder besproken bij het onderdeel ‘vrij verkeer van diensten’ 

(zie 1.3.4). 

 

De EU is bezig met het uitvoeren van een strategie om de financiële integratie uit te diepen en om 

verdere voordelen te leveren aan de industrie en de consumenten. Een meer ontwikkelde 

eengemaakte markt van financiële diensten zal consumenten voorzien van een wijdere keuze aan 

financiële producten (leningen, verzekeringen, sparen en pensioenen) die ze overal in de EU 

zouden kunnen krijgen. Het zal ook eenvoudiger en goedkoper worden voor bedrijven om geld te 

lenen, en zo de kost van kapitaal, goederen en diensten voor iedereen te drukken. (Europese 

Commissie, 2007d) 

 

Sinds het Verdrag van Maastricht zijn meer landen toegetreden tot de EU. Vooraleer zij konden 

toetreden, moesten zij hun barrières die het vrij verkeer van kapitaal in de weg stonden, 

verwijderen. Overgangsperiodes voor bepaalde lidstaten zijn wel mogelijk. (Europese Commissie, 

2007j) 

 

Er zijn uitzonderingen op het vrij verkeer van kapitaal zowel binnen de EU als met andere landen. 

Deze uitzonderingen zijn vooral gelinkt aan belasting, openbare beleidsoverwegingen, witwassen 
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van geld en financiële sancties. Dialoog met nationale autoriteiten en opvolging is nodig om er 

zeker van te zijn dat deze uitzonderingen correct toegepast worden. Deze opvolgingsactiviteiten 

zijn ook essentieel voor het opsporen van overblijvende barrières en beperkingen die het vrij 

verkeer van kapitaal in de weg staan. (Europese Commissie, 2007d) 

 

1.3.4 Vrij verkeer van diensten 
 

Het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap garandeert EU-bedrijven de vrijheid om zich te 

vestigen in andere lidstaten en de vrijheid om diensten te verstrekken op het grondgebied van een 

andere lidstaat dan die waar zij gevestigd zijn. (Europese Commissie, 2007d) 

 

Omdat in het beleid meer en meer aandacht aan dienstensectoren gegeven werd, moest de focus 

van de Interne Markt ook aangepast worden. In het begin was de Interne Markt vooral toegespitst 

op productie-industrieën, wat niet volgehouden kon worden door de stijgende belangrijkheid van 

diensten. Momenteel dragen die diensten bij tot 70 procent van de werkgelegenheid in de Europese 

Unie. Tegelijk zijn zij slechts voor 20 procent verantwoordelijk voor intra-Europese handel. Hieruit 

blijkt de lage verhandelbaarheid van diensten in het algemeen, maar het wijst ook op het nog 

steeds bestaan van regelgevende barrières binnen de Interne Markt. Diensten worden door hun 

‘intangibility’ meer aangetast door complexe regelgevende barrières dan goederenhandel. In 

tegenstelling tot goederen, vereisen diensten vaak bedrijfsprocessen en de aanwezigheid van de 

provider in de lidstaten waar zij wensen te ‘leveren’. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de 

verstrekkers van de diensten. (Europese Commissie, 2007b) Ook heeft het een negatief effect op 

de kwaliteit van de dienst. Deze handelsbarrières treffen vooral kleine en middelgrote bedrijven, 

die beïnvloed worden door complexe administratieve en wettelijke vereisten. Daardoor is het voor 

hen waarschijnlijker dan voor grote bedrijven om zich niet aan grensoverschrijdende 

mogelijkheden te wagen. Als men hierbij denkt aan de dominantie van kleine en middelgrote 

bedrijven in dienstenverrichtingen is het duidelijk dat een dergelijke belemmering de Interne Markt 

voor diensten niet ten goede komt. (Europese Commissie, 2007k) 

 

Dat het nodig blijft om inspanningen te doen, blijkt uit het ‘White Paper on Financial Services 2005-

2010’ met betrekking tot het vrije verkeer van financiële diensten. Hierin stelt de Commissie zich 

doelen op het vlak van het financiële dienstenbeleid tot 2010. Deze doelen moeten verder bouwen 

op de FSAP1 om een geïntegreerde, open, inclusieve, concurrerende en economisch efficiënte 

Europese financiële markt te bereiken. Hiertoe worden drie hoofdactiviteiten gesteld. Zo wil het 

door middel van het uitvoeren, afdwingen en het continu evalueren van bestaande wetgeving 

verzekeren dat toekomstige initiatieven worden gesteund door strenge effectbeoordeling en 

                                                 
1
 Het ‘Financial Services Action Plan 1999-2005’, legde de fundamenten voor een sterke financiële markt in de 

EU en heeft veel veranderingen teweeggebracht: prestaties van de financiële industrie is verbeterd, er is 

verhoogde liquiditeit, hoger niveau van concurrentie en een grotere financiële stabiliteit. (bron: Europese 

Commissie, 2007m) 
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grondig overleg. Hiernaast zullen overblijvende barrières verwijderd worden zodat financiële 

diensten voorzien kunnen worden en dat kapitaal vrij kan circuleren doorheen de gehele EU tegen 

de laagst mogelijke kost, wat dan resulteert in een hoger niveau van financiële stabiliteit, 

consumentenvoordeel en consumentenbescherming. Als laatste zal men de samenwerking en 

convergentie binnen de EU verbeteren, relaties met andere globale financiële markten uitdiepen en 

de Europese invloed wereldwijd versterken. (Europese Commissie, 2007m) 

 

1.4 Vervolledigen van de Interne Markt 
 

Volgens de Europese Commissie (2007d) is al veel bereikt betreffende de Interne Markt. Maar 

aangezien het een lopend proces is, blijft het veel inspanning, waakzaamheid en regelmatige 

bijwerking vragen. De omgeving waar de Interne Markt in functioneert verandert constant. Hoewel 

veel belemmeringen uit de weg worden geruimd, komen er nieuwe in de plaats. 

 

Ook de uitbreiding van de Unie met tien lidstaten in 2004 bemoeilijkt de voltooiing van de Interne 

Markt. De Europese Commissie (2003a) wees al op de gevaren voor de Interne Markt dat deze 

uitbreiding met zich meebrengt. Zij wees erop dat het moeilijker zal worden om belemmeringen te 

verwijderen en om barrières tegen te gaan. In 2007  is zij echter positiever (Europese Commissie, 

2007b) en wijst zij vooral op de potentiële voordelen die de uitgebreide EU biedt als men erin 

slaagt om de Interne Markt te voltooien. Wel verklaart zij dat het risico op spanningen door de 

uitbreiding verhoogd werd. Een studie van de Commissie die de uitbreiding van 2004 herbekijkt, 

besluit dat de uitgebreide Interne Markt meer geïntegreerd en dynamisch geworden is dan 

voorheen, zelfs ondanks de verhoogde economische divergentie tussen haar lidstaten. 

 

De Europese beslissingnemers hebben besloten om over zaken die de Interne Markt betreffen, te 

stemmen bij meerderheid en niet bij eenparigheid van stemmen. (Europa, 2006c) Dit maakt de 

besluitvorming in verband met de Interne Markt een pak minder moeilijk. Op deze manier kunnen 

barrières sneller aangepakt worden. 

 

Er zijn verschillende maatregelen onontbeerlijk om tot de voltooiing van de Interne Markt te 

komen. Zo is er de Europese wetgeving die in alle lidstaten juist geïmplementeerd moet worden 

om het gewenste effect te kunnen hebben. Dit wordt hierna besproken. Vervolgens wordt 

besproken op welke manier de Economische en Monetaire Unie bijdraagt tot het voltooien van de 

Interne Markt. Ten slotte wordt een graadmeter om te meten hoe ver de Interne Markt voltooid is, 

behandeld. 
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1.4.1 Implementatie van Europese wetten door de lidstaten 
 

Om te zorgen dat non-tarifaire belemmeringen verdwijnen, dienen de lidstaten rekening te houden 

met Europese besluiten in hun nationale wetgeving. Indien zij dit niet correct of tijdig doen, treden 

er meer en meer barrières op die de Interne Markt verstoren. Hieruit volgt dat de mogelijkheden 

van de Interne Markt slechts ten volle benut kunnen worden indien alle lidstaten de op Europees 

niveau goedgekeurde wetgeving ook daadwerkelijk omzetten en toepassen. Bijgevolg dient hier 

ook nu nog voldoende aandacht aan gegeven te worden. (Scorebord van de Interne Markt, 2007a) 

 

De Europese Unie vaardigt aanvullende wetten (‘Directives’) uit die ervoor moeten zorgen dat 

belemmeringen verder verdwijnen in specifieke gebieden. Deze wetten moeten geïmplementeerd 

worden op nationaal niveau door de lidstaten zelf. Hierbij is het natuurlijk absoluut noodzakelijk dat 

lidstaten deze wetgeving op een correcte manier en tijdig toepassen. 

 

1.4.1.1 De praktijk: Scorebord van de Interne Markt van 1 februari 2007 
 

Uit dit Scorebord blijkt dat het beste resultaat ooit geboekt is. Hieruit blijkt dat gemiddeld slechts 

1,2% van de richtlijnen van de EU met betrekking tot de Interne Markt waarvoor de uiterste datum 

voor omzetting is verstreken, nog niet in nationaal recht omgezet werd. In juli 2006 was dit nog 

1,9%. Voor de eerste keer wordt de tussentijdse doelstelling van 1,5% gehaald. Hier moet wel bij 

vermeld worden dat het correct omzetten en toepassen van de Interne Marktregels door de 

lidstaten nog wel vaak een probleem blijft. (Scorebord van de Interne Markt, 2007a) Richtlijnen 

kunnen wel zijn opgenomen in de wetboeken van de lidstaten, maar ze moeten ook naar behoren 

in de praktijk worden gebracht. Alleen als de autoriteiten van iedere lidstaat hun taken goed 

uitvoeren, kunnen de burgers en het bedrijfsleven de voordelen van de Interne Markt volledig 

benutten. Indien de EU-wetgeving niet goed omgezet of toegepast wordt, kan de Commissie een 

formele gerechtelijke procedure (inbreukprocedure) instellen tegen de betrokken lidstaat. 

(Europese Commissie, 2003a) Slechts acht lidstaten blijken erin geslaagd te zijn het aantal 

inbreukprocedures dat tegen hen loopt, te doen dalen. Qua omzetting van de richtlijnen blijken alle 

lidstaten hun achterstand verkleind te hebben. Als we dieper ingaan op Polen, merken we dat dit 

land ook aan deze tendens voldoet. Maar als men naar het aantal inbreukprocedures kijkt, scoort 

Polen vrij slecht. Er heeft zich afgelopen jaar een forse stijging voorgedaan. Er lopen nu tegen 

Polen ruim dubbel zoveel inbreukprocedures dan gemiddeld tegen de nieuwe lidstaten. (Scorebord 

van de Interne Markt, 2007a) 
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Tabel 3: Omzettingstekort per lidstaat (november 2006) 

Ranking 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 

Lidstaat DK LT LV SK FI UK CY PL HU MT DE NL SE 

Omzettings- 

tekort (%) 
0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aantal 

wetten 

(directives) 

5 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 

Ontbrekende 

omzettingen 

om 1,5% te 

bereiken 

             

Tabel (deel 1) 

 

Ranking 14 14 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25  

Lidstaat EE AT IE SE FR ES BE CZ IT LU EL PT EU 

Omzettings- 

tekort (%) 
1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 2,2 2,6 2,8 3,0 1,2 

Aantal 

wetten 

(directives) 

18 18 20 21 22 23 26 26 36 42 45 49  

Ontbrekende 

omzettingen 

om 1,5% te 

bereiken 

      1 1 11 17 20 24  

Tabel (deel 2) 

Bron: Scorebord van de Interne Markt (2007a) 

 

1.4.1.2 Scorebord van de Interne Markt van 2 juli 2007 
 

Door het goede resultaat dat geboekt werd, werd een nieuwe doelstelling vastgelegd: men wil 

tegen eind 2009 een omzettingsdeficit van slechts één procent bereikt hebben. Nu blijkt echter uit 

dit recentste Scorebord van de Interne Markt dat het gemiddelde weer gestegen is tot 1,6%. Men 

blijft echter positief en men gelooft dat dit nieuwe doel toch gehaald kan worden. Negen landen 

hebben dit reeds gehaald. Vier lidstaten die het doel van 1,5 procent haalden in december 2006, 

zijn er dit keer niet in geslaagd. Het gaat hier om Nederland, Ierland, Polen en Spanje. Polen blijkt 

het tekort van de vorige keer zelfs verdubbeld te hebben. 
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Tabel 4: Omzettingstekort per lidstaat (mei 2007) 

Ranking 1 2 3 4 5 6 6 6 6 10 10 10 13 

Lidstaat LT LV SK DK DE EE CY MT SI FR HU UK AT 

Omzettings- 

tekort (%) 
0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 

Aantal 

wetten 

(directives) 

8 11 14 15 16 17 17 17 17 19 19 19 22 

Ontbrekende 

omzettingen 

om 1,5% te 

bereiken 

             

Tabel (deel 1) 

 

Ranking 14 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Lidstaat FI SE BE NL IE PL ES CZ EL IT LU PT EU 

Omzettings- 

tekort (%) 
1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 2,4 2,7 3,3 4,4 1,6 

Aantal 

wetten 

(directives) 

23 23 25 26 27 29 31 38 39 44 53 71  

Ontbrekende 

omzettingen 

om 1,5% te 

bereiken 

   1 2 4 6 13 14 19 28 46  

Tabel (deel 2) 

Bron: Scorebord van de Interne Markt (2007b) 

 

1.4.1.3 Driestappenplan van BusinessEurope 
 

Volgens BusinessEurope (2007) is het opvolgen van een driestappenplan noodzakelijk om de 

Europese wetgeving zo effectief mogelijk te laten toepassen in de lidstaten. Deze stappen bevinden 

zich op de niveaus waar veel problemen opduiken. Als eerste wordt ‘transposition’ (herschikking) 

onderscheiden: herschik de regels van de EU in nationale wetgeving. De tweede stap is 

‘administrative implementation’ (administratieve uitvoering): stel geschikte middelen in werking 

om de regels om te zetten in de praktijk. De derde en laatste stap omvat ‘enforcement’ 

(handhaving): controleer de naleving van de herschikte regels (van de eerste stap) en zorg voor 

sancties indien niet nageleefd wordt. 
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1.4.2 De Economische en Monetaire Unie 
 

De EMU (Economische en Monetaire Unie) heeft veel bijgedragen tot de Interne Markt. De creatie 

van één enkele munteenheid houdt een vermindering in van handelsbarrières. Er zijn drie 

belangrijke effecten hiervan te vermelden. Als eerste is er de vermindering van 

transactiekosten. Eén enkele munteenheid staat exporterende bedrijven en consumenten toe om 

te besparen op de transactiekosten die geassocieerd worden met het werken met meerdere 

munteenheden. Het tweede effect situeert zich op het vlak van de wisselkoersrisico’s. Door het 

werken met eenzelfde munteenheid worden deze risico’s geëlimineerd. Het laatste effect omvat de 

markttransparantie. Doordat men de nationale munteenheden afgeschaft heeft en men met 

dezelfde munteenheid werkt, wordt het veel gemakkelijker gemaakt om de prijzen tussen de 

deelnemende lidstaten direct te vergelijken. Daardoor wordt grensoverschrijdende concurrentie 

verbeterd en stijgen de handelsstromen. Dit is ook volgens Rose (2000) een onbetwistbaar effect 

van een muntunie. Deze auteur voegt hier zelfs cijfers aan toe: op basis van een groot aantal 

gegevens besluit hij dat twee landen met dezelfde munteenheid tot drie maal meer handel drijven 

met elkaar dan vergelijkbare landen met hun eigen munteenheid. Dezelfde auteur voegt hier ook 

nog aan toe dat het vastzetten van wisselkoersen en het behouden van de eigen munteenheid ook 

de handel bevordert, maar het effect toch veel kleiner is dan bij een gemeenschappelijke munt. 

 

Hieruit kunnen we afleiden dat de landen die zich niet hebben aangesloten bij de muntunie, en 

bijgevolg de Euro niet aanvaard hebben als nationale munteenheid, niet kunnen genieten van deze 

voordelen. Hierdoor zijn er ook op dit vlak nog handelsbarrières binnen het grondgebied van de 

Europese Unie. (Europese Commissie, 2007b) 

 

1.4.3 Graadmeter voltooiing Interne Markt 
 

Een goede manier om te meten of de Interne Markt voltooid is, is kijken naar prijsconvergentie. 

Indien er nog grote prijsverschillen bestaan binnen de EU voor dezelfde producten, wijst dit op een 

onvoldoende geintegreerde Interne Markt. (Kok, 2004) Volgens het scorebord van de Interne Markt 

(2007a) zijn de prijsverschillen voor levensmiddelen bijvoorbeeld 80 procent groter dan in de VS. 

Bij vervoer zijn de verschillen zelfs nog groter. 

 

Bij toepassing van de hierboven vermelde graadmeter, is het duidelijk dat de Interne Markt voor 

diensten nog niet voltooid is. Volgens de Europese Commissie (2007b) zijn op dit vlak nog steeds 

significante prijsverschillen tussen de lidstaten. De verschillende nationale regelgeving (Europese 

Commissie, 2007d) maken het moeilijk voor dienstverlenende bedrijven om in andere lidstaten te 

werken of hun diensten over de grenzen heen aan te bieden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw 

kader voor het gebied van de financiële diensten, wat de financiële sector van de EU zal in staat 

stellen om zijn volledig potentieel te bereiken zonder te hoeven onderhandelen en zonder kostelijke 
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belemmeringen. Een ander voorbeeld dat aantoont dat de Interne Markt nog verstoringen bevat, is 

het verschil in vennootschapsbelastingtarieven voor bedrijven. Zo is dit in België 33%, vergelijk dit 

met Polen: 19%.1 Door de verschillen wordt de integratie en de doeltreffendheid van de markt 

geremd. (Europa, 2006c) 

 

1.5 De Interne Markt in de tien nieuwe lidstaten van 2004 
 

Eurobarometer (2006) heeft in juli en augustus 2006 een enquête uitgevoerd in opdracht van het 

Directoraat-Generaal (DG) van de Europese Commissie betreffende de Interne Markt en diensten in 

de tien gezamenlijk toegetreden lidstaten van 2004 (de EU-10). Het doel van deze bevraging was 

nagaan hoe bedrijven in de tien nieuwe lidstaten de Interne Markt ervaren hebben en wat hun 

mening ervan is. 

 

In deze enquête heeft men in de tien nieuwe lidstaten alle soorten bedrijven buiten 

landbouwbedrijven, non-profit en bedrijven van openbaar bestuur ondervraagd die minstens tien 

personen tewerkgesteld hadden. De persoon die geïnterviewd werd, was in elk bedrijf een 

medewerker van het hoogste niveau. Er werden 2552 bedrijven geïnterviewd, waarvan er zich 

vijfhonderd in Polen bevonden. 

 

1.5.1 Waarnemingen van Interne Marktmaatregelen 
 

Wanneer gevraagd werd naar hun mening over acht uitingen van de Interne Markt met zich 

meebrengt en die bedoeld zijn om handelsbelemmeringen op te heffen, blijken vooral de 

verwijdering van douanedocumenten en de afschaffing van grenscontroles goed te scoren. Dit zijn 

de traditionele en best merkbare maatregelen van de Interne Markt. 62 procent van de 

ondervraagden antwoordden dat zij vonden dat deze maatregelen een positieve impact op hun 

bedrijf hebben gehad. Wat wel opvalt, is het relatief hoge aantal mensen die ‘not concerned’ 

aangeduid hebben. Dit is waarschijnlijk te verklaren door aantal bedrijven die niet 

grensoverschrijdend actief zijn. 

 

1.5.2 Effecten van de Interne Marktmaatregelen 
 

Concurrentieniveau 

 

Hier wordt als eerste gepeild naar het al dan niet gestegen concurrentieniveau dat zij ervaren 

hebben omwille van de Interne Markt. Men maakt een onderscheid tussen drie soorten bedrijven 

waarvan men deze concurrentie ervaart: binnenlandse bedrijven, buitenlandse EU-bedrijven en 

niet-EU bedrijven. Over alle landen heen blijkt dat vooral de concurrentie van binnenlandse 

                                                 
1
 Behaeghe, I. (2007) 
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bedrijven toegenomen is: hier gaf 53 procent van de geïnterviewden aan dat de concurrentie was 

toegenomen. Ook de concurrentie van buitenlandse EU-bedrijven ervaren de bedrijfsleiders als 

zijnde toegenomen: met 49 procent duiden zij dit aan. Voor niet-EU bedrijven blijkt dat 58% 

aanduidt dat er geen verandering is opgetreden, en dat 23 procent weergeeft dat de concurrentie 

gestegen is. 

 

Indien men de betrokken landen individueel beschouwt, komt tot uiting dat men in Polen het 

grootste percentage van gestegen concurrentie van buitenlandse EU-bedrijven ervaart (55 

procent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De invloed van de Interne Markt op het ervaren concurrentieniveau 
Answers to the question: As a result of the Single Market, have you noticed an increase or a 
decrease in the level of competition in [country] coming from…? 
Bron: Flash Eurobarometer 190, p.8 
 

Wanneer gekeken wordt naar het verschil in concurrentieniveau in de verschillende sectoren, blijkt 

dat vooral bedrijven in de handels- en dienstensector het grootste verschil van concurrentiestijging 

ervaren vanwege binnenlandse bedrijven. Concurrentie van buitenlandse EU-bedrijven bleek het 

meest te zijn gestegen in industriële sectoren. In de handelssector blijkt dan weer het 

concurrentieniveau van niet-EU bedrijven het meest gestegen te zijn. 

 

Grote bedrijven bleken meer geneigd te zijn om een grotere stijging te ervaren in het 

concurrentieniveau van zowel binnenlandse bedrijven, buitenlandse EU-bedrijven en niet-EU-

bedrijven. Dit geldt ook voor bedrijven die meer dan twee handelspartners hebben in de EU. 

Bedrijven die geen handel drijven met de EU-15, maar wel plannen om het te doen, ervoeren de 

hoogste stijging van concurrentie van binnenlandse bedrijven, terwijl zij die werkelijk handel 

drijven met de EU-15 het grootste aandeel buitenlandse EU-bedrijven en niet-EU bedrijven 

vermelden als meest gestegen concurrentieniveau. 
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2. De Lissabonstrategie 

 

2.1 Algemeen 
 

In maart 2000 kwam de Europese Raad in Lissabon bijeen. Op die Raad werd, op voorstel van de 

toenmalige Portugese minister-president Antonio Gutterres, door de regeringsleiders een nieuw 

strategisch doel voor de Europese Unie aangenomen. Het doel voor de EU werd: “de meest 

concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot 

duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang” 

(Europese Raad van Lissabon, 2000). Het is een actie- en ontwikkelingsplan voor een periode van 

tien jaar. De Europese Raad verfijnde deze algemene doelstelling door op haar volgende 

bijeenkomsten verschillende domeingebonden doelstellingen te formuleren (vb. onderwijs en 

werkgelegenheid). De doelstellingen werden aangevuld waar nodig op de volgende bijeenkomsten. 

Een belangrijk moment was toen de Raad bijeen kwam in Göteborg in juni 2001 en er een 

ecologische pijler aan de economische en sociale pijler toegevoegd werd. Deze hield een strategie 

voor duurzame ontwikkeling in. (Vlaanderen en de Europese Unie, 2007) 

 

2.1.1 De Lissabon doelstellingen 
 

Met de start van de Lissabonstrategie zijn er heel wat doelstellingen geformuleerd op verschillende 

domeinen. Onrechtstreeks hebben heel wat doelstellingen effect op ondernemerschap, enkel de 

voor deze thesis meest relevante worden hier besproken. 

 

De Lissabonstrategie stelde dat de lidstaten in 2010 een algemene arbeidsparticipatie1 van zo dicht 

mogelijk bij de zeventig procent moeten kennen. De arbeidsparticipatie voor vrouwen zou op 

minstens zestig procent gebracht moeten worden. Ook het objectief van vijftig procent voor 

‘oudere’ werknemers (dit zijn werknemers tussen 55 en 64 jaar oud) wordt hieraan toegevoegd. 

(Europese Raad van Lissabon, 2000 en Houben, 2004) 

 

Houben, H. (2004) vermeldt hierbij dat slechts twee maatregelen kunnen leiden tot een concrete 

verhoging van de arbeidsparticipatie. De eerste maatregel houdt in dat werklozen en inactieven 

terug aan het werk gezet worden. De tweede maatregel heeft betrekking op de pensioenleeftijd. 

Deze moet opgetrokken worden en vroegtijdige pensionering moet verhinderd worden. Een gevolg 

hiervan is de beslissing van de Europese top van 2002 in Barcelona om de effectieve 

pensioenleeftijd in de lidstaten met vijf jaar te verhogen. 

 

                                                 
1
 De arbeidsparticipatie is de verhouding tussen de werkelijk actieve bevolking op de arbeidsmarkt en het geheel 

van de bevolking tussen 15 en 65 jaar. 
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Om de Lissabonstrategie en doelstellingen te halen, zijn er strategieën nodig die gericht zijn op de 

voorbereiding van de overgang naar een kenniseconomie en kennismaatschappij. Dit door een 

beter beleid op het gebied van informatiemaatschappij en Onderzoek en Ontwikkeling. Om 

innovatie te stimuleren, streeft men ernaar om de totale uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling 

(O&O) drie procent van het BBP te laten bedragen. (Europese Raad van Lissabon, 2000) 

 

Een andere doelstelling is het vergroten van het menselijke kapitaal. Dit wil men realiseren door de 

modernisering van het Europees sociaal model, waarin men investeert in mensen en sociale 

uitsluiting gaat bestrijden. Deze doelstelling hangt samen met de voorgaande rond O&O en een 

kenniseconomie en kennismaatschappij. (Europese Raad van Lissabon) 

 

Ook de doelstellingen rond integratie van de dienstenmarkten en de reductie van de 

administratieve lasten zijn van groot belang voor ondernemers en ondernemingen.  

 

2.1.2 Maatregelen ter verbetering van ondernemerschap  
 

Er werden verschillende zaken aangehaald die verbeterd moeten worden. Een van hen is het 

stimuleren van ondernemerschap. (Europese Raad van Lissabon, 2000) Een gunstig klimaat voor 

het opzetten en ontwikkelen van ondernemingen speelt een centrale rol bij de verwezenlijking van 

de doelstellingen van de Lissabonstrategie.1 Omwille van die reden bekrachtigde de Raad het 

‘Europees Handvest voor Kleine Bedrijven’, waarin de lidstaten en de Commissie worden 

aangemoedigd maatregelen te nemen ter ondersteuning van kleine bedrijven. Aangezien de 

Commissie belanghebbenden contacteert vooraleer voorstellen op tafel te leggen (zoals aangehaald 

in Hoofdstuk 2, punt 1.2.2), trachtte de Commissie een debat over ondernemerschapsbeleid op 

gang te brengen. Daarom publiceerde zij het Groenboek over ondernemerschap als uitgangspunt 

voor een openbare raadpleging over een aantal kernvragen. Men trachtte een zo groot mogelijke 

groep van belanghebbenden te bereiken. Er werden tien vragen gesteld die gebaseerd waren op 

twee hoofdvragen: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer ondernemers komen?” en “Hoe 

kunnen we meer bedrijven doen groeien?”. Op deze vragen kwamen ongeveer 240 reacties uit 25 

landen van Europa, Azië en de VS. Gebaseerd op deze reacties stelde de Commissie een actieplan 

op. 

 

Volgens van Overtveldt (2007) draagt de oprichting van een ‘kenniseconomie’ zelf ook al bij aan de 

stimulatie van het ondernemerschap. In een dergelijke economie is de drempel voor ondernemers 

om daadwerkelijk een onderneming op te starten minder hoog. Dit ligt aan het feit dat de kost van 

kennis (human capital) minder hoog is dan de kosten waar een kapitaalintensieve onderneming 

mee te maken krijgt. Bijgevolg kunnen ondernemers vlugger een idee oppikken en er werkelijk iets 

mee doen. 

                                                 
1
 Europese Commissie (2003b) 
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2.1.3 De open coördinatiemethode 
 

De besluitvorming binnen de Lissabonstrategie wordt omschreven als ‘de open 

coördinatiemethode’. Dit betekent dat door een Europese top een bepaalde doelstelling bepaald 

wordt, maar dat de manier om die te bereiken niet aangegeven wordt. Zo hebben de lidstaten de 

keuze hoe zij de nastreving van de doelstellingen invullen. De regeringen van de EU-landen 

bepalen hun eigen nationale beleid en er is geen voor de gehele EU geldende wetgeving. Bij deze 

methode wordt informatie gedeeld tussen de regeringen. Zo worden de beste praktijken 

aangenomen en stemt men de nationale beleidsmaatregelen op elkaar af. Het belangrijkste aan 

deze methode is dat men van elkaar leert. Ook wordt hier ‘benchmarking’ toegepast. Dit betekent 

dat men de prestaties van lidstaten afmeet door te vergelijken met andere landen. De ‘benchmark’ 

is hierbij de norm waaraan de informatie wordt getoetst. (Vlaanderen en de Europese Unie, 2007 

en Europa, 2006) 

 

2.2 Tussentijdse evaluatie in 2005: het Rapport van Wim Kok 
 

Vijf jaar na de start van de Lissabonstrategie wil de Commissie weten hoeveel vooruitgang reeds 

geboekt werd. Het gaf opdracht tot het maken van een rapport. De naam van dit rapport is “Aan 

de slag: de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Rapport van de Groep op hoog 

niveau onder leiding van Wim Kok”. 

 

Uit het rapport blijkt dat alle lidstaten afzonderlijk wel vooruitgang geboekt hebben op een of 

meerdere prioritaire beleidsdomeinen, maar geen enkele van hen boekte succes over de hele lijn. 

 

Tussen het midden van de jaren negentig en 2003 werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van werkgelegenheid. Het werkgelegenheidspercentage van de EU-15 is gestegen van 

62,5% in 1999 tot 64,3% in 2003. In de schattingen ziet het ernaar uit dat zeven lidstaten van de 

EU-15 het tussentijdse streefcijfer van 67% in 2005 zullen halen. Uit een tabel van Eurostat 

(2007c) die de werkgelegenheid weergeeft, blijkt dat in 2005 het percentage voor de EU-15 65.3 

bedroeg, wat onder het streefcijfer ligt. Voor de gehele EU (toen EU-25) was het percentage 63.9. 

De recentste cijfers op de website van Eurostat duiden momenteel aan dat het percentage voor de 

gehele EU in 2006, het gaat bijgevolg over de EU-25, 64.7 bedroeg, wat nog een heel stuk 

verwijderd is van het percentage dat men in 2010 bereikt wil hebben. 
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Tabel 5: Werkgelegenheid in procenten 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Europese 

Unie 

63.4 64.0 64.2 64.3 64.7 63.9 64.7 

EU-15 63.4 64 64.2 64.3 64.7 65.3 66.0 

EU-25 62.4 62.8 62.8 62.9 63.3 63.9 64.7 

EU-27 62.2 62.5 62.3 62.5 62.9 63.4 64.4 

Bron: Eurostat (2007c) 

 

Uit deze gegevens is duidelijk op te maken dat de uitbreiding van de Europese Unie een negatief 

effect heeft op het behalen van de doelstellingen in verband met de werkgelegenheid. De EU-15 

(de landen die oorspronkelijk de Lissabonstrategie overeengekomen zijn) zijn vrij positief 

geëvolueerd: van 63,4 procent in 2000 tot 66,0 procent in 2006. Voor de gehele EU bedroeg in 

2000 het percentage 63,4 procent (dit is gelijk aan de EU-15) en in 2006 (EU-25) 64.7 procent. 

Aangezien er nog geen prognoses zijn van het jaar 2007, heeft men ook een rij opgenomen waar 

de twee laatst toegetreden landen (januari 2007) reeds toegevoegd zijn. In 2006 blijkt dan dat met 

deze twee landen erbij, het cijfer 64,4 procent bedraagt, wat een daling van 0,3 procent betekent. 

Hieruit blijkt dat het vrij moeilijk wordt om in de uitgebreide Unie het cijfer van 70 procent te halen 

in 2010. 

 

In het rapport wordt dit probleem ook aangehaald. Men erkent dat er door de uitbreiding een reëel 

risico is dat het streefcijfer van 70 procent werkgelegenheid niet gehaald zal worden in 2010, ook 

al was de uitbreiding een goede zet. Het rapport wijt dit aan het feit dat de nieuwe lidstaten over 

het algemeen over lagere werkgelegenheids- en productiviteitscijfers beschikken. Ook het halen 

van de O&O-doelstellingen zal nog moeilijker worden dan bij de vijftien lidstaten die deze strategie 

aanvankelijk ondertekenden. Dit streefcijfer (drie procent) wordt slechts gehaald door twee landen. 

Op het gebied van het milieu bleek het ontkoppelen van economische resultaten en schadelijke 

milieueffecten slechts ten dele een succes. Slechts drie landen zijn er sinds 1999 in geslaagd 

zichtbare vooruitgang te boeken bij het terugdringen van broeikasgassen. 

 

Het rapport vermeldt ook dat de lidstaten vorderingen gemaakt hebben bij de verspreiding van ICT 

en internetgebruik in scholen, universiteit, overheidsdiensten en bedrijven. Twaalf lidstaten 

haalden de streefdoelen hiervan. 
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2.3 De Herziene Lissabonstrategie 
 

De tegenvallende resultaten die bleken uit het tussentijdse rapport, vroegen om een herziening 

van de Lissabonstrategie. Volgens de heer Barroso (in Vlaanderen, 2005) waren de doelen die men 

nastreefde wel goed, maar de middelen die men gebruikte om ze te bereiken niet. Het was nodig 

om de strategie te herdefiniëren. De drie pijlers waar de Lissabonstrategie op steunde (de 

economische, de sociale en de ecologische), werden herbevestigd. Men wil zich toespitsen op 

minder, maar haalbare doelstellingen. De informatiemaatschappij blijft noodzakelijk. Groei en 

werkgelegenheid worden de nieuwe prioriteiten voor de komende jaren. Om succesvol te zorgen 

voor groei en werkgelegenheid is het nodig dat men zich op drie punten concentreert. Het nieuwe 

actieplan omvat deze drie hoofdpunten: 

- Europa: een aantrekkelijke plaats om te investeren en te werken 

- Kennis en innovatie voor meer groei 

- Meer en betere banen 

 

In het rapport dat opgetekend werd om de nieuwe herwerkte Lissabonstrategie voor te stellen1 

wordt toegegeven dat niet genoeg vooruitgang geboekt werd om de mogelijkheid open te houden 

om de doelstellingen van de Lissabonstrategie zoals die gedefinieerd werd in 2000 te behalen 

indien men doorgaat zoals men nu bezig is. In dit rapport is het de bedoeling om duidelijk te 

maken hoe samengewerkt kan worden voor de toekomst van Europa en om de Lissabonstrategie 

‘back on track’ te krijgen. Door meer groei en meer en betere banen na te streven, is het ook 

mogelijk om de bredere economische, sociale en doelstellingen betreffende het milieu te halen. 

 

Aan de lidstaten werd gevraagd om een ‘National Lisbon Programme’ te maken. Hierin wordt 

duidelijk gesteld hoe deze lidstaten van plan zijn dit te doen. 

 

De bedoeling van het rapport is niet om de Lissabonstrategie te herschrijven, maar om nieuwe 

acties op Europees en nationaal niveau te identificeren. Deze acties zullen ertoe bijdragen de 

doelen te bereiken. 

 

2.3.1 Een aantrekkelijkere plaats om te investeren en te werken 
 

Om dit doel te bereiken zal men op vier domeinen extra maatregelen moeten nemen. Als eerste 

wordt de Interne Markt besproken. Het is noodzakelijk, zo stelt het rapport, dat deze uitgebreid en 

uitgediept wordt. Ook hier wordt weer aangehaald hoe belangrijk het is dat lidstaten de EU-

wetgeving goed en tijdig implementeren als de voordelen van de Interne Markt in de praktijk 

voelbaar willen worden voor bedrijven en consumenten. Als probleem wordt hier aangehaald dat in 

een aantal lidstaten de markt van telecom, energie en transport enkel open zijn op papier, zelfs 

                                                 
1
 Commission of the European Communities (2005) 
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lang na de deadlines die vastgesteld werden om die markten vrij te maken. Ook zijn er nog 

verschillende belangrijke hervormingen die extra aandacht nodig hebben om de eengemaakt markt 

te voltooien. Zo is er bijvoorbeeld de markt van de financiële diensten, de markt van de diensten in 

het algemeen, het REACH-voorstel1, een algemeen geldende belastingsvoet en een overkoepelende 

patentregeling voor de Gemeenschap. 

 

Europese en nationale regels (voorschriften) moeten verbeterd worden. Het belang van een goede, 

eenduidige en compacte wetgeving is al eerder aangetoond. Hiervoor zal de EU een ‘new 

regulatory reform initiative’ opstellen en zal het zich laten bijstaan door het aanstellen van een 

outside expert. 

 

Open en concurrerende markten in en buiten Europa moeten verzekerd worden. Concurrentieregels 

moeten proactief toegepast worden. Dit draagt bij tot het verhogen van het vertrouwen van de 

consument. Sectorale screening van barrières voor concurrentie zullen gestart worden in sectoren 

zoals energie, telecom en financiële diensten. 

 

Als men erin slaagt om de EU een aantrekkelijkere plaats te maken om te investeren door de 

Interne Markt te voltooien, heeft dit een significante invloed op groei en werkgelegenheid. Zo zal 

de voltooiing van de eengemaakte markt van financiële diensten alleen al tot een stijging van het 

BBP leiden van 0,6 procent en van werkgelegenheidsniveau van zo’n 0,3 procent op de middellange 

termijn. In de middellange tot lange termijn kan dit tot gevolg hebben dat de kost van kapitaal 

voor bedrijven zo’n 0,5 procent daalt en dit kan dan weer een stijging teweeg brengen van 1,1 

procent van het niveau van BBP en 0,5 procent in het niveau van werkgelegenheid op de lange 

termijn. 

 

2.3.2 Kennis en innovatie voor meer groei 
 

Hier zijn drie punten van belang: verhoog en verbeter de investeringen in Onderzoek & 

Ontwikkeling; stimuleer innovatie, het implementeren van ICT en de duurzame groei van 

resources; draag bij tot een sterke Europese industriële basis. 

 

De EU legt specifieke maatregelen waaraan de lidstaten moeten voldoen. Zo zullen overheden op 

alle niveaus in de lidstaten zich inzetten om innovatie te ondersteunen, dus ‘een realiteit maken 

van de visie van een kennismaatschappij’. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden door uitgaven 

van zowel de publieke als de private sector op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Als 

onderdeel van een grote hervorming van het beleid betreffende staatshulp, zullen lidstaten meer 

vrijheid hebben om onderzoek en innovatie te steunen, vooral door de KMO’s van de EU. Kennis 

                                                 
1
 Met betrekking tot chemische nijverheid 
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doorgeven via een opleidingssysteem van hoge kwaliteit is de beste manier om concurrentie van de 

Unie op lange termijn te garanderen. 

 

Investeren in kennis doet de capaciteit van de EU om te innoveren en om nieuwe technologieën te 

gebruiken, stijgen. Het aandeel van O&O-uitgaven in het BBP dat zal stijgen van 1,9 tot 3 procent 

(om het doel van de Lissabonstrategie te bereiken in 2010) zal ervoor zorgen dat er een stijging 

van het BBP van 1,7 procent zal zijn in 2010. Investeringen in menselijk kapitaal zijn onontbeerlijk 

aangezien hoogopgeleide mensen degenen zijn die het beste met productief kapitaal kunnen 

werken en organisatorische veranderingen het beste kunnen toepassen om nieuwe technologieën 

te implementeren. Ook wordt de nadruk sterk gelegd op ‘levenslang leren’. Zo werd berekend dat 

een stijging van één jaar van het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking draagt bij 

tot zo’n 0,3 à 0,5 procent aan de jaarlijkse BBP-groeiratio van de EU. 

 

2.3.3 Meer en betere banen 
 

Ook hier worden weer drie belangrijke punten aangehaald: maak meer mensen actief en 

moderniseer het sociaal beschermingssysteem; verbeter de aanpasbaarheid van werknemers en 

bedrijven en de flexibiliteit van arbeidsmarkten; investeer meer in menselijk kapitaal door betere 

opleiding en vaardigheden. 

 

Door de juiste benadering te gebruiken en specifiek te richten op het verhogen van de 

arbeidsgraad, kan de arbeidsparticipatie verhogen met anderhalf procent. 

 

2.3.4 Conclusie 
 

De bovengenoemde percentages zijn allemaal een gevolg van de individuele acties. Indien men 

erin slaagt de drie voorgaande punten succesvol te beëindigen, kan het wederzijds versterkend 

effect van deze maatregelen, de percentages nog hoger zetten. De potentiële groeiratio zal zich 

dan dicht bij de drie procent bevinden. Het zou er ook toe bijdragen dat de werkgelegenheid met 

zo’n zes miljoen jobs stijgt in 2010. 

 

2.4 Polen en de Lissabonstrategie 
 

2.4.1 Nationaal Hervormingsprogramma 
 

Aangezien Polen pas lid werd van de Europese Unie in 2004, was dit land niet van bij het begin 

betrokken bij de Lissabonstrategie. Het Polish Lisbon Strategy Forum werd in het leven geroepen in 

2003. Dit om Polen voor te bereiden op de maatregelen die genomen zouden moeten worden. Voor 

de periode 2004-2006 werd dan ook een Nationaal Ontwikkelingsplan opgesteld. Na de hervorming 

van de Lissabonstrategie werd het Nationaal Hervormingsprogramma (NRP) van Polen voor de 
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periode 2005-2008 opgetekend1, zoals in de andere landen. Dit programma is voor Polen 

gebaseerd op de doelstellingen die neergeschreven werden in het Nationaal Ontwikkelingsplan en 

op de doelstellingen die terug te vinden zijn in de socio-economische agenda van de nieuwe 

overheid, getiteld “Solidarity State”. 

 

Er zijn zes prioriteiten terug te vinden in dit NRP, namelijk: 

- het consolideren van openbare financiën en het verbeteren van het openbaar 

financiënbeheer 

- het ontwikkelen van ondernemerschap 

- verhoogde innovatie van bedrijven 

- de infrastructuur beter ontwikkelen en de bevordering en verzekeren van 

concurrerende voorwaarden in netwerksectoren 

- het creëren van arbeidsplaatsen en het verminderen van werkloosheid 

- het verbeteren van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven door 

investering in menselijk kapitaal 

 

Gezien het onderwerp van deze thesis, zal ik mij enkel toespitsen op de maatregelen die Polen 

plande in verband met het ondernemerschap. Er zijn verschillende maatregelen die men wil nemen 

ter verbetering van de ontwikkeling van ondernemerschap. Zo wil men eerst en vooral de kwaliteit 

van de nationale regulering verbeteren zodat overbodige formaliteiten geschrapt kunnen worden 

en de overige minder complex zullen zijn. Men verwacht dat meer ondernemingen opgestart zullen 

worden door de maatregelen die zij zullen nemen en dat er zodoende meer jobs gecreëerd worden. 

Ook wensen zij de administratieve procedures te vereenvoudigen en bedrijfsverrichtingen minder 

duur te maken. Op deze manier worden de kosten van bedrijven gedrukt. Als derde punt wordt 

aangehaald dat de economische wetgeving verbeterd dient te worden zodat deze duidelijk is voor 

iedereen. Men zal ook verder werken aan het openstellen van de markten en het liberaliseren van 

bedrijven die eigendom zijn van de staat. Men wil de toegang tot leningen, waarborgen en 

kapitaalinvesteringen (risicokapitaal) vergemakkelijken en vereenvoudigen voor ondernemers. 

 

2.4.2 Volledige beoordeling van Pools voortgangsrapport 
 

Na de voorstelling van het voortgangsrapport zal hier weergegeven worden wat de Europese 

Commissie hiervan vond en welke bemerkingen zij hierbij had. 

 

In het jaarlijkse vooruitgangsrapport (Annual Progress Report, APR) van de Commissie2, werd 

Polen aangespoord om meer aandacht te besteden aan: het doen stijgen van concurrentie; meer 

O&O en innovatie in de publieke sector; een uitgebreide strategie voor investeringen in 

                                                 
1
 Council of Ministers (2005) 
2
 Europese Commissie (2006) 
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infrastructuur en milieubescherming; een volledigere benadering om werkgelegenheid te doen 

stijgen en het aankaarten van regionale verschillen. De Commissie maakte hier haar ongerustheid 

bekend betreffende het ontbreken van doelen, tijdschema’s, budgetimplicaties en informatie over 

controle en evaluatie. De Commissie stelt dat ze tevreden is over het feit dat Polen hier rekening 

mee gehouden heeft en het volgende rapport voorzien heeft van tijdschema voor uitvoering met 

verwachte gevolgen van maatregelen die samen voorgesteld werden met kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren. Er is ook meer informatie over de financiële bronnen die aan deze 

hervormingen gewijd zullen worden. 

 

Polen heeft beperkte vooruitgang gemaakt bij de implementatie van het NRP. Zo is er verbetering 

merkbaar op het gebied van betere regulering, maatregelen ter verbetering van de 

ondernemingsomgeving (vooral voor KMO’s) en het aanmoedigen van ondernemerschap. 

Vooruitgang is teleurstellend geweest op het vlak van bijvoorbeeld het verbeteren van 

transportinfrastructuur, liberalisatie van de energiemarkt, meer mensen aantrekken in en houden 

in de werkgelegenheid (arbeidsparticipatie verhogen). Ook is de vooruitgang betreffende het 

vergemakkelijken van start-ups beperkt. Er is ook geen duidelijk doel voor O&O vastgesteld voor 

2010. 

 

2.4.3 Aanbevelingen van de Raad betreffende het NRP 
 

De Raad bracht op 12 december 2006 een aanbeveling uit betreffende de globale richtsnoeren voor 

het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap inzake de tenuitvoerlegging van het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.1 Hier worden de geboekte resultaten van de 

voortgangsrapporten van de lidstaten beoordeeld. Er wordt aanbevolen dat de lidstaten de 

maatregelen nemen die in dit document per land aangehaald worden. De resultaten worden 

verwacht in de voortgangsverslagen inzake de tenuitvoerlegging van hun nationale 

hervormingsprogramma’s in het kader van de hernieuwde Lissabonstrategie. 

 

Algemeen vermeldt de Raad dat Polen beperkte vooruitgang boekt bij de tenuitvoerlegging van zijn 

nationale hervormingsprogramma. Op micro-economisch gebied blijken er tekenen te zijn dat dit 

land goede resultaten begint te boeken, hoewel vele maatregelen zich nog maar in het 

beginstadium bevinden. Wat betreft de tenuitvoerlegging op macro-economisch gebied en 

werkgelegenheidsgebied is onvoldoende. Het beleid vormt slechts in beperkte mate een respons op 

de door de Europese Voorjaarsraad 2006 aangegane verbintenissen. 

 

Als positieve punten worden de veelbelovende hervormingen ter vereenvoudiging van het 

belastingstelsel, de invoering van systematische effectbeoordeling voor wetgeving en betere 

toegang voor KMO’s tot financiering, aangehaald. 

                                                 
1
 Commissie van de Europese Gemeenschappen (2006) 
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De zwakke punten zijn echter talrijker. Hier situeren zich de aanbevelingen: 

- de begrotingsconsolidatie verder bespoedigen en de nominale tekorten aanvullen 

- concurrentie verbeteren in de netwerkindustrieën en in de financiële sectoren, onder meer door 

herziening van de rol van de regelgevende instanties 

- O&O en innovatie stimuleren door de openbare onderzoeksector te hervormen en maatregelen te 

nemen om meer rechtstreekse buitenlandse investeringen aan te trekken naar medium- en 

hoogtechnologische industrieën en hiervan maximaal profijt te hebben 

- de hervorming van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling voltooien met het doel het 

niveau en de doeltreffendheid van het actieve arbeidsmarktbeleid zodanig te verhogen dat dit een 

groter aantal werklozen bestrijkt, met name ouderen en jongeren 

- de fiscale druk op arbeid verlagen en de uitkeringen herzien om de stimulans om te gaan werken 

te vergroten en terzelfder tijd maatregelen ontwikkelen en de deelname van volwassenen aan 

levenslang leren te vergroten en om de onderwijs- en opleidingsstelsels te moderniseren met het 

oog op de behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

Er wordt ook een speciale vermelding gemaakt van onder andere de nood aan modernisering van 

de vervoersinfrastructuur, verder afbouwen en ombuigen van staatssteun, versnelling van de 

procedure van registratie van nieuwe bedrijven, erop toezien dat de instrumenten van het 

cohesiebeleid de in het voortgangsrapport aangegeven structurele maatregelen ondersteunen om 

bij te dragen aan het stimuleren van groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid en sociale 

samenhang. Ook dient er een resoluut en realistisch doel voor de totale investeringen in O&O 

gesteld te worden voor 2010. 

 

2.5 CPB model WorldScan 
 

Het Centrale Planbureau Nederland maakt onafhankelijke economische analyses en heeft ook de 

Lissabonstrategie onder de loep genomen. Door gebruik te maken van een algemeen 

evenwichtsmodel voor de wereldeconomie, WorldScan, zijn de doelstellingen van de 

Lissabonstrategie geanalyseerd. Men heeft gebruik gemaakt van de simulaties om de gevolgen van 

het bereiken van deze doelstellingen te kwantificeren voor de EU als geheel, de individuele 

lidstaten en voor verscheidene economische sectoren. Het is de bedoeling met deze simulaties een 

antwoord te bieden op de vraag: wat gebeurt er als de EU deze doelstellingen haalt?  

 

Er zijn twee scenario’s geanalyseerd, een hoog en een laag scenario, voor de twee meest effectieve 

doelstellingen ten aanzien van de economische groei: werkgelegenheid en O&O. 

 

Afhankelijk van het scenario uit de toename van het aantal banen samen met de 70% doelstelling 

voor werkgelegenheid zich in een toename van het BBP van 6,3 tot 9,2%. Het kan nodig zijn om 
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substantieel de belastingen en de sociale zekerheidspremies te verlagen om de vooropgestelde 

doelstelling te behalen. Uit de simulatie blijkt dat op lange termijn de efficiëntie van arbeid met 

0,5% toeneemt voor landen met een hoog geschoolde beroepsbevolking en tot 3% toeneemt voor 

landen met een minder hooggeschoolde beroepsbevolking. Hieraan verbonden is het effect van de 

doelstellingen voor menselijk kapitaal. Het effect hierop manifesteert zich pas op lange termijn en 

is erg afhankelijk van de uitgangspositie van de lidstaten. 

 

Verder dragen de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk bij tot de economische groei. 

Beide scenario’s impliceren een toename van het BBP van 3,5 tot 11,6%. Het hoge scenario 

beschrijft een toename van het BBP met ongeveer 3% voor landen die de doelstelling al gehaald 

hebben, en een toename tot 30% voor landen die nauwelijks geld aan O&O besteden. 

 

De gezamenlijke simulaties geven een grove indicatie van de economische voordelen die het 

bereiken van de Lissabon doelstellingen met zich meebrengt. Indien Europa de doelstellingen haalt 

die in Lissabon zijn afgesproken, kan het BBP met 12 tot 23% toenemen en de werkgelegenheid 

met ongeveer 11%. Er zijn in de meeste lidstaten echter nog grote inspanningen nodig om de 

noodzakelijke beleidsmaatregelen te ontwikkelen. De kosten hiervan zijn niet integraal in deze 

studie meegenomen. De verplichtingen die de landen aangaan om de noodzakelijke hervormingen 

te implementeren waardoor de Lissabon doelstellingen kunnen bereikt worden, zullen uiteindelijk 

bepalen wat de Lissabon strategie oplevert. (CPB, 2006) 
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Hoofdstuk 4: Ondernemerschap 
 

In dit deel wordt eerst en vooral een definitie gegeven van een KMO volgens de nieuwe wetgeving 

van 2005. Daarna zal de rol van het ondernemerschap toegelicht worden, voor de economie in het 

algemeen en binnen de Europese Unie in het bijzonder. Vervolgens zal aangehaald worden welke 

barières er zoal zijn in de ontwikkeling van het ondernemerschap. Dit wordt gevolgd door het 

beleid van de EU betreffende KMO’s. Ten slotte wordt de Europese steun die beschikbaar is voor 

ondernemers, uitgediept. 

 

1. Definitie KMO 
 

Sinds 1 januari 2005 is een nieuwe Europese definitie van een KMO van kracht. Dit was 

noodzakelijk omdat voorheen geen eenduidige definitie gangbaar was binnen de Europese Unie. 

Iedere lidstaat hanteert een eigen definitie van een KMO. Dit verandert niet door de nieuwe 

Europese definitie, deze heeft enkel effect op de communautaire regelgeving van de EU. De EU 

raadt echter wel aan om de nieuwe definitie op nationaal vlak door te voeren, maar hier zijn geen 

verplichtingen aan verbonden. 

 

In Polen wordt door het statistisch hoofdbureau (Glowny Urzad Statystyczny, het GUS) een 

onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven, die tot vijf werknemers hebben, en middelgrote 

bedrijven die tot twintig mensen tewerkstellen. In het geval van ondernemingen in de bouw- of 

industriële sector hebben middelgrote bedrijven tot vijftig werknemers. Kleine bedrijven maken de 

overgrote meerderheid uit: 2,8 miljoen van de 3,16 miljoen geregistreerde bedrijven in het jaar 

2000. (GUS, 2005) 

 

In vele documenten van de Europese Unie wordt gesproken over een ‘SME’, een Small and 

Medium-sized Enterprise. In Nederland wordt dan weer de term MKB gebruikt: het Midden- en 

Kleinbedrijf. De verschillende termen worden geregeld door elkaar gebruikt in de documenten die 

ik voor dit onderzoek gebruikt heb. Ik zal hier de term KMO (Kleine en Middelgrote Onderneming) 

hanteren. 

 

“De nieuwe KMO-definitie […] is een grote stap naar een beter ondernemingsklimaat voor het 

midden- en kleinbedrijf en heeft tot doel het ondernemerschap, de investeringen en de groei te 

bevorderen. Deze definitie is opgesteld na ruim overleg met de betrokken partijen en zij levert het 

bewijs dat naar de KMO’s moet worden geluisterd om de doelstellingen van Lissabon te kunnen 

verwezenlijken.” (Verheugen, 2005, in Europese Commissie, 2005a p.3) 
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De noodzaak voor een gemeenschappelijke definitie van een KMO binnen de grenzen van de 

Europese Unie drong zich op door de maatregelen ter ondersteuning van KMO’s. Deze definitie 

dient op hetzelfde gebaseerd te zijn voor alle lidstaten om concurrentievervalsing te beperken en 

de samenhang en doeltreffendheid te verbeteren. De definitie is van toepassing op alle 

beleidslijnen, programma’s en maatregelen van de Commissie ten behoeve van KMO’s. Het is geen 

verplichting dat de lidstaten in hun nationaal beleid ook deze definitie toepassen, maar de 

Commissie verzoekt hen hier wel om. Ook de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees 

Investeringsfonds (EIF) worden aangespoord om deze zoveel mogelijk te gebruiken. (Europese 

Commissie, 2005a) 

 

Om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de definitie van een KMO, moeten drie dingen getoetst 

worden. Om te beginnen dient na te gaan hoe diepgaand de relaties van het betreffende bedrijf 

zijn met andere bedrijven. Dit is noodzakelijk omdat het de cijfers die gebruikt moeten worden bij 

het toetsen van de volgende criteria beïnvloedt. De gevonden cijfers moeten gebruikt worden voor 

het toetsen aan het criterium van het aantal werknemers dat in het bedrijf tewerkgesteld is en aan 

het criterium betreffende de omzet of het balanstotaal van het bedrijf. Een KMO binnen de 

Europese Unie is in te delen in drie verschillende groottes: de micro-ondernemingen, de kleine 

ondernemingen en de middelgrote ondernemingen. Deze worden hier besproken. 

 

1.1 Onafhankelijkheidsgraad 
 

Hier worden drie soorten onderscheiden: de zelfstandigen, de partneronderneming en de 

verbonden onderneming. Deze worden hier toegelicht. 

 

1.1.1 Zelfstandige onderneming 
 

Een zelfstandige onderneming is een onderneming die volledig onafhankelijk is. Dit betekent dat er 

geen participatie is van het betreffende bedrijf in een ander bedrijf en andersom. Het kan echter 

dat er een participatie is en dat de onderneming toch als zelfstandig beschouwd wordt. Dit is het 

geval wanneer de betreffende onderneming minder dan 25 procent van het kapitaal of de 

stemrechten van een of meer andere ondernemingen bezit en/of als andere ondernemingen niet 

meer dan 25 procent in het betreffende bedrijf bezitten. Indien er meerdere verschillende 

investeerders in het betreffende bedrijf betrokken zijn met elk een belang van minder dan 25 

procent, kan het bedrijf nog steeds als onafhankelijk beschouwd worden indien die investeerders 

onderling niet verbonden zijn. 

 

Binnen deze definitie zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Zo geldt dat de drempel van 25 

procent overschreden mag worden door bepaalde bedrijven, die niet als partnerondernemingen 

beschouwd worden. De bovengrens is een belang van vijftig procent per investeerder. Voorbeelden 
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hiervan zijn: universiteiten en non-profitonderzoekscentra, openbare particitpatiemaatschappijen, 

business angels en risico-kapitaalmaatschappijen. 

 

1.1.2 Partneronderneming 
 

Bij deze relatie gaan ondernemingen een significant financieel partnerschap aan met andere 

ondernemingen zonder dat een ervan effectief directe of indirecte zeggenschap heeft over de 

andere. Bijgevolg zijn ze niet zelfstandig, maar ook niet verbonden. 

 

Over een onderneming kan besloten worden dat het een partneronderneming is wanneer deze 

onderneming minstens 25 procent en maximaal 50 procent van het kapitaal of de stemrechten van 

een andere onderneming bezit en/of als een andere onderneming dit in de betreffende 

onderneming bezit. 

 

Indien een onderneming een partneronderneming blijkt te zijn, moet de onderneming bij de eigen 

cijfers een percentage (dat overeenkomst met het percentage van belang in de andere 

onderneming) van de personeelsbezetting en de financiële gegevens van de andere onderneming 

bij die van de betreffende onderneming optellen. Het resultaat wordt getoetst aan de KMO-criteria 

betreffende werknemers en balanstotaal/omzet. 

 

1.1.3 Verbonden onderneming 
 

Bij dit soort relatie kan men stellen dat de betrokken ondernemingen een groep vormen. Zij 

hebben directe of indirecte zeggenschap over een meerderheid van de stemrechten van een andere 

of omdat een heersende invloed uitgeoefend kan worden op een andere onderneming. Een 

voorbeeld van een verbonden onderneming is de volle dochteronderneming. 

 

Ook bij deze vorm moeten cijfers van de andere onderneming bij die van de betreffende 

onderneming opgeteld worden om te kunnen toetsen aan de KMO-criteria. Hier wordt niet met 

percentages geteld, maar gebruikt men de volle honderd procent. 

 

1.2 Aantal werknemers 
 

Een micro-onderneming stelt minder dan tien mensen te werk, een kleine onderneming heeft 

minder dan vijftig werknemers en een middelgrote onderneming heeft er minder dan 250. De 

drempel betreffende de personeelsbezetting dient gerespecteerd te worden indien een 

onderneming als KMO beschouwd wil worden. Er wordt gebruik gemaakt van het criterium 

‘arbeidsjaareenheden’ (AJE). Dit houdt in dat iedereen die tijdens het hele referentiejaar voltijds in 

of voor het betreffende bedrijf gewerkt heeft, als één eenheid telt. Dit heeft tot gevolg dat deeltijds 

en seizoengebonden personeel en tijdelijk personeel als fracties van een eenheid tellen. 
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1.3 Omzet of balanstotaal 
 

Het tweede criterium dat gebruikt wordt om te bepalen of een onderneming een KMO is, heeft 

betrekking op de omzet of het balanstotaal. Opvallend hier is dat de onderneming kan kiezen of zij 

het omzetplafond of de balansdrempel in acht neemt. Bijgevolg hoeft zij niet aan beide criteria te 

voldoen en mag zelfs één drempel overschreden worden zonder de status als KMO te verliezen. 

 

Een micro-onderneming mag maximaal twee miljoen euro aan omzet of hetzelfde bedrag aan 

balanstotaal hebben. Voor een kleine onderneming is dit bedrag maximaal tien miljoen euro. Bij 

een middelgrote onderneming geldt dat de omzet maximaal vijftig miljoen mag bedragen en dat 

het balanstotaal maximaal 43 miljoen euro mag bedragen. 

 

1.4 Besluit 
 

Tot de categorie van KMO’s behoren alle ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam 

zijn en waarvan de jaaromzet vijftig miljoen euro of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro niet 

overschrijdt. Indien een onderneming die als KMO gezien wordt, gedurende één boekjaar een limiet 

overschrijdt, heeft dit geen effect. Als dit twee jaren achter elkaar gebeurt wel, in dat geval wordt 

de onderneming tot een grote onderneming gerekend en kan het geen beroep meer doen op de 

maatregelen die effect hebben op KMO’s. Andersom is dit ook het geval. Indien een grote 

onderneming twee jaren achter elkaar onder de criteria voor een KMO blijft, zal dat bedrijf na die 

twee jaar als KMO beschouwd worden. 

 

Tabel 6: Samenvatting van de KMO-criteria 

Categorie 

ondernemingen 

Personeelsbezetting: 

Arbeidsjaareenheden 

(AJE) 

Jaaromzet of 
Jaarlijks 

balanstotaal 

Middelgroot < 250 ≤ 50 miljoen euro ≤ 43 miljoen euro 

Klein < 50 ≤ 10 miljoen euro ≤ 10 miljoen euro 

Micro <10 ≤ 2 miljoen euro ≤ 2 miljoen euro 

 

 

 

 

 



 - 51 - 

2. Het belang van ondernemerschap en ondernemingen 
 

2.1 Algemeen 
 

“Increased knowledge and an open internal market do not automatically drive innovation, 

competitiveness and growth. It requires entrepreneurship to design new products and services and 

take advantage of market opportunities to create value for customers.” Kok, W. (2004) 

 

De bijdrage van ondernemers aan de economie is substantieel. Zo draag ondernemerschap relatief 

veel bij aan economische groei en dynamiek en aan de creatie van werkgelegenheid. Dit zal 

hieronder besproken worden, alsook de materiële welvaart dat ondernemingen creëren en hun 

bijdrage aan het welzijn van de hele maatschappij. 

 

Economische groei en werkgelegenheid 

“Ondernemers en ondernemingen staan centraal in het aanzwengelen van de economische groei.” 

(Van Overtveldt, 2007) In toenemende mate zijn nieuwe en kleine ondernemingen, veeleer dan 

grote, de belangrijkste leveranciers van nieuwe arbeidsplaatsen. Landen met een sterkere stijging 

van de ondernemerschapscijfers gaven naderhand gewoonlijk een sterkere daling van de 

werkloosheidscijfers weer. (Audretsch (2002) in Europese Commissie, 2003b) Uit onderzoek is 

gebleken dat ondernemerschap een positieve bijdrage levert aan de economische groei, hoewel de 

groei van het BBP door nog veel andere factoren wordt beïnvloed.1 

 

Concurrentievermogen 

Volgens de Europese Commissie (2003b) zorgen nieuwe ondernemersinitiatieven, zowel voor het 

starten van een nieuwe onderneming als wanneer een bestaande wordt geheroriënteerd 

(bijvoorbeeld door overname), voor een verhoging in de productiviteit. Dit doet de 

concurrentiedruk toenemen, waardoor andere ondernemingen gedwongen worden om te reageren. 

Dit kunnen ze doen door hun efficiëntie te vergroten of innovatie te introduceren. Wanneer 

ondernemingen zorgen dat hun efficiëntie vergroot of dat ze meer innovatie gebruiken, heeft dit tot 

gevolg dat de concurrentiekracht van een economie in haar geheel vergroot. 

 

Materiële welvaart 

Ondernemingen dragen bij tot de verbetering van de materiële welvaart. Dit doen zij via 

technologische vernieuwingen. Wanneer een ondernemer iets nieuws op de markt brengt en het 

slaat aan, betekent dit dat mensen die het zich kunnen aanschaffen er op materieel vlak op vooruit 

gaan. Ook houdt dit in dat door de stijgende verkoop de efficiëntie stijgt waardoor de prijzen 

                                                 
1
 Bijvoorbeeld in Audretsch (2002), “Entrepreneurship: A survey of the literature”, Audretsch, Thurik, Verheul 

en Wennekers (2002), “Entrepreneurship: Determinants and policy in a European-US comparison” in Europese 

Commissie (2003b) 
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kunnen dalen en dit product bijgevolg voor meer mensen bereikbaar wordt. Ook voor hen stijgt 

bijgevolg de materiële welvaart. (Van Overtveldt, 2007) 

 

Welzijn 

Van Overtveldt (2007) bespreekt ook de manier waarop ondernemers en ondernemingen bijdragen 

aan het welzijn van een maatschappij. Meer en meer ondernemers spitsen zich toe op activiteiten 

die de doelstelling om op korte termijn ondernemingswinst te maximaliseren, overstijgen: zie 

hiervoor bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiertoe behoort de vrijwillige 

integratie van sociale en milieuaspecten in de bedrijfsactiviteiten (Europese Commissie, 2003, 

Groenboek). Dit noemt hij de indirecte methode. Maar het meeste dragen de bedrijven bij door het 

feit dat zij tweederde van alle financiële middelen van alle Belgische overheden in het laatje 

brengen. Met dit geld worden dan weer de minderbedeelden en zwaksten in onze samenleving 

geholpen. Dit wordt de directe methode genoemd. 

 

2.2 In de Europese Unie 
 

Volgens de Europese Commissie zal de EU speciale aandacht aan de KMO’s moeten schenken 

indien het haar Lissabon doelstellingen wil halen om de economische groei te versnellen en meer 

en betere jobs te creëren. Zij zijn het die de grootste rol zullen spelen, daar de Europese kleine en 

middelgrote ondernemingen de motor van de Europese economie zijn. Zij zijn de voornaamste 

drijvers om een duurzame groei en meer en betere banen te creëren. KMO’s zijn de ruggegraat van 

de Europese economie. Over de hele EU verspreid zijn er ongeveer 23 miljoen van. Dit is 99% van 

alle bedrijven. KMO’s dragen bij voor meer dan 100 miljoen jobs. In bepaalde industrieën, zoals 

textiel, de bouw and meubelfabrikanten dragen zij zelfs bij tot meer dan 75 procent van de banen. 

(Europese Commissie, 2007c en Europese Commissie, 2007i) 
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Fig.3: werkgelegenheid in procenten op basis van de grootte van de onderneming 

Bron: Europese Commissie (2007c) 
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Ook in Polen geldt dat KMO’s een zeer grote rol spelen in de nationale economie. Zij blijven de 

drijvende kracht voor economische groei in de toekomst, aldus GUS (2005), met 67,1 procent van 

de werkgelegenheid die ze voor hun rekening namen in het jaar 2005. 

 

3. Barrières voor ondernemerschap 
 

Het belang van KMO’s voor Europa wordt op brede schaal erkend en toch zijn er niet genoeg 

ondernemers en KMO’s die groeien en nieuwe jobs creëren. Volgens de Europese Commissie 

(2007i) zijn daar twee belangrijke redenen voor. Eerst en vooral zijn er niet genoeg Europese 

burgers die zich aangetrokken voelen tot de professionele uitdagingen en risico’s van het opstarten 

en runnen van een KMO. Volgens de Europese Commissie (2007c) gaf een bevraging van EU-

burgers weer dat zestig procent nog nooit overwogen heeft om een onderneming op te starten. Ten 

tweede maakt de wetgeving en regelgeving het werk van KMO’s ingewikkeld en draagt het bij tot 

een verhoging van hun kosten. Verhoogde kosten heeft zonder twijfel effect op het al dan niet 

aannemen van bijkomende werknemers, wat dan weer een invloed uitoefent op de creatie van 

extra banen. 

 

Van Overtveldt (2007) geeft een reden voor de gebrekkige aantrekkingskracht van het opstarten 

van een onderneming. Hij stelt dat er in West-Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, een 

eerder kritische tot zelfs negatieve houding tegenover het ondernemerschap is. Hij stelt dat 

wanneer vanuit de brede cultuur van de maatschappij een positieve houding ten aanzien van 

ondernemerschap domineert, het naar de oppervlakte komen van ondernemingstalenten veel 

spontaner zal verlopen. Ook de heer Kok (2004) haalt het eerder negatieve beeld van Europese 

burgers ten opzichte van ondernemers en ondernemingen aan dat als een rem op het 

ondernemerschap werkt. Hij legt vooral de nadruk op het stigmatiseren van ondernemers die ooit 

verwikkeld zijn geweest in een faillissement, al was dit niet aan hen te wijten. Het blijkt ook dat 

46% van de ondervraagde Europese burgers vindt dat “men geen bedrijf moet starten wanneer het 

risico bestaat dat het kan mislukken”. Dit staat tegenover slechts 25 procent van de Amerikaanse 

burgers. Dat dit een rem zet op ondernemerschap is wel duidelijk aangezien in Europa veel 

commerciële ideeën nooit het marktstadium bereiken omdat aan de uitvoerbaarheid ervan wordt 

getwijfeld nog voordat ze op de markt worden uitgetest.1 

 

De heer Van Overtveldt (2007) haalt ook kort aan dat rechtszekerheid een grote invloed heeft op 

het beperken of net stimuleren van ondernemerschap. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 

om ervoor te zorgen dat ondernemers met een gerust hart engagementen op langere termijn 

kunnen aangaan. Overheden kunnen dit in de war sturen door het al te vaak veranderen van de 

                                                 
1
 De analyse had betrekking op acht EU-lidstaten, de VS en Canada. “The role of policy and institutions for 

productivity and firm dynamics: evidence from micro and industry data”, werkdocument nr.329, Stefano 

Scarpetta et al (2002) Bron: Europese Commissie (2003b) 
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spelregels inzake vergunningen, fiscaliteit, reglementeringen en dergelijke. Ook hier treedt de heer 

Kok (2004) hem bij door te stellen dat de kwaliteit van de wet vaak te wensen overlaat. De 

algemene lastendruk in verband met regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen is een groot 

obstakel voor ondernemers. Het gevoel onder de ondernemers bestaat dat de voordelen van de 

toenemende regelgeving niet langer opwegen tegen de kosten. Er is onvoldoende ruimte voor het 

nemen van risico’s en onduidelijke en overbodige regelgevingen vragen teveel aandacht en 

middelen van de ondernemer. Dit obstakel verwijderen vraagt om minder regelgeving (uitbannen 

van onnodige bureaucratie), maar nog belangrijker is het opstellen van betere en logischere 

regelgeving. Onnuttige en overvloedige regelgeving betekent voor een KMO een zware belasting, 

en vormt daardoor een grote drempel voor ondernemerschap (Europese Commissie, 2007c). 

Volgens Kok (2004) moeten de Commissie en de lidstaten speciale aandacht geven aan het 

verminderen van administratieve lasten bij regelgeving die een impact hebben op de oprichting van 

bedrijven. De tijd, moeite en kosten die nodig zijn om een bedrijf op te starten moeten verminderd 

worden. 

 

De beschikbaarheid van risicokapitaal is een volgend punt volgens de heer Kok dat een rem zet op 

ondernemerschap. Het opzetten en ontwikkelen van Europese bedrijven wordt bemoeilijk door de 

onvoldoende beschikbaarheid van financiële middelen. Het financieren van een bedrijf is in Europa 

teveel gebaseerd op leningen en te weinig op risicokapitaal. Dit maakt het bijzonder hard voor 

opstartende bedrijven en KMO’s om voldoende financiering aan te trekken omdat zij vaak niet 

kunnen voldoen aan de vraag om garanties door de banken. Er zou bijgevolg vaker een beroep 

gedaan moeten worden op de Europese Investeringsbank. (Kok, 2004) 

 

Wat de EU doet om deze belemmeringen uit de weg te ruimen, wordt besproken in het volgende 

deel. 

 

4. De Europese Unie en KMO’s 
 

4.1 Algemeen 
 

De Europese Commissie heeft een heel gamma aan beleidsmaatregelen ontwikkeld en uitgevoerd 

die specifiek gericht zijn op het bijstaan van KMO’s in Europa (Europese Commissie, 2007l). Dit 

uitvoerig beleid is gericht op het verzekeren dat de aanpak van de Unie KMO-vriendelijk is en 

bijdraagt tot het aantrekkelijker maken van Europa om een bedrijf op te starten en zaken te doen. 

(Europese Commissie ,2007i) 

 

In de nieuwe strategie van de Commissie voor KMO’s wordt ernaar gestreefd om het “think small 

first”-principe centraal te plaatsen in alle beleidsmaatregelen van de EU en de EU-landen. Dit 
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betekent dat alle initiatieven worden beoordeeld vanuit het standpunt van kleine ondernemingen, 

en dat er voorrang wordt gegeven aan de behoeften van KMO’s (Europese Commissie, 2007c). De 

bedoeling is de zakelijke omgeving gemakkelijker te maken voor KMO’s, hun administratieve 

kosten verminderen, vereenvoudigen en versnellen van de procedures die zij moeten ondernemen, 

hun toegang tot markten verbeteren en het hen gemakkelijker maken om meer competitief te zijn. 

(Europese Commissie, 2007l) Er moeten voorwaarden gecreëerd worden waarin ondernemers 

aangemoedigd worden om hun ideeën uit te werken, waar de positieve gevolgen duidelijk 

belangrijker zijn dan de kosten en de onvermijdelijke risico’s die gepaard gaan met het opstarten 

van een onderneming. Onnodige procedures moeten verwijderd worden, zodat deze de creativiteit 

en groei van kleine ondernemingen niet verstikken. (Europese Commissie, 2007i) 

 

4.2 Negatieve imago wegwerken 
 

Volgens de Europese Commissie (2007c) is het wegwerken van het negatieve imago belangrijk om 

meer ondernemingsgeest te kunnen ontwikkelen. Daarom wil de Commissie ondernemers als 

rolmodel promoten. Dit wil het bereiken door hun successen te vieren en door de angst voor 

mislukkingen te verminderen. Daarom dient er een goed evenwicht te zijn tussen risico’s en 

beloningen, zodat het ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièrekeuze wordt gezien. 

 

Onder het moderne KMO-beleid zoekt de Commissie ernaar om voorbeelden van succesvolle 

initiatieven te benadrukken en lidstaten en regio’s aan te moedigen om te leren van elkaar. Zo is er 

bijvoorbeeld de ‘European Enterprise Awards’ om regionale initiatieven met sterke resultaten in het 

aanmoedigen van kleine bedrijven, te benadrukken en te belonen. Door het aanmoedigen en 

ondersteunen van netwerking over de gehele EU tracht de Commissie KMO’s te helpen om 

gemakkelijkere toegang tot nieuwe markten buiten hun eigen land te bekomen (Europese 

Commissie, 2007i). Dergelijke initiatieven blijken te werken, lidstaten leren van elkaars 

beleidsmaatregelen en oplossingen (Europese Commissie, 2007c). 

 

4.3 Regelgeving 

 

Vanuit het standpunt dat regels onmisbaar zijn voor een goed functionerende binnenmarkt, maar 

met het besef dat een gezonde regulerende omgeving ook duurzame economische groei moet 

bevorderen en ondernemingen moet helpen om een meer concurrerende positie te verwerven, 

neemt de Commissie de leiding in het verminderen van de hoeveelheid ‘administratieve lasten’ 

waar bedrijven mee moeten omgaan. Ze is de bestaande EU wetgeving aan het herbekijken om 

administratieve vereisten die overbodig zijn, te verwijderen (Europese Commissie, 2007l) en om na 

te gaan of de middelen die gebruikt worden niet vereenvoudigd kunnen worden (Europese 

Commissie, 2007i). Deze bedenkingen samen met een uitvoerig overzicht van alle bestaande EU-

wetgeving wordt weergegeven in het zogenaamde ‘Better Regulation’ initiatief (Europese 
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Commissie, 2007i). Dit is nodig omdat bepaalde wetten die invloed hebben op KMO’s, zoals wetten 

met betrekking tot werkgelegenheid en sociale en milieubescherming, ontstaan op het niveau van 

de EU. De Commissie schat dat het mogelijk is om de administratieve last voor ondernemingen 

met 25 procent te verminderen voor 2012. Indien men hierin zou slagen, zou dit leiden tot een 

stijging van anderhalf procent van het BBP van de EU, oftewel ongeveer 150 miljard euro. 

(Europese Commissie, 2007c) 

 

Aangezien de EU niet het alleenrecht heeft om op alle beleidsgebieden andere maatregelen door te 

voeren (de bevoegdheden worden vaak gedeeld tussen de EU, de lidstaten en hun regio’s) kan het 

voorgaande slechts bereikt worden door gezamenlijke inspanningen van de relevante autoriteiten 

die samen met de Commissie, actie ondernemen en ook hun wetgeving herbekijken.1 Hoewel de 

lidstaten het verminderen van de lasten door de Commissie toejuichen, zijn ze heel wat minder 

enthousiast over het feit dat zij hetzelfde zouden moeten doen. (VBO, 2007) Volgens Verheugen 

(2007) is vijftig tot zestig procent van de administratieve lasten die ondernemers ondervinden 

afkomstig van nationale wetgeving. Bijgevolg is het essentieel dat op de verschillende niveaus iets 

ondernomen wordt. Volgens het VBO (2007) hebben slechts twee landen (Oostenrijk en Zweden) 

zich ertoe verbonden om tegen 2010 hun nationale lasten met 25 procent te verminderen. 

 

Dergelijke regelgeving en bureaucratie is proportioneel gezien een veel zwaardere last voor KMO’s 

omwille van de beperkte menselijke en financiële middelen waar zij over beschikken. Bovendien 

ondermijnt het hun concurrentievermogen. Dit ligt aan het feit dat wat men per werknemer per 

jaar uitgeeft om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen veel hoger is in een klein bedrijf dan in 

een groot bedrijf. Aangezien een klein bedrijf over een veel kleiner kapitaal beschikt dan een grote 

onderneming, is dit een groot probleem. (VBO, 2007) 

 

De Commissie erkent dat het belangrijk is om grondig en tijdig contact te houden met 

(vertegenwoordigers van) KMO’s.2 Omwille van die reden riep de Commissie een netwerk van Euro 

Info Centres (EIC) in leven.3 Hiermee tracht men duidelijkheid te scheppen in de wetgeving en de 

programma’s beter bereikbaar te maken voor KMO’s. Dit is essentieel zodat zij zinvolle input in het 

beleidvormingsproces kunnen hebben, omdat vele KMO’s nog steeds problemen ondervinden op de 

Europese interne markt en zij de Europese wetgeving niet altijd even duidelijk vinden. De ongeveer 

300 Euro Info Centres zijn verspreid over de gehele EU. Het EIC beantwoordt vragen van KMO’s 

over ondernemen in Europa, en begeleidt hen bij hun grensoverschrijdende activiteiten. De 

dienstverlening van het Euro Info Centre bestaat uit een vijftal aspecten. Als eerste is er 

informatieverlening. Het EIC volgt de verschillende programma’s van de EU, de 

                                                 
1
 Europese Commissie (2007c) en Europese Commissie (2007i) 
2
 Zie hier ook de hernieuwde definitie van een KMO, deze kwam tot stand dankzij overleg met KMO’s 

(Europese Commissie, 2005a) 
3
 Europese Commissie (2007h) 
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steunmaatregelen, reglementen en besluiten. Zij geven de gevonden informatie dan door via 

seminaries, de website, mailings en nieuwsbrieven. Als tweede aspect is er adviesverstrekking. 

Er wordt door het EIC gezorgd voor persoonlijk advies bij specifieke problemen of 

informatiebehoeften. Verder zijn er ook de samenwerkingsvoorstellen van en voor Europese 

KMO’s. Hierbij tracht het EIC bedrijven die een internationaal samenwerkingsverband aan willen 

gaan bij elkaar te brengen. Het maakt gebruik van de Business Cooperation Database van de EU 

en van het EIC-netwerk om geïnteresseerden te informeren over buitenlandse voorstellen tot 

samenwerking. Ook als het initiatief tot internationale samenwerking van een KMO komt, kunnen 

zij dit kenbaar maken. Vervolgens is er de mogelijkheid tot feedback te geven via Interactive 

Policy Making (IPM). Dit IPM-project is van de Europese Commissie en het EIC neemt er deel aan. 

Men kan via het EIC eventuele problemen, belemmeringen en opmerkingen die verband houden 

met de Europese markt doorgeven aan de Europese Commissie. Er is ook de mogelijkheid om via 

enquêtes van de Commissie uw mening te geven over de aankomende Europese regelgeving. Ten 

slotte zijn er de seminaries. Deze infosessies worden een viertal keer per jaar georganiseerd om 

de KMO’s beter in te lichten over een actueel Europees onderwerp. (EIC, 2007 en Vlaamse 

Overheid, Agentschap Economie, 2007) 

 

Deze centra werden opgericht in 48 landen binnen en buiten de EU en er zijn er meer dan 300 

(Europese Commissie, 2007c). In Polen alleen bevinden zich al 14 centra (PAED, 2005) . Bij deze 

Info Centres kunnen ondernemers dus terecht voor vragen over de EU en subsidies. Voor vragen 

betreffende het land en de oprichting van een bedrijf, worden zij echter doorverwezen naar privé-

bedrijven. Deze centra zijn meestal ondergebracht binnen andere instanties: een gastinstelling. Dit 

betekent in de praktijk dat het niet altijd duidelijk is voor mensen of het om een EIC gaat of niet. 

Zo is in Limburg het EIC ondergebracht bij de VOKA, de Kamer van Koophandel. In Polen bevindt 

het EIC van Warschau zich in het PAED. Deze instantie wordt verder besproken in dit hoofdstuk (in 

5.4.2.1 Het Pools Agentschap voor Ondernemingsontwikkeling). 

 

4.4 Verbetering van de toegang tot financieringsmogelijkheden 
 

Een ondernemer kan geen KMO opstarten zonder over een bepaald kapitaal te beschikken. Aan een 

kapitaal geraken blijkt nochtans gepaard te gaan met heel wat moeilijkheden voor ondernemers. 

Bij banken kunnen zij nauwelijks terecht omdat zij niet de nodige waarborgen kunnen verlenen die 

een banklening vereist. Aan het opstarten van een onderneming zit voor een bank teveel risico 

vast. Vooraleer een bank een lening uitgeeft, wil die zeker zijn van stabiele kasstromen. Dit kan 

een opstartende onderneming onmogelijk garanderen. Een oplossing hiervoor biedt het 

risicokapitaal. Dit zijn investeringen via het aandelenkapitaal in het bedrijf. Het blijkt echter dat 

hier in Europa te weinig beroep op gedaan wordt. De Europese Commissie tracht hier oplossingen 

voor aan te brengen. Ze probeert waarborgen te verlenen aan banken namens KMO’s en de 

commissie tracht ook de mogelijkheden tot risicokapitaalinvesteringen te vergemakkelijken. Deze 
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financiële instrumenten worden namens de Commissie beheerd door het Europees 

Investeringsfonds (EIF).1 

 

In de jaren 2001 tot 2006 werd al 510 miljoen euro verschaft. Tegen het einde van 2005 hadden 

zo’n 250 000 KMO’s geprofiteerd van deze geldmiddelen. 92 procent van deze begunstigden had 

minder dan tien werknemers. Meer dan één miljard euro werd gereserveerd als onderdeel van het 

nieuwe Europese Kaderprogramma voor Innovatie en Concurrentievermogen van de Commissie 

(CIP) dat van 2007 tot 2013 duurt. Door dit bedrag worden financiële instellingen in staat gesteld 

om ongeveer dertig miljard euro aan nieuwe geldmiddelen aan KMO’s te verschaffen2. Naar 

schatting zullen deze geldmiddelen nuttig zijn voor ongeveer 400 000 KMO’s in Europa. (Europese 

Commissie, 2007c) 

 

5. De Europese steun 
 

Om de Europese steun te bespreken, maak ik een selectie van de meest relevante programma’s en 

maatregelen. Er zijn er nog heel wat andere, maar het is niet mogelijk om op deze allemaal in te 

gaan. 

 

Volgens de Europese Commissie (2007g) zijn de lidstaten zelf het best in staat om de falende 

werking van de kapitaalmarkt op te vangen. Daarom vult de Europese Unie de nationale 

financieringsregelingen aan. Zij tracht via voornamelijk indirecte steun (financieringsinstrumenten 

en structuurfondsen), maar soms ook via directe steun ervoor te zorgen dat ondernemers in 

Europa meer kapitaal tot hun beschikking hebben. 

 

5.1 Indirecte steun 
 

Indirecte steun houdt in dat overheden en andere organisaties voorstellen van projecten kunnen 

indienen ter verbetering van bijvoorbeeld het ondernemerschap in hun regio. De Europese 

Commissie zal bijgevolg deze projecten evalueren. Wanneer deze goedgekeurd worden, verkrijgen 

zij financiële steun van de Europese Unie om die projecten uit te voeren. Deze overheden of 

organisaties zijn dus tussenpersonen, en staan tussen de EU en de bedrijven in. Zij dienen echter 

wel duidelijk te vermelden dat de projecten tot stand komen via steun van de EU, zodat bedrijven 

die hier beroep op doen ook weten dat zij geld van de Europese Unie ontvangen. (EIC Limburg, 

2007) 

 

                                                 
1
 Europese Commissie (2007c) 
2
 Iedere euro die wordt uitgegeven van het EU-budget stelt privé-investeerders in staat om zes euro aan 

risicokapitaal te verschaffen of banken in staat stelt om vijftig euro aan leningen te verstrekken. 
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5.1.1 Financieringsinstrumenten 
 

Deze maken deel uit van het meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met 

name voor het MKB (2001-2006), en van het daarop aansluitende kaderprogramma voor 

concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), en het daaronder vallende programma voor 

ondernemerschap en innovatie. Voor meerjarenprogramma was 510 miljard euro uitgetrokken, 

voor het kaderprogramma is 1 miljard euro beschikbaar. (Europese Commissie, 2007g) 

 

5.1.1.1 Het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) 
(KCI) 
 

Dit kaderprogramma (Europa, 2006b) is ontwikkeld om aan de doelstellingen van de vernieuwde 

Lissabonstrategie te voldoen en zo de groei en werkgelegenheid in Europa en de ontwikkeling naar 

een kenniseconomie te stimuleren. Het KCI ondersteunt acties ter bevordering van het 

concurrentie- en innovatievermogen binnen de Europese Unie. In het bijzonder moedigt het 

programma het gebruik van informatietechnologieën, milieutechnologieën en hernieuwbare 

energiebronnen aan. 

 

Het KCI omvat specifieke communautaire steunprogramma’s, nieuwe acties en synergieën met 

andere programma’s. Dit betekent dat het beantwoordt aan de doelstellingen van de vernieuwde 

Lissabonstrategie ten gunste van eenvoudigere, zichtbaardere en meer doelgerichte 

communautaire actie. 

 

Het KCI bestaat uit drie specifieke programma’s, waarin de belangen van kleine en middelgrote 

ondernemingen en de eco-innovatie1 de rode draad blijven vormen. 

 

Zo is er ten eerste het Programma voor Ondernemerschap en Innovatie, specifiek gericht op 

KMO’s. Het is toegankelijk voor zowel technologiegeoriënteerde ondernemingen als voor micro- en 

familiebedrijven. Dit programma heeft twee doelstellingen: het vergemakkelijken van deze 

bedrijven tot financiering en investeringen in hun start- en groeifase en toegang tot informatie 

verlenen betreffende de werking en mogelijkheden van de Interne Markt, alsook de 

Gemeenschapswetgeving die op hen van toepassing is. Het programma voorziet in de uitwisseling 

van de beste werkwijzen tussen de lidstaten. De bedoeling hiervan is het regelgevings- en 

administratief kader voor het bedrijfsleven en de innovatie te verbeteren. 

 

                                                 
1
 Elke vorm van innovatie die tot een aanzienlijke en aantoonbare vooruitgang naar de doelstelling van duurzame 

ontwikkeling leidt, door vermindering van de negatieve milieueffecten of door een efficiënter en meer 

verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen, inclusief energie. 
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Het tweede programma is het Programma ter Ondersteuning van het ICT-beleid. Het is 

gericht op de bevordering van de toepassing en exploitatie van informatie- en 

comunicatietechnologieën, de ruggegraat van de kenniseconomie. 

 

Als laatste is er het programma ‘Intelligente Energie – Europa’. De bedoeling van dit 

programma is bijdragen aan een snellere verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van 

duurzame energie. Het ondersteunt de verbetering van de energie-efficiëntie, het gebruik van 

nieuwe en duurzame energiebronnen, het vergroten van het aandeel van duurzame 

energiebronnen, … 

 

Er wordt verwacht dat zestig procent van het budget toegekend wordt aan het programma voor 

ondernemerschap en innovatie en de overige veertig procent gelijk verdeeld wordt over de andere 

twee programma’s. 

 

5.1.1.2 Het Europees Investeringsfonds (EIF) 
 

Het EIF beheert het geld voor de indirecte kapitaalverstrekking voor rekening van de Commissie. 

Dit fonds treedt op via financiële intermediairs, banken en investeringsfondsen. 

 

Het Europees Investeringsfonds (EIF) werd opgericht in 1994 als een joint venture tussen drie 

aandeelhoudersgroepen: de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Commissie (als 

vertegenwoordiger van de EU) en Europese banken en financiële instituties. In juni 2000 werden 

de statuten van het EIF geherstructureerd en de aandeelhoudersstructuur aangepast. De 

activiteiten omvatten nu een complementaire rol ten opzichte van de EIB, zijn 

meerderheidsaandeelhouder (met 61,2%). Samen wordt nu door de EIB en het EIF de zogenaamde 

“EIB-Group” gevormd. (EIF, 2006 en Europese Commissie, 2007g) 

 

De activiteiten van dit fonds situeren zich op twee gebieden: deelnemingen in het kapitaal 

(risicokapitaal) en garantiestelsels (het verlenen van waarborgen) (Uw Europa, 2007). Het 

hoofddoel van het EIF is om de creatie, de groei en de ontwikkeling van kleine en middelgrote 

ondernemingen te ondersteunen. Hiervoor gebruikt de EIF ofwel eigen fondsen of de fondsen die 

ter beschikking gesteld werden door de EIB of de Europese Unie. (EIF, 2006) 

 

Het Fonds is zowel actief in de lidstaten van de Unie, als in Kroatië, Turkije en drie EVA-landen: 

IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. (Europa, 2007g) 
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Deelnemingen in het kapitaal 

 

Dit is er vooral op gericht dat innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen eigen vermogen 

kunnen verkrijgen. Er wordt geïnvesteerd in risicokapitaalfondsen, die als ‘tussenpersoon’ dienen 

om het kapitaal tot bij de KMO’s te verdelen. Er wordt ook geïnvesteerd in investeringsfondsen en 

–constructies van informele investeerders, starterscentra of business angels. (Europese Commissie, 

2007g) 

 

Garantiestelsels 

 

Aangezien kleine en middelgrote ondernemingen vaak te weinig aan de garantie-eisen van banken 

kunnen voldoen, treedt de Commissie via het EIF hen hierin bij. Daarom verstrekt het EIF ook 

waarborgen voor financiële instellingen (zoals banken) om hun leningen aan KMO’s te dekken.1 Er 

worden garanties gegeven onder de vorm van een lening of leasing via een brede waaier van 

tussenpersonen. 2 Er worden met name garanties verstrekt voor leningen in verband met ICT-

ontwikkelingen. Dit omdat financiële instellingen hier zeer hoge risico’s in zien. Ook worden 

garanties gegeven voor microkredieten. Dit zet financiële instellingen ertoe aan om kleine leningen 

(minder dan 25 000 euro) te verstrekken. De reden waarom zij garanties voor microkredieten 

verstrekken, is omdat deze een hoog risico voor de financiële instelling met zich meebrengen, en 

toch weinig opbrengen. 

 

5.1.2 De Europese Structuurfondsen 
 

De Structuurfondsen zijn een belangrijke financieringsbron voor ondernemingen, voornamelijk voor 

kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemingen zijn immers van doorslaggevend belang 

voor de te verwezenlijken doelstellingen van de structuurfondsen die op vermindering van 

regionale ontwikkelingsachterstanden en versterking van de economische en sociale samenhang in 

de EU zijn gericht. (Europese Commissie, 2007g) 

 

Deze fondsen worden niet rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Zij verlenen enkel 

financiële ondersteuning aan nationale en regionale steunprogramma’s. Dit gaat als volgt in zijn 

werk: overheden, niet-gouvernementele organisaties en soortgelijke diensten dienen een voorstel 

van een project in, dat de Europese Commissie zal beoordelen. Indien zij haar goedkeuring geeft, 

verkrijgt dit project hun financiële steun. Zo zal voor de periode 2007-2013 ongeveer 336 miljard 

euro worden uitgetrokken. Het grootste deel ervan, zo’n 78 procent (264 miljard) gaat naar de 

minder welvarende lidstaten en is bedoeld om de welvaartskloof te dichten met de rijkere EU-

landen. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

                                                 
1
 Europa (2007g) 
2
 EIF (2006) 
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De Europese Structuurfondsen hebben als doelstelling de sociaal-economische ongelijkheden in de 

Europese Unie weg te werken. De verlening van steun is gebaseerd op de verwezenlijking van drie 

doelstellingen. De eerste doelstelling is de ontwikkeling en de structurele aanpassing bevorderen 

van de armste regio’s in de EU. Een regio wordt als ‘arm’ beschouwd wanneer het inkomen per 

inwoner zich onder de grens van 75 procent van het gemiddelde inkomen per inwoner in de EU 

bevindt. De tweede doelstelling heeft betrekking op de ondersteuning van zones die met 

structurele problemen in verband met economische en sociale omschakeling kampen. Dit zijn zones 

die sociaal-economische veranderingen in de industrie en dienstensector ondervinden, alsook 

plattelandszones in achteruitgang, in moeilijkheden verkerende stedelijke gebieden, … In het kader 

hiervan kunnen acties genomen worden die ondersteund worden door het EFRO, het ESF, het FIOV 

en het EOGFL (zie volgende alinea). De derde doelstelling omvat de bevordering van de aanpassing 

en de modernisering van het beleid en de systemen op het vlak van onderwijs, opleiding en 

werkgelegenheid. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

 

De voornaamste Europese Structuurfondsen zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 

Landbouw (EOGFL) en het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). De 

voor mijn onderzoek relevante fondsen zullen besproken worden: het EFRO en het ESF. 

 

Belangrijk bij deze twee fondsen is wel dat bedrijven die ervan genieten, hun productie niet mogen 

verhuizen naar een andere lidstaat. De Commissie kan de steun zelfs terugvragen tot zeven jaar na 

het verlenen van de steun, indien het bedrijf intussen verhuisde. Men zal ook bedrijven die 

uitweken en steun genoten, opvolgen via een Europees systeem van informatie-uitwisseling. Dit 

systeem dient ervoor te zorgen dat een bedrijf dat naar een van de nieuwe lidstaten verhuisde 

omwille van het kostenvoordeel, in dat land voorlopig niet van steun uit de Europese fondsen kan 

genieten. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

 

5.1.2.1 Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
 

In het kader van dit fonds worden middelen ter beschikking gesteld van gebieden met structurele 

problemen die te maken hebben met economische en sociale omschakelingen. Deze vallen onder 

de hierboven vermelde tweede doelstelling. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

De bedoeling is het bevorderen van de economische ontwikkeling en herstructurering van regio’s 

door hulp aan kleine ondernemingen en stimulering van het ondernemerschap. (Europese 

Commissie, 2007g) 

 

Deze gebieden moeten beantwoorden aan bepaalde criteria. Voor industriële gebieden betekent dit 

dat er een hogere werkloosheid dan gemiddeld in de EU dient te zijn, een hoger percentage aan 
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jobs in de industriële sector dan gemiddeld in de EU en een afname van de tewerkstelling in de 

industrie. Voor landelijke gebieden geldt dat er een bevolkingsdichtheid van maximum honderd 

inwoners per vierkante kilometer mag zijn, of een tewerkstelling in de sector die minstens dubbel 

zo groot is dan gemiddeld in de EU. Ook dient er een afnemende bevolking of een hogere 

werkloosheid dan gemiddeld in de EU te zijn. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

 

Via dit fonds worden maximaal de helft van de projectkosten als subsidie verleend voor projecten. 

Er is nog een extra voorwaarde: de projecten dienen aan te sluiten bij de prioriteiten en 

maatregelen die per regio zijn vastgesteld. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

 

Het programma dat ik hierbij zal bespreken is het ‘JEREMIE’, het heeft een looptijd van 2007 tot 

2013 en is speciaal gericht op KMO’s. 

 

JEREMIE 

 

JEREMIE staat voor Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises. Het is een initiatief 

van de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds, samen met de Europese 

Investeringsbank. Het doel is de financieringsmogelijkheden voor kleine tot middelgrote bedrijven, 

vooral de verstrekking van microkredieten, financiering of garanties in de vorm van risicokapitaal 

en andere innovatieve financieringsvormen te verbeteren. De nadruk wordt hierbij gelegd op steun 

voor startende ondernemers, technologieoverdracht, technologie- en innovatiefondsen en 

microkredieten. (Europese Commissie, 2007h en EIF, 2007) 

 

Het zorgt ervoor dat KMO’s in regio’s met ontwikkelingsachterstanden gemakkelijker aan kapitaal 

kunnen komen, zodat vooral in innovatieve sectoren nieuwe ondernemingen worden opgezet. Dit 

initiatief, dat vanaf 2007 begint te lopen, voorziet niet alleen in kredietgaranties, maar helpt 

ondernemers ook aan eigen vermogen en durfkapitaal. (Europese Commissie, 2007g) 

 

JEREMIE wordt als geïntegreerd onderdeel van de programma’s van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling beheerd en de projecten zullen op het relevante nationale en regionale 

niveau worden geselecteerd. (Europese Commissie, 2007h) De hulp die voortvloeit uit JEREMIE 

wordt verdeeld via financiële intermediairs, banken en investeringsfondsen, met name via het EIF 

en de EIB. (Europese Commissie, 2007g) 

 

5.1.2.1 Het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
 

Dit fonds zorgt voor de medefinanciering van plannen voor de ontwikkeling van het menselijk 

potentieel. Het kan mensen helpen de arbeidsmarkt te betreden en mensen die al werken helpen 

hun vooruitzichten in hun beroep te verbeteren. De steunverlening is gebaseerd op drie 
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doelstellingen. Als eerste doel wordt de ontwikkeling en structurele aanpassing van de regio’s met 

ontwikkelingsachterstand onderscheiden. De tweede doelstelling omvat de economische en sociale 

omschakeling van de in structurele moeilijkheden verkerende zones. De laatste doelstelling geeft 

de aanpassing en modernisering van het beleid en de systemen op het gebied van onderwijs, 

opleiding en werkgelegenheid aan. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2007) 

 

Projecten kunnen ingediend worden door VZW’s, institutionele en/of publiekrechtelijke instanties, 

bedrijven die hun personeel willen opleiden en onderzoeksinstellingen. (FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie, 2007) 

 

5.2 Directe Steun 
 

Voor specifieke doelstellingen verleent de Europese Gemeenschap ook rechtstreeks financiële steun 

aan ondernemingen. Dit houdt in dat de Europese Unie zelf een programma uitschrijft, waar de 

ondernemers rechtstreeks een aanvraag voor kunnen indienen, die de EU dan zelf behandelt en al 

dan niet haar goedkeuring voor steun verleent. Bij deze vorm van steun komen geen 

tussenpersonen aan te pas. 

 

Een voorbeeld van een programma van directe steun is het 7e kaderprogramma voor onderzoek en 

ontwikkeling (FP7). Dit zal hier besproken worden. 

 

7e kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (FP7) 

 

Ook de basis van dit programma is terug te vinden in de Lissabondoelstellingen. Dit programma 

richt zich vooral op innovatie en bundelt alle aan onderzoek gerelateerde initiatieven van de EU 

onder één dak. Het is het belangrijkste instrument van de EU voor het financieren van onderzoek in 

Europa. Het brede doel van dit FP7 werd in verschillende categorieën onderverdeeld. De eerste is 

samenwerking en staat voor het bevorderen van samenwerking tussen industrie en academische 

wereld om leiderschap te krijgen op belangrijke technologische gebieden. De tweede is ideeën, 

hiermee bedoelt men het ondersteunen van basisonderzoek op de wetenschappelijke grenzen. De 

volgende heeft betrekking op mensen en doelt op het ondersteunen van mobiliteit en 

loopbaanontwikkeling voor onderzoekers van zowel binnen als buiten Europa. De volgende 

categorie is capaciteiten, hiermee wil men de capaciteiten die Europa nodig heeft om een bloeiende 

kenniseconomie te zijn, helpen ontwikkelen. Als laatste categorie wordt nucleair onderzoek 

onderscheiden, dit is het EURATOM-programma en staat voor het ontwikkelen van de 

kernsplitsings- en kernfusiecapaciteiten in Europa. Voor elk type is er een specifiek programma dat 

overeenkomt met de belangrijkste gebieden van het beleid betreffende onderzoek in de EU. 

(Cordis, 2007 en Europese Gemeenschappen, 2007) 
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Dit programma heeft een budget van 53,2 miljard euro voor de zeven jaren dat het project duurt, 

de grootste financiering ooit voor dergelijke programma’s. 

 

Het is voorzien dat ondernemers die meer informatie over dit programma wensen, terecht kunnen 

in hun eigen regio bij een NCP, een National Contact Point. Deze netwerken zijn de belangrijkste 

leveranciers van advies en individuele bijstand in alle lidstaten. Alle NCP’s zijn aangeduid voor alle 

gebieden van het FP7. Deze contactpunten geven persoonlijke steun in de taal van de aanvrager. 

(Cordis, 2007) 

 

Na contact opgenomen te hebben met het Euro Info Centre Limburg, zal ik verder niet ingaan op 

het 7e kaderprogramma omwille van het feit dat de aanvraag voor een dergelijk programma nogal 

omslachtig blijkt te zijn, hierdoor wordt er door een KMO zelden beroep op gedaan. (EIC Limburg, 

2007) 

 

5.3 Europese contactpunten 
 

5.3.1 Euro Info Centres 
 

Zoals eerder al besproken, kunnen ondernemers voor allerlei vragen een beroep doen op de Euro 

Info Centres van de Europese Unie. Deze zijn meestal ondergebracht bij gastinstellingen: kamers 

van koophandel, bedrijfsondersteunende diensten en gelijksoortige organisaties die de kern 

vormen van de lokale/regionale economie. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie over 

het beleid van de EU, de programma’s en haar wetgeving. Ook kunnen zij hier terecht voor 

contacten te leggen met potentiële partners in de rest van Europa. (Europese Commissie, 2007e) 

 

5.3.2 SOLVIT 
 

SOLVIT is een gratis online netwerk waarin lidstaten van de EU samenwerken om de problemen op 

te lossen die ontstaan door een verkeerde toepassing van wetgeving betreffende de Interne Markt 

door overheden. Deze dienst is bedoeld voor klachten van zowel particulieren als ondernemingen. 

Dit netwerk is in juli 2002 opgericht en heeft reeds meer dan 1 300 problemen opgelost. Burgers 

en bedrijven kunnen hier terecht wanneer nationale instanties de Europese regels niet correct 

toepassen. (Europese Commissie, 2007f) 

 

5.3.3 Gate2Growth 
 

Gate2Growth is een initiatief van het Directoraat-Generaal Ondernemingen. Het hoofddoel van dit 

initiatief is innovatieve ondernemers in Europa ondersteunen. Men tracht dit te doen door betere 

toegang tot private financiering voor innovatie en middelen voor een betere kennisverwerving. 

(Cordis, 2002) 
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5.3.4 ‘Uw Europa’ 
 

Dit is een website waar men praktische informatie en advies kan terugvinden over zakendoen in 

een ander land van de Europese Unie, en is specifiek gericht op KMO’s. Er is informatie te vinden 

over registratie, openbare aanbestedingen, belastingen, adressen, financiering en arbeidsrecht. Het 

is de bedoeling dat via deze website gericht gezocht kan worden per land, zodat men kan nagaan 

waar men in iedere lidstaat precies terecht kan voor vragen en welke instanties verantwoordelijk 

zijn. Ook zal de informatie in iedere taal beschikbaar zijn. (Europese Commissie, 2007g) 

 

Persoonlijke ervaring met deze site is echter dat deze wel zeer nuttig is, maar nog niet voltooid. Dit 

heeft tot gevolg dat de specifieke informatie per land, voor Polen althans, nog niet aanwezig is. 

 

5.4 Europese steun in Polen: de instanties 
 

De hierboven beschreven steunmaatregelen zijn vanzelfsprekend ook toegankelijk in Polen. Hoe en 

op welke manier er gebruik van gemaakt wordt, wordt nagegaan door de praktijkstudie. In dit deel 

worden belangrijke Poolse instanties beschreven waar bedrijven terecht kunnen voor het 

aanvragen van programma’s of voor informatie. 

 

5.4.1 Het Pools Agentschap voor Ondernemingsontwikkeling (PAED) 
 

Het Polish Agency for Enterprise Development is een regeringsagentschap dat onder het Ministerie 

van Economie valt. Het is opgericht door de Akte van 9 november 2000. De taak van dit 

agentschap is het beheren van de fondsen die toegewezen werden zowel vanuit de begroting van 

de staat zelf als vanuit de Europese Unie voor steun van ondernemerschap en de ontwikkeling van 

menselijk kapitaal, met extra aandacht voor de noden van kleine en middelgrote ondernemingen. 

Het PAED is onder de instellingen verantwoordelijk voor de implementatie van activiteiten 

gefinancierd door de Structuurfondsen. Het doel van dit agentschap is de implementatie van 

economische ontwikkelingsprogramma’s, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van 

KMO’s, exportontwikkeling, regionale ontwikkeling, toepassing van nieuwe technieken en 

technologieën, creatie van banen (door aanpak van werkloosheid en ontwikkeling van human 

resources). Dit doel wordt uitgevoerd door middel van de voorziening van toelagen aan KMO-

sectorbedrijven, instellingen die de ontwikkeling van KMO’s ondersteunen, traininginstellingen en 

arbeidsmarktinstellingen; het ter beschikking stellen van adviserende en deskundige diensten; het 

voor ondernemers vergemakkelijken van toegang tot kennis, economische informatie, studies en 

analyses; de organisatie van ondernemingen van een informatieve aard. Zoals eerder vermeld is 

binnen deze instantie een Euro Info Centre ondergebracht sinds 2005. (PAED, 2005 en Flanders 

Investment & Trade, 2006) 
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Activiteiten van het PAED 

 

Het PAED is verantwoordelijk voor de implementatie van een deel van het Sectoral Operational 

Programme: Human Resources Development. Dit wordt mede gefinancierd door het Europees 

Sociaal Fonds. De activiteiten van dit programma zijn gericht op beroepstraining voor werknemers, 

het verbeteren van de vaardigheden en kwalificaties van het management en de personeelsleden. 

De bedoeling van dit programma is het concurrentieniveau van de ondernemingen en de Poolse 

economie verhogen door middel van het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Het uitvoeren van 

deze maatregel vraagt nauwe samenwerking tussen trainingsinstellingen en ondernemingen. Een 

opleidingsaanbieding dat interessant is voor zowel de onderneming als haar werknemers moet 

opgemaakt worden. Het PAED organiseert zelf opleidingen, en ze geeft ook steun aan 

opleidingscentra om een opleiding te organiseren. (PAED, 2005) 

 

National Educational Centre of the European Social Fund 

 

Het Poolse PAED vervult de rol van een National Educational Centre of the European Social Fund. 

Bovendien werd een netwerk van regionale centra van het ESF opgericht in 16 Poolse voivodships. 

Het is een netwerk van onafhankelijke informatie- en opleidingscentra. Hun doel is het ESF 

promoten en lokale organisaties bijstaan in de voorbereiding van hun projecten. (PAED, 2005) 

 

5.4.2 De Consultatiecentra 
 

Consultatiecentra, in Polen gekend onder de naam PK, doen dienst als instellingen voor het 

eerste contact van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Ongeveer 150 centra zijn 

verdeeld over Polen. Zij verstrekken gratis informatie aan ondernemers. Deze informatie heeft 

betrekking op kwesties in verband met administratieve en wettelijke aspecten van 

ondernemersactiviteiten en ondernemingsbeheer. Binnen deze centra kunnen ondernemers ook 

informatie krijgen over hoe zij hun aanvragen voor staatshulp kunnen vervolledigen (inclusief 

bijstandsprogramma’s) en over het financieren van hun ondernemingsactiviteit uit andere bronnen. 

 

5.4.3 Regionale Financieringsinstellingen 
 

Het PAED werkt samen met Regionale Financieringsinstellingen (RFI’s) die partner zijn van het 

PAED in het proces van implementatie van de EU-programma’s. Deze RFI’s zijn vooral regionale 

ontwikkelings agentschappen of andere instellingen die een gevestigde waarde zijn in het kader 

van KMO-bijstand. RFI’s beheren regionale programma’s die op de KMO-sector bedoeld zijn en 

werken samen met het PAED in de implementatie van nationale programma’s. Bovendien verschaft 

elke RFI gratis informatiediensten aan KMO’s in het kader van Regionaal Consultatie Centres. Het 
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houdt ook toezicht op en coördineert het netwerk van Consultatiecentra (PK’s) in een bepaalde 

provincie (voivodship). Alle RFI’s worden geregistreerd in het KSU-netwerk. (PAED, 2005) 

 

5.4.4 Nationaal Systeem van Diensten voor KMO’s 
 

KSU is de Poolse afkorting van het Nationaal Systeem van Diensten voor Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen. Het is een netwerk van 181 organisaties die over heel Polen 

verspreid zijn en diensten aanbieden op het gebied van consulting, opleiding, informatie en 

financiering voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen en personen die zich bezighouden 

met economische activiteiten. Organisaties die hierin geregistreerd staan zijn onder andere 

regionale en lokale ontwikkelingsagentschappen en centra ter ondersteuning van ondernemingen, 

de kamer van koophandel, non-profitorganisaties. Binnen de KSU zijn er een aantal groepen die 

bepaalde diensten aanbieden, één van hen is het Nationaal Innovatienetwerk (KSI). Zij zijn 

gespecialiseerd in het aanbieden van innovatiegeoriënteerde diensten. De taken van deze KSI 

omvatten in het bijzonder hulp bij het creëren van voorwaarden voor de overdracht en introductie 

op de markt van geavanceerde technologieën en de implementatie van innovatieve ontwikkelingen 

in SME’s. (PAED, 2005) 
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Hoofdstuk 5: Polen 
 

In dit hoofdstuk zal het land Polen nader toegelicht worden. Allereerst zal dit land voorgesteld 

worden aan de hand van de belangrijkste aspecten van een maatschappij: de economie, de politiek 

en de cultuur. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de juridische vormen van bedrijven die men 

daar kan oprichten. De twee meest voorkomende vormen zullen toegelicht worden. 

 

1. Voorstelling Polen 
 

1.1 Algemeen 
 

Als Midden-Europees land is Polen doorheen de geschiedenis beïnvloed geweest door zowel het 

Westen als het Oosten. Met de toetreding tot de Europese Unie in 2004 zoekt het duidelijk meer 

toenadering tot het Westen. Zoals doorheen deze tekst duidelijk zal worden, is een toetreding tot 

de EU voor Polen op meerdere vlakken gunstig te noemen. 

 

Eind 2006 bedroeg het aantal inwoners van Polen 38,1 miljoen (GUS, 2006a) . Met dit aantal 

staat Polen op de dertigste plaats in de wereld, en op de zesde in de EU. Met een 

bevolkingsdichtheid van 122 inwoners per vierkante kilometer, zit Polen in de Europese 

middenmoot. Van deze 38,1 miljoen mensen zijn er ongeveer 24,4 miljoen Poolse inwoners tussen 

de 18 en 64 jaar oud. Dit is het aantal dat als de werkende bevolking beschouwd wordt. 

 

Al enkele jaren zien we dat het onderwijsniveau in Polen stijgt. Het aantal inwoners met enkel een 

basiseducatie, een onvolledige basiseducatie en zonder educatie blijft dalen. In 2002 had 65% van 

de +13-jarigen een basiseducatie, in 2005 was dit reeds meer als 75%. Van deze zelfde groep had 

in 2002 een kleine 10% een hoger diploma behaald, in 2005 was dit reeds 14,2%. (GUS, 2006) 

Volgens het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking (2007) beschikt Polen over een goed opgeleide bevolking. (FOD 

Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2007b) 

 

1.2 Economisch 
 

1.2.1 Algemeen 
 

Sinds de toetreding tot de EU in 2004 doet de Poolse economie het behoorlijk goed, ‘gunstig maar 

broos’ lijkt de beste manier om de huidige situatie te beschrijven. Het Bruto Binnenlands Product 

(BBP) steeg in 2004 met 5,3%; in 2005 met 3,4%; en voor 2006 wordt de stijging geraamd op 
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4,8%. (cijfers uit Flanders Investment & Trade, 2006). Volgens de Officiele Poolse Statistieken 

(GUS, 2006b) is het BBP in het eerste kwart van 2006 zelfs gestegen met 5,2%, in het tweede 

kwart met 5,5% en in het derde kwart met 5,8%. Bij deze dienst zijn nog geen gegevens omtrent 

het hele jaar 2006 terug te vinden. Deze gegevens vind ik wel terug bij Eurostat (2007a). Op hun 

website is terug te vinden dat voor het jaar 2006 de BBP groei voor Polen 6,1% bedroeg. 

 

Iets waar ieder bedrijf dat actief is op de Poolse markt rekening mee dient te houden, is de 

wettelijke verplichting om alle transacties uitgevoerd op Pools grondgebied in het Pools te laten 

gebeuren. Dit wil zeggen dat het exclusieve gebruik van een vreemde taal verboden is. Wat 

uiteraard belangrijke implicaties heeft voor iedere ondernemer actief in Polen en maakt een goede 

tolk onmisbaar. (Flanders Investment & Trade, 2006)  

 

Een belangrijk nadeel dat uit verschillende bronnen naar voren kwam (zie bijvoorbeeld Flanders 

Investment & Trade, 2006 en Breukel et al, 1999), was de vrij gebrekkig uitgebouwde 

wegeninfrastructuur van Polen, die bovendien van slechte kwaliteit is. Hier dienen ondernemers in 

hun activiteiten rekening mee te houden. 

 

1.2.2 Werkgelegenheid 
 

Volgens dezelfde officiële statistische dienst in Polen is het aantal werknemers in Polen steeds aan 

het toenemen. De laatste gegevens dateren van maart 2007 en beschrijven een toename van het 

aantal werknemers ten opzichte van 2006 met 3,2%. In absolute cijfers gaat het hier om 8 miljoen 

mensen. Op hetzelfde moment zijn er 2,2 miljoen geregistreerde werklozen, wat overeenkomt met 

een werkloosheidspercentage van 14,4% van de actieve bevolking. In 2006 was dit nog 17,8%. 

(GUS, 2007) 

 

Andere gegevens vinden we terug bij Eurostat (2007c). Zij geven een werkgelegenheidsgraad voor 

Polen van 54,5 procent in 2006. Uit hun gegevens blijkt dat de werkgelegenheidsgraad in Polen 

bleef dalen tot 2004, het jaar dat ze lid werden van de EU. Vanaf 2005 is er een voorzichtige 

toename (51,7 in 2004; 52,8 in 2005). Ter vergelijking is ook de werkgelegenheidsgraad van 

België in 2006 interessant, nl. 61%. Dit lijkt in eerste instantie een goed percentage, hoewel het in 

vergelijking met de buurlanden eerder aan de lage kant is. Het percentage over de gehele EU met 

zijn toenmalige 25 lidstaten, is 64,7%. België deelt in deze rankschikking de 18de plaats met 

Griekenland, Polen is hekkensluiter. 

 

Hoewel de Poolse werkloosheidscijfers aan het dalen zijn, blijven ze de hoogste van de hele EU. De 

werkgelegenheidsgraad blijft ondanks de stijgende beweging de laagste van de EU. De groei in 

deze gebieden wordt geremd door een aantal structurele problemen waarmee Polen te maken 
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heeft. Deze zijn onder andere de trage vooruitgang in economisch herstructurering, 

onderinvestering en de onevenwichtigheid in overheidsfinanciën. (Europese Commissie, 2006a) 

 

De lonen liggen in Polen beduidend lager dan in België en andere EU-lidstaten. Zo werd het 

minimumloon voor 2006 vastgelegd op 225 euro per maand. Voor 2007 werd dit opgetrokken en 

ligt nu vast op 936 zloty, dit komt overeen met ongeveer 240 euro (FOD Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2007b). Het gemiddelde maandloon bedroeg 

in 2006 ongeveer €600 per maand (Flanders Investment & Trade, 2006). In 2007 blijkt het 

gemiddelde maandloon reeds gestegen te zijn tot 3 028 zloty, dit is ongeveer 775 euro (FOD 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Onwikkelingssamenwerking, 2007b) Ter vergelijking: 

in 2005 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon in België 2703 euro, en in Vlaanderen 2603 

euro. (Nationaal instituut voor de Statistiek, 2007) 

 

1.3 Politiek 
 

1.3.1 Geschiedenis 
 

Belangrijk om de huidige politieke situatie te kunnen begrijpen, moet er eerst een stukje 

geschiedenis komen. Ik start hiermee vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsschade in Polen 

was enorm en de economie was ernstig verstoord. Dit maakte de pogingen een democratisch 

bewind te installeren er niet makkelijker op. De eerste verkiezingen na de oorlog, die van 1947, 

werd gedomineerd door de Communistische Partij. Onder hun bewind werd de economie 

grotendeels genationaliseerd. Een evenwichtige en groeiende economie bleef echter uit. Met een 

nieuw communistisch staatshoofd en westerse kredieten beleefde Polen in de beginjaren ‘70 een 

nooit geziene economische groei. In 1976 en 1980 verhoogde de regering de prijzen fors, wat 

massaal protest en stakingen uitlokte bij de werkende bevolking. Op 31 augustus 1980 kwam 

hieraan een einde met de ondertekening van een 21-punten overeenkomst tussen de regering en 

de leider van de arbeiders, Lech Walesa. Deze overeenkomst gaf arbeiders stakingsrecht en er 

kwamen economische hervormingen. Lech Walesa kreeg in 1983 de Nobelprijs voor de Vrede voor 

zijn leiding van de vakbond ‘Solidariteit’ in haar strijd om erkenning door de regering. Hij werd in 

1990 president van Polen. 

 

Na de woelige beginjaren ’80 waarin de staat van beleg werd afgekondigd, kwam er in 1988 een 

rondetafelgesprek waarvan de eerste vrije parlementsverkiezingen een uitloper waren. Tijdens 

deze verkiezingen in 1989 versloeg de oppositie de communisten en werd Polen voor het eerst in 

veertig jaar geleid door niet-communisten. Eind 1989 besliste deze regering over te gaan tot een 

hervorming van de Poolse economie en over te schakelen van de bestaande planeconomie naar 

een vrije markt-economie.  
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In 1990 bond Polen de strijd aan tegen de hyperinflatie die opgelopen was tot meer dan 1000 

procent. De gevolgen op korte termijn waren dan ook niet mals: daling van de levensstandaard, 

massale werkloosheid en een recessie. De Poolse economie herstelde zich en groeide in de jaren 

’90 met gemiddeld 6%. In 1995 werd begonnen met een geldhervorming ter opwaardering van de 

Zloty. Ook werden kleine en middelgrote bedrijven geprivatiseerd. Op 1 mei 2004 trad Polen toe 

tot de Europese Unie. (Flanders Investment & Trade, 2006) 

 

1.3.2 Politieke systeem 
 

Het Poolse politieke systeem is een parlementaire democratie waarin de staatsmacht 

gedecentraliseerd is. Er geldt een de scheiding der machten, zijnde de wetgevende, de uitvoerende 

en de rechterlijke macht. (Ministry of Economy, 2006) 

 

De wetgevende macht bestaat uit de Sejm en de Senaat. De Sejm is het parlement. De 460 

afgevaardigden worden voor een termijn van vier jaar verkozen. Ondergeschikt aan de Sejm is de 

Hoogste Controlekamer, het hoogste controlecentrum van de staat. De Senaat is de eerste kamer. 

De honderd senatoren worden net zoals de Sejm verkozen volglens het stelsel van evenredigheid 

voor een termijn van vier jaar. De senaat heeft het recht van amendement. De Sejm kan 

amendementen tegenhouden met een tweederde meerderheid. (Ministry of Economy, 2006 en 

Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007) 

 

De uitvoerende macht bestaat uit de President en de Ministerraad. De President wordt tijdens 

presidentsverkiezingen verkozen voor een termijn van 5 jaar en kan maximaal één keer 

herverkozen worden. De President vertegenwoordigd de staat, controleert de naleving van de 

grondwet en de veiligheid van de staat. Hij stelt ook een Eerste Minister aan en op diens 

aanwijzingen de overige ministers. De huidige President van Polen is dhr. Lech Kaczynski. De 

ministerraad bestaat uit de Eerste Minister, de vice Eerste minister en de ministers. De regering is 

verantwoordelijk voor het binnen- en buitenlandse beleid. (Ministry of Economy, 2006) 

 

De rechterlijke macht ten slotte bestaat uit een onafhankelijk rechtssysteem. (Ministry of Economy, 

2006) 

 

1.3.3 Huidige situatie 
 

Bij de laatste Presidents- en Parlementsverkiezingen van september 2005 leed de regerende 

Alliantie van Democratisch Links (SLD) een verpletterende nederlaag. Recht en Gerechtigheid (PiS) 

en Burgerplatform (PO) werden de grootste partijen. De opkomst voor deze verkiezingen kwam 

nauwelijks boven de 40%. Op 24 oktober 2005 werd tijdens de tweede ronde van de 

presidentsverkiezingen PiS-kandidaat Lech Kaczynski 54% van de stemmen. Kaczynski was reeds 
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burgemeester van de Poolse hoofdstad Warschau. (Encarta Winkler Prins Encyclopedie, 2007) 

Uiteindelijk vormde de PiS een minderheidsregering met enkele onafhankelijke parlementariërs, 

onder leiding van premier Marcinkiewicz. (Flanders Investment & Trade, 2006) 

 

In 2006 kreeg de regering de steun van de populistische Samoobrona, de rechtsextremistische Liga 

van Poolse Families (LPR) en de gematigde Poolse Volkspartij (PSL). Op die manier was de 

meerderheid in het Parlement verzekerd. Begin juli 2006 nam premier Marcinkiewicz ontslag en 

werd hij vervangen door Jaroslaw Kaczynski. Hij is de tweelingbroer van President Lech Kaczynski. 

(Flanders Investment & Trade, 2006) 

 

In augustus 2007 zette Premier Jaroslav Kaczynski de ministers van zijn coalitiepartners uit de 

regering. Politici van de partij van Kaczynski, de PiS, nemen hun plaats in. Het ontslag van deze 

ministers is volgens de Premier het logische gevolg van politieke veranderingen in het land. Met 

het ontslag van Samoobrona-leider Andrej Lepper was het vertrouwen binnen de coalitie helemaal 

zoek. De minderheidsregering van PiS zal het land leiden tot er vervroegde verkiezingen komen. 

Die zullen mogelijks plaatsvinden op 21 oktober 2007. De gevolgen van de binnenlandse 

strubbelingen op de buitenlandse en Europese politiek vallen nog af te wachten. (Het Belang van 

Limburg, 2007) 

 

1.3.4 Administratieve indeling 
 

Polen is verdeeld in 16 provincies (wojewodztwo), die verder verdeeld zijn in 314 districten 

(powiat) en 65 steden met dezelfde rechten als de districten. Deze districten en steden zijn verder 

opgedeeld in 2478 gemeenten (gmina). 

 

De drie voornaamste uitdagingen voor de provincies zijn: het stimuleren van duurzame 

economische ontwikkeling, inclusief buitenlandse economische samenwerking en promotie van de 

regio; het bieden van kwalitatief betere diensten zoals gezondheidszorg en cultuur; voorzien in een 

natuurvriendelijke omgeving. (Ministry of Economy, 2006) 

 

1.4 Cultuur 
 

1.4.1 Wat is cultuur? 
 

Volgens De Haes, L. (2006) zijn opvoeding en cultuur identieke begrippen: ze zijn elkaars oorzaak 

en gevolg. Cultuur bepaalt de ‘maatschappelijke ervaringen’: het zijn de waarden en normen in 

onze maatschappij. Cultuur ligt verankerd in de manier waarop we de dingen zien, voelen en 

denken. Deze zijn bijgevolg aangeleerd en verschillen tussen landen. Volgens Breukel, E. en van 

Eijk, I. (1999) is er het gevaar dat wanneer men omgaat met culturen die verschillend zijn van 
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elkaar en men te weinig oog heeft voor de verschillen, dit misverstanden, vertraging, 

budgetoverschrijdingen en soms ook irritatie kan veroorzaken. 

 

Een cultuur komt op allerlei manieren tot uiting. Marx, E. (1999) stelt dat men cultuur het beste 

kan definiëren als ‘de manier waarop men dingen doet’. Ook Hoffmann (2002) deelt deze mening. 

Volgens hem wordt cultuur zichtbaar in het dagelijks handelen van mensen: in hun communicatie, 

hun arbeid en hun sociale activiteiten. Hij omschrijft cultuur als: “de gemeenschappelijke wereld 

van ervaringen, waarden, symbolen, praktijken en kennis die een bepaald sociaal systeem 

kenmerkt.”1 

 

1.4.2 Belang van kennis van een vreemde cultuur 
 

Indien men een zaak wil opstarten in een ander land, betekent dit dat men in een cultuur 

terechtkomt die anders is dan de cultuur waar men mee is opgegroeid. Volgens Trompenaars, F. 

(1993) heeft deze cultuur invloed op de bedrijfscultuur. Om deze reden is het noodzakelijk dat men 

de cultuur van dat land begrijpt. Zo komt men te weten welke waarden daar hoog in het vaandel 

gedragen worden en hoe de ondernemingsstructuren georganiseerd zijn. Bijgevolg kan men 

misverstanden vermijden. Trompenaars, F. (1993) licht toe dat een bedrijfscultuur niet enkel 

gevormd wordt door de markt en de technologie, maar ook door de cultureel bepaalde keuzes van 

werkgevers en werknemers. Dit alles heeft effect op: 

- de relatie in het algemeen tussen werknemers en het bedrijf; 

- het feit of het een horizontale of verticale gezagsstructuur is; 

- de visie van de werknemers op de betekenis en de doelstellingen van het bedrijf en op hun 

eigen positie in het geheel. 

 

Omdat dit onderzoek betrekking heeft op Belgen die in Polen een bedrijf opstarten, zullen zij 

onvermijdelijk met de andere cultuur in contact komen: via niet-Belgische werknemers, via relaties 

met de overheid, via relaties met andere bedrijven, … Vaak zullen zij ook wonen in Polen, bijgevolg 

worden zij helemaal ondergedompeld in een nieuwe cultuur. 

 

1.4.3 Cultuur in Polen 
 

1.4.3.1 Bedrijfscultuur 
 

In verband met de bedrijfscultuur vermeldt Breukel, E. et al (1999) dat Polen een zeer 

bureaucratisch land is dat gekenmerkt wordt door een sterke hiërarchie. Er zijn vele 

managementlagen waar de communicatielijnen verticaal lopen. Bij de moderne bedrijven treedt 

                                                 
1
 Hoffman, E. (2002), p.27 
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echter wel verandering op op dit vlak. Zij trachten tegemoet te komen aan de vraag van cliënten in 

West-Europa en Amerika en zo heeft men de oude patronen min of meer moeten loslaten en snel 

nieuwe moeten aanleren. Dit vereist een grote mate van flexibiliteit, maar ook het inzicht dat men 

zich snel moet kunnen aanpassen om te overleven. Indien men snel door de hiërarchie van een 

organisatie heen wil, doet men er goed aan om beroep te doen op een Poolse tussenpersoon. Dit is 

vooral wenselijk wanneer men beroep wenst te doen op de overheid (bijvoorbeeld voor 

vergunningen). Ook wordt er in dit land zeer veel gebruik gemaakt van formulieren. Bijgevolg 

kunnen transacties, bijvoorbeeld met banken, die in België heel eenvoudig zijn, in Polen vrij 

ingewikkeld zijn. Flanders Investment & Trade (2006) vermeldt hierbij ook dat de oudere generatie 

managers niet sterk zijn in delegeren, wat de sterke hiërarchie zoals hierboven beschreven werd, 

beklemtoont. Ondergeschikten zijn vaak van weinig zaken op de hoogte en mogen zeer weinig 

beslissingen zelf nemen. Ook dit is aan het veranderen bij de jongere garde. 

 

Breukel, E. et al (1999) vermeldt ook dat het uitbouwen van een netwerk zeer belangrijk is in 

Polen omdat Polen zeer vaak met een vertrouwensband werken. Bijgevolg is het zeer nuttig om 

over een netwerk van mensen te beschikken. Dit geldt zowel voor de omgang met de overheid als 

in het bedrijfsleven. Een gevolg hiervan is dat Polen hun privéleven vrij vaak over laten vloeien in 

hun werk. 

 

Volgens Breukel, E. et al (1999) is het ook belangrijk om te weten dat Polen hun mening of 

standpunt niet zo direct geven. Zij gebruiken omzichtig taalgebruik, zeker wanneer ze iets afwijzen 

of kritiek uiten. Volgens Flanders Investment & Trade (2006) is hieruit af te leiden dat Polen 

bijzonder trots zijn en in de regel zeer lichtgeraakt. Zij verwachten bijgevolg dezelfde 

voorzichtigheid van hun zakenpartners in omgang met elkaar. Dit uit zich bijvoorbeeld ook in 

bepaalde gespreksonderwerpen die best vermeden worden. Zo is Polen een Midden-Europees land 

en is men zeer gevoelig voor verwarring met Oost-Europa. 

 

1.4.3.2 Arbeidscultuur 
 

In verband met de arbeidscultuur vermeldt Breukel, E. et al (1999) dat Polen zeer harde werkers 

zijn en over een groot doorzettingsvermogen beschikken. Zij zijn nog niet zo vertrouwd met het 

werken in teamverband. Ze zijn gewend om te rapporteren aan een directe baas en moeten nog 

wennen aan het aanspreken van elkaar, op collegiaal niveau. Er is een vrij grote hiërarchie in de 

bedrijven terug te vinden, zoals dit reeds aangehaald werd bij de bedrijfscultuur. Zij kunnen 

nochtans wel goed samenwerken en gaan op een vriendschappelijke manier met elkaar om. Ook 

bindt de jonge garde in Polen, in tegenstelling tot de oudere, zich niet meer voor eeuwig aan één 

en hetzelfde bedrijf. Dit stemt overeen met de ontwikkelingen in West-Europa. 
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1.4.3.3 Vergadercultuur 
 

Volgens Breukel et al (1999) dienen vergaderingen, in tegenstelling tot onze gang van zaken, niet 

om informatie uit te wisselen of om tot consensus te komen, maar eerder voor besluiten die de top 

reeds genomen heeft mee te delen. Informatie-uitwisseling vindt plaats in kleinere kring en in het 

informele circuit. Hierbij wijzen de auteurs op het belang van een tolk aangezien het gevaar voor 

misverstanden anders vrij groot is. 

 

1.4.3.4 Afspraken en onderhandelingen 
 

Breukel, E. et al (1999) maakt duidelijk dat het mogelijk is om telefonisch een afspraak te maken, 

maar vooraleer men tot zaken komt, is het gebruikelijk om eerst persoonlijk kennis te maken. 

Hieruit blijkt weer het belang van vertrouwelijkheid voor Polen. Wanneer een goede 

verstandhouding ontstaan is, kan men ook per telefoon zaken afhandelen en volstaat een 

persoonlijk bezoek nu en dan. Flanders Investment & Trade (2006) vermeldt dat telefonisch 

contact vaak moeilijk blijft omwille van het kleine aantal medewerkers die kennis van vreemde 

talen hebben. Ook vermelden zij dat men voorzichtig dient te zijn met het gebruik van 

e-mailberichten. Deze blijven vaak onbeantwoord, zeker wanneer ze afkomstig zijn van 

onbekenden. 

 

1.4.3.5 Contracten 
 

Het is van groot belang dat bij gesprekken die tot een contract zullen leiden een Poolse jurist 

betrokken wordt. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende partijen elkaar goed verstaan zodat 

misverstanden vermeden worden en men er zeker van kan zijn dat alle partijen hetzelfde voor 

ogen hebben. Hierbij is noodzakelijk dat beroep gedaan wordt op een goede tolk. (Breukel, E. et al, 

1999) 

 

1.4.3.6 Sociale omgangsvormen 
 

Er wordt een zekere afstand gehouden bij gesprekken. Polen gaan zeer formeel met elkaar om. Pas 

wanneer er een vertrouwensband ontstaat, en dit geldt nog meer voor buitenlanders, gaat men 

elkaar bij de voornaam noemen. Men wil enerzijds graag samenwerken met Westerse bedrijven, 

maar anderzijds heeft men enige gevoelens van wantrouwen ten aanzien van hun bedoelingen. 

(Breukel, E. et al, 1999) 
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2. Juridische vormen van bedrijven 
  

De wetgeving rond ondernemen in Polen is het beste terug te vinden in de “Act on Freedom of 

Economic Activity” van 2 juli 2004 (PAIiIZ, 2004). Deze kwam tot stand na de toetreding van Polen 

tot de EU en was het resultaat van inspanningen om de wetgeving rond ondernemen duidelijker te 

maken.1 In de Act staat dat het ondernemen van een economische activiteit vrij en voor iedere 

persoon gelijk zal zijn voor elke voorwaarde die in de wet gespecificeerd is (art.6 §1). Deze 

definitie geldt ook voor buitenlandse investeerders die een economische activiteit ondernemen in 

Polen. Er zijn wel verschillen tussen burgers van een lidstaat van de EU en de EVA en burgers van 

andere landen. Inwoners uit een EU- of EVA-land mogen economische activiteiten uitvoeren op 

dezelfde grond als Poolse burgers (art.13 §1). 

 

Ik zal de meest voorkomende juridische vormen van bedrijven in Polen bespreken. De partnerships 

zullen hier niet besproken worden omdat zij niet vallen onder een zuivere ondernemingsvorm maar 

het om een samenwerkingsverband gaat. Ik zal me toeleggen op de twee meest voorkomende 

bedrijfsvormen van Polen. Zo zal eerst de Spólka akcyjna besproken worden, gevolgd door de 

Spólka z o. o. De bedoeling is dat er een algemeen beeld geschetst wordt van deze bedrijfsvormen. 

Hierna zal nagegaan worden hoe de betreffende bedrijven in de praktijk opgestart moeten worden. 

 

Voor de informatie die hier gegeven wordt, werd geput uit Ernst & Young (2006), PAIiIZ (2007), 

EIC-Polen (2006) en UNIDO (2006). 

 

2.1 Spólka akcyjna (Sp. a.) 
 

Een Poolse Spólka akcyjna komt het meest overeen met een Naamloze Vennootschap (NV) hier. 

Deze ondernemingsvorm bevat rechtspersoonlijkheid en kan door een of meer personen opgericht 

worden. Een Sp. z o. o. met één aandeelhouder kan niet de enige oprichter zijn van een Sp.a.. 

 

2.1.1 De oprichting 
 

De oprichters komen de statuten overeen en tekenen deze. Ze leveren ten minste 25% van het 

beginkapitaal. Ook komen zij overeen dat zij alle vitale (belangrijke) managementbeslissingen die 

het bedrijf aangaan, maken tot op het tijdstip dat de Raad van Bestuur en het College van Toezicht 

gekozen zijn. 

 

 

 

                                                 
1
 Council of Ministers (2005) 
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2.1.2 Vereisten betreffende het aandelenkapitaal 
 

Het minimum beginkapitaal dat vereist is, is PLN 500 000. Eén aandeel moet een minimale waarde 

hebben van PLN 0,01 (1 grosz). Aandelen zijn aan elkaar gelijk en ze zijn ondeelbaar. Aandelen die 

verworven werden door een bijdrage in natura moeten binnen één jaar na de registratie van het 

bedrijf volstort zijn. Aandelen die verkregen zijn door een inbreng in geld moeten volstort zijn voor 

25% vooraleer het bedrijf geregistreerd wordt. Als aandelen verworven worden door enkel inbreng 

in natura of door een combinatie van inbreng in natura en inbreng in geld, moet 25% van het 

nominale aandelenkapitaal volstort zijn voor de registratie van het bedrijf. 

 

Als de aandelen door inbreng in natura volstort zijn, moeten de oprichters een speciaal 

waarderingrapport maken dat bekeken kan worden bij het registratieproces door controleurs die 

aangeduid worden door het registratiehof. 

 

Ook aandelen met een preferent dividendrecht kunnen uitgegeven worden, deze zijn wel begrensd 

in aantal. Ook is het mogelijk dat aandelen met stemprivileges uitgebracht worden, dit kan gaan 

tot twee stemmen per aandeel. De laatste mogelijkheid van preferente aandelen omvat de 

distributie van activa bij de liquidatie van het bedrijf. 

 

Men kan gebruik maken van geregistreerde aandelen (aandelen op naam) of van aandelen aan 

toonder. Aandelen aan toonder zijn niet onderworpen aan wettelijke beperkingen betreffende de 

overdraagbaarheid die kan uitgaan van de wet of van de statuten. Aandelen die nog niet volledig 

volstort zijn of die zijn toegewezen als een gevolg van inbreng in natura, kunnen niet omgezet 

worden naar aandelen aan toonder. Geregistreerde aandelen mogen enkel overgedragen worden 

door een contract met een geschreven verklaring waaruit blijkt dat de vorige houder van de 

aandelen deze overdraagt, en de levering van een aandelencertificaat. 

 

2.1.3 Reservekapitaal 
 

Een reservefonds voor potentiële verliezen moet gecreëerd worden door een overdracht van 8% 

van de jaarlijkse winst tot het reservekapitaal eenderde van het geplaatst kapitaal bedraagt. 

 

2.1.4 Management 
 

De formele organen van een Sp.a. zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van 

Bestuur en het College van Toezicht. 
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Aandeelhoudersvergadering 

 

De macht van de AV houdt onder andere het controleren en goedkeuren van de jaarrekening, de 

balans en de resultatenrekening van het afgelopen jaar in, alsook de bevoegdheid om te beslissen 

hoe de winst toegewezen zal worden en de bevoegdheid om de statuten te wijzigen. 

 

Een absolute meerderheid van stemmen is voldoende voor de meeste beslissingen. Maar sommige 

resoluties kunnen enkel aangenomen worden door unanimiteit van de stemmen. Dit is het geval 

wanneer de beslissing hen rechtstreeks aanbelangt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij wijzigingen 

in de statuten. Een gekwalificeerde meerderheid van driekwart van de stemmen is ook mogelijk. 

Dit is noodzakelijk voor beslissingen zoals een daling van het aandelenkapitaal of de beslissing om 

het bedrijf te fusioneren met een ander. 

 

De statuten kunnen echter wel striktere voorwaarden inhouden om deze resoluties aan te nemen. 

 

Raad van Bestuur 

 

Het College van Toezicht verkiest de Raad van Bestuur tenzij anders gesteld door de statuten. Een 

lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. 

 

Deze Raad heeft de exclusieve bevoegdheid om het bedrijf te vertegenwoordigen tegenover 

derden. Dit recht breidt uit naar alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen van het 

bedrijf en een beperking kan geen enkel wettelijk effect op derden hebben. De Raad van Bestuur is 

een collectief orgaan, dus maakt het beslissingen via resoluties. 

 

College van Toezicht 

 

Een Sp.a. moet een College van Toezicht hebben van niet minder dan drie personen, gekozen door 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze Raad oefent permanente supervisie uit op de 

activiteiten van de onderneming in alle branches waar het actief is. De specifieke taken zijn onder 

andere onderzoek van de rapporten van de Raad van Bestuur en financiële verklaringen van het 

bedrijf over de overeenstemming met de boeken, documenten en de werkelijke stand van zaken, 

alsook een onderzoek naar de voornemens van de Raad van Bestuur met betrekking tot de 

verdeling van winsten en verliezen. Ook dienen zij een jaarlijks geschreven rapport over de 

resultaten van het onderzoek voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 
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2.2 Spólka z o. o. (Sp. z o. o.) 
 

De Spólka z o.o. komt het best overeen met een Besloten Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid (BVBA) in België. De Sp. z o.o. bezit rechtspersoonlijkheid. 

 

2.2.1 Oprichting 
 

Deze onderneming kan opgericht worden door één of meerdere natuurlijke personen of 

rechtspersonen. Een Sp. z o. o. kan echter niet gevormd worden door een andere 

Sp. z o. o. met slechts één aandeelhouder. 

 

2.2.2 Vereisten betreffende het aandelenkapitaal 
 

Het minimale vereiste kapitaal van een Sp. z o. o. is PLN 50 000. Dit volledige aandeel moet 

volstort worden vóór de registratie plaatsvindt. De nominale waarde van één aandeel kan niet 

minder bedragen dan PLN 50. Een aandeelhouder kan ofwel één aandeel hebben (dit indien de 

aandelen deelbaar en niet gelijkwaardig zijn) of meerdere aandelen (indien zij ondeelbaar en 

gelijkwaardig zijn). Preferente aandelen kunnen worden uitgegeven. De overdracht van een 

aandeel moet in geschreven vorm gebeuren en door een notaris als authentiek verklaard worden. 

Dit heeft tot gevolg dat er enkel aandelen op naam zijn en geen aandelen aan toonder. 

 

2.2.3 Reservekapitaal 
 

Er is geen vereiste voor een Sp. z o. o. om een reservefonds aan te leggen. 

 

2.2.4 Management 
 

De formele organen van een deze vennootschapsvorm zijn de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders en de Raad van Bestuur. Een College van Toezicht (Supervisory Board) of een 

Audit Commission is optioneel, tenzij het bedrijf een aandelenkapitaal heeft van PLN 500 000 en er 

meer dan 25 aandeelhouders zijn. Bijgevolg dient niet noodzakelijk elk jaar een audit uitgevoerd te 

worden. 

 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het belangrijkste orgaan. Deze heeft 

gelijkaardige rechten als bij de Sp. a., hoewel sommige activiteiten exclusief binnen hun gebied, en 

de meerderheid noodzakelijk voor resoluties te laten goedkeuren over bepaalde zaken, kan 

verschillen. De AV verkiest de leden van de Raad van Bestuur. Deze kunnen voor een onbeperkte 

termijn aangesteld worden. De bevoegdheden van deze Raad zijn gelijkaardig aan die van de 
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Sp. a., behalve dan dat eender welk individueel lid van de Raad kwesties kan leiden, zolang die 

de normale activiteit niet overschrijden. 

 

Iedere individuele aandeelhouder heeft het recht van inspectie. Om dit recht uit te kunnen 

oefenen, moet elke aandeelhouder op elk moment in de tijd de boeken en documenten van het 

bedrijf kunnen inspecteren, een balans optekenen voor eigen gebruik en verklaringen van de Raad 

van Bestuur vragen. Indien er een College van Toezicht of een Audit Commission is, kunnen de 

statuten van het bedrijf dit recht van individuele inspectie door aandeelhouders uitsluiten. De 

Supervisory Board moet uit ten minste drie personen bestaan. De bevoegdheden van deze Raad 

zijn gelijkaardig aan die van een Sp.a. 

 

2.3 De werkelijke oprichting 
 

Eerst en vooral dient een oprichtingsakte opgesteld te worden. Deze bevat de statuten in de vorm 

van een notariële akte en dient ondertekend te worden door de oprichters. In die statuten zijn de 

naam van het bedrijf en haar zetel in opgenomen, alsook de activiteiten die het bedrijf tot doel 

stelt, de levensduur van de onderneming, de hoeveelheid aandelenkapitaal en hoe dit verdeeld 

wordt. Alle oprichters moeten aan de notaris openbare documenten voorstellen die hun wettelijke 

status omschrijven. Indien dit in een andere taal opgemaakt is, dient dit vergezeld te zijn van een 

Poolse vertaling. Dit document wordt voor de Sp. z o. o.‘articles of association’ genoemd en voor 

een Sp.a., is de naam ‘statute of association’. Wanneer de Sp. z o. o. opgericht wordt door slechts 

één persoon, is het de ‘company founding act’. 

 

Zoals voorheen al bleek, dient het kapitaal van de Sp. z o. o. volledig volstort te zijn vooraleer de 

registratie kan plaatsvinden. Voor een Sp.a. bedraagt dit slechts 25 procent. Vervolgens dient de 

bestuurlijke organen aangeduid te worden. Bij een Sp. z o. o. is dit de Raad van Bestuur, de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het College van Toezicht of het Audit comité (indien 

dit aangesteld wordt). Voor een Sp. z o. o. zijn deze organen de Raad van Bestuur, het College van 

Toezicht en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De oprichters moeten ook nagaan of 

voor de activiteit die zij willen gaan uitoefenen geen bepaalde vergunning vereist is in Polen. Indien 

dit zo is, moeten zij die eerst aanvragen en verkrijgen vooraleer zij verder kunnen met het 

opstarten van hun bedrijf. 

 

Indien dit allemaal gebeurd is, kan de registratie in het ‘National Court Register’, het registratiehof, 

plaatsvinden. De aanvraag dient, samen met de statuten, ingediend te worden door de Raad van 

Bestuur en moet door alle leden ondertekend zijn. Men dient ook een bewijs van betaling van de 

aandelen die zij overeengekomen zijn in de statuten, in te dienen. 
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Wanneer dit gebeurd is, zal het bedrijf geregistreerd worden bij het Central Statistics Office (GUS). 

Dit mag niet later dan veertien dagen na ontvangst van het registratiecertificaat (van het National 

Court Register) gebeuren. Op die manier ontvangt het bedrijf haar persoonlijke statistische 

identificatienummer (REGON). Dit betekent dat het bedrijf opgenomen werd in het ‘National Official 

Register of Entities Operating in the National Economy’1. Dit nummer heeft het bedrijf onder meer 

nodig om het bedrijf te kunnen registreren aan het ‘tax office’ en om een bankrekening te openen. 

Dit zijn meteen ook de volgende stappen die zullen gebeuren. Men bezorgt de documenten van 

registratie van het bedrijf aan de bank waar een rekening geopend zal worden. De registratie in het 

‘tax office’ is de volgende stap. De ondernemer verkrijgt hier zijn BTW-nummer (NIP in het Pools). 

Ten slotte wordt het bedrijf geregistreerd bij het kantoor van de Sociale Zekerheid (ZUS). 

                                                 
1
 Ministry of Economy, 2006 
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Hoofdstuk 6: Praktijkonderzoek 
 

1. Het onderzoek 
 

1.1 Totstandkoming van de vragenlijst 
 

Ik heb gekozen voor schriftelijke interviews. Schriftelijk omwille van de praktische haalbaarheid. 

Het was uiteraard niet mogelijk om naar Polen te gaan om ondernemers daar te interviewen. 

Bijkomende vragen kon ik enkel via telefonisch contact stellen. Ik koos voor interviews en niet voor 

enquêtes omdat er niet zo heel veel mensen in aanmerking komen voor dit onderzoek. Een andere 

reden is dat ik het bij dit onderzoek beter vind om met open vragen te werken, om zo veel 

mogelijk bij te leren over dit onderwerp. Ik heb gekozen voor een gestandaardiseerde vragenlijst 

die per e-mail aan de betrokkene wordt bezorgd. Ze bestaat zowel uit open vragen als uit gesloten 

vragen. De open vragen hebben vooral betrekking op ervaringen en persoonlijke meningen. Op die 

manier probeer ik een onbevooroordeeld antwoord te verkrijgen.  

 

Deze vragenlijst is uiteraard het resultaat van mijn literatuurstudie. Het was de bedoeling met deze 

vragenlijst de mate waarin de ondernemers gebruik maken van informatiebronnen vanuit de EU en 

de mate waarin ze steunen op programma’s van de EU te bevragen. Volgende onderwerpen met 

betrekking tot de EU werden aangesneden: de instellingen en hun rol bij de keuze voor Polen, 

informatiebronnen en de vrije markt. Ter verdieping in de programma’s van de EU kwamen 

volgende onderwerpen aan bod: kennis hiervan, ervaringen hiermee en de bereidheid deel te 

nemen aan programma’s. Volgend onderwerp dat aan bod kwam was Polen: verantwoording keuze 

voor dit land, specifieke moeilijkheden en kansen verbonden aan Polen en haar lidmaatschap tot de 

EU en verschillen in cultuur en bedrijfsleven. Ook heb ik de ondernemers ruimte gegeven om via 

hun ervaringen tips mee te geven zowel voor andere ondernemers als voor overheden en de EU. 

 

1.2 Onderzoeksopzet 
 

Om de voor mijn onderzoek noodzakelijke Belgische ondernemers in Polen te vinden, heb ik in 

eerste instantie contact opgenomen met de organisatie Vlamingen in de Wereld (VIW). Zij waren 

bereid mijn vragenlijst en bijhorende brief door te geven aan hun leden in Polen omdat zij de 

rechtstreekse contactgegevens niet mochten vrijgeven. Zij zouden dan zelf de ingevulde vragenlijst 

opnieuw aan mij bezorgen.  

 

Omdat ik zelf geen zicht had op het aantal gecontacteerde ondernemers, besloot ik ook andere 

kanalen te benutten. Ik heb contact opgenomen met de Belgium Business Chamber (BBC) in Polen 

met de vraag voor contactgegevens van Belgische ondernemers in Polen. Ik heb tot op heden geen 
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reactie van hen ontvangen. Gelijktijdig heb ik per e-mail contact gezocht met Flanders Investment 

& Trade (FIT). Ook van hen ontving ik geen reactie. Na dit doodlopend spoor heb ik contact 

gezocht met de Belgische Ambassade in Polen. Die hebben mijn vraag bezorgd aan de heer 

Haverbeke (Vlaams Economisch- en Handelsattaché actief op de Belgische ambassade in 

Warschau). Deze keer werd mijn vraag onmiddellijk beantwoord met een verwijzing naar de 

Belgium Business Chamber in Brussel. Na uitwisseling van contactgegevens met mevrouw Drossart 

van de BBC en FIT ontving ik een digitale catalogus met gegevens van Belgische bedrijven in 

Polen. Op die manier kon ik hen rechtstreeks contacteren en aanspreken.  

 

Uiteindelijk heb ik een zeventigtal bedrijven gecontacteerd en hen mijn vragenlijst zowel in het 

Nederlands als in het Frans bezorgd. Deze vragenlijsten vindt u terug in bijlage 1 en 2.  

 

Ik ben verder op internet op zoek gegaan om rechtstreeks ondernemers in Polen te kunnen 

bereiken. Deze zoektocht leidde mij naar twee personen die hun diensten aanbieden aan iedereen 

die een bedrijf in Polen wil opstarten. Deze heb ik zowel telefonisch als via e-mail gecontacteerd en 

zij beloofden mij hun medewerking. 

 

1.3 Ontvangen vragenlijsten 
 

Ik heb via VIW slechts één ingevulde vragenlijst ontvangen. Drie andere Vlamingen in Polen 

hebben mij laten weten dat ze niet in aanmerking kwamen voor mijn onderzoek. Via de Belgen die 

ik zelf gecontacteerd heb, ontving ik spontaan twee ingevulde vragenlijsten. Na enkele e-mails ter 

herinnering en telefoons ontving ik nog eens twee vragenlijsten. Enkele mensen lieten mij weten 

niet in aanmerking te komen. Mijn eigen zoektocht op internet leverde nog twee vragenlijsten op. 

 

In totaal zijn dit dus zeven ingevulde vragenlijsten. Een samenvatting van hun antwoorden vindt u 

in bijlage 3. Een aantal mensen gaf aan liever anoniem te willen blijven, vandaar de verwijzingen 

naar contactpersonen. Om mijn bevindingen van de literatuurstudie te toetsen aan de praktijk, 

deed ik een bijkomend interview met enkele ondernemers die reeds verschillende jaren in Polen 

verblijven, en zich bijgevolg een goed beeld hebben kunnen vormen van de cultuurverschillen. Het 

verslag hiervan vindt u terug in bijlage 4. 

 

1.4 Resultaten 
 

1.4.1 Algemeen 
 

Het bleek al snel niet eenvoudig te zijn ondernemers in Polen te bereiken. Zoals u reeds hebt 

kunnen lezen heb ik heel wat ondernemers aangeschreven om hen te motiveren mijn vragenlijst in 
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te vullen. De vakantieperiode zit hier ongetwijfeld voor iets tussen, bewijs hiervan zijn een tiental 

automatische e-mails door afwezigheid. 

 

Alle bedrijven hebben de juridische vorm van een Sp. z o.o. Het gaat om twee éénmanszaken en 

vier bedrijven met respectievelijk 2, 6, 15, 15 en 18 werknemers. 

 

1.4.2 Europa 
 

Van de ondernemers die geantwoord hebben, hebben drie hun bedrijf opgestart voor de toetreding 

van Polen tot de EU. Deze hebben bijgevolg geen gebruik gemaakt van diensten van de EU bij de 

oprichting van hun bedrijf. De overige vier geven aan evenmin gebruik gemaakt te hebben van de 

diensten van de EU. Eén van hen heeft geprobeerd subsidies aan te vragen, maar heeft hier in een 

latere fase opnieuw van afgezien omwille van de vele administratieve vereisten. 

 

De ondernemers die reeds in Polen aanwezig waren voor de toetreding tot de EU beschrijven 

weinig veranderingen, tenzij aan wegen en infrastructuur. Eén vermeldt echter dat er wel 

verschillende veranderingen merkbaar zijn, zoals betere financiële diensten, verbetering van het 

transport en minder bureaucratie. Als voordeel van de toetreding wordt de mogelijkheid om in 

Polen te werken zonder arbeidsvergunning genoemd. Volgens één ondernemer is het lid zijn van de 

EU van ondergeschikt belang. Wat wel van doorslaggevend belang is, is het potentieel van het land 

en de markt. 

 

Eén ondernemer geeft als informatiebron de ZPORR aan. Dit is volgens hem de enige officiële 

Poolse instantie waar men terecht kan met vragen over de Unie. Tijdens mijn literatuurstudie ben 

ik deze dienst niet tegengekomen. Ik heb hem later wel opgezocht, hun website bleek echter enkel 

in het Pools beschikbaar te zijn. Er bevonden zich wel linken naar verschillende websites van de 

Europese Unie, onder andere naar het Structuurfonds. Een andere geeft het Bureau van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Polen aan als primaire informatiebron, evenals het AWEX, de 

Waalse tegenhanger van FIT. Hij nuanceert dit door te melden dat ze volgens hem niet efficiënt 

zijn. Twee ondernemers noemen Poolse kennissen en Belgen die hen zijn voorgegaan in het 

bedrijfsleven in Polen als hun belangrijkste bron van informatie. Ten minste twee ondervraagde 

ondernemers bieden hun diensten ook aan nieuwe ondernemers aan om hen de nodige informatie 

te verschaffen. Ook worden de BBC en de ambassade als bron van informatie genoemd, doch met 

de bemerking dat je het toch zelf moet doen. De BBC organiseert samenkomsten die wel nuttig zijn 

voor grote bedrijven, maar voor kleine bedrijven weinig toegevoegde waarde biedt. Dit aangezien 

deze ondernemer vooral concurrentie ervaart. 
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De ondernemers vinden dat de EU onvoldoende doet om ondernemerschap te stimuleren, of dat de 

maatregelen niet tot bij hen geraken. De EU heeft wel de middelen, maar de administratieve 

omslachtigheid is volgens hen enorm. 

 

De ondernemers zijn op de hoogte van de principes van de interne markt, doch beschrijft één van 

hen dat de overheden in Polen nog niet klaar zijn om de werking van de interne markt volledig 

door te voeren doordat ze de wetten en reglementering hieromtrent onvoldoende kennen. Een 

andere ondernemer merkt in de praktijk weinig van de principes van de interne markt. Twee van 

hen vermelden hierbij ook corruptie. 

 

1.4.3 Programma’s van de EU 
 

De antwoorden op deze vragen waren bij alle ondervraagden nogal gelijklopend: vijf van hen 

kennen de programma’s van de EU niet of hebben er zeer weinig kennis van waarvan twee er wel 

voor open staat. Een andere vindt het niet de moeite omdat het om een klein bedrijf gaat en de 

laatste wil er niets meer mee te maken hebben omwille van slechte ervaringen. 

 

Het Europees Investeringsfonds is bij geen van hen bekend. De meesten maakten gebruik van 

eigen financiering en privékapitaal. 

 

1.4.4 Polen 
 

Als reden om naar Polen te trekken geven drie ondernemers privéredenen aan, drie anderen geven 

economische redenen (opportuniteiten in het land en de markt) aan en één geeft het 

kostenvoordeel als voornaamste reden aan. 

 

Een zeer goede kennis van de Poolse taal, mentaliteit en cultuur is onontbeerlijk om een bedrijf te 

kunnen leiden, dit kan niet via een tolk. Hierover zijn ze het allen eens. Eén van hen vermeldt wel 

dat het bedrijfsleven zich met een snelle vaart de Engelse taal aanleert. Eén ondernemer zegt dat 

een Belg aan het hoofd van een onderneming onmisbaar is, omdat Polen buitenlanders nog te vaak 

als rijke mensen zien waar geld bij te rapen valt. Als grote moeilijkheid wordt door een ander de 

administratie genoemd, terwijl een andere ondernemer zegt zeer veel onverwachte moeilijkheden 

te hebben gehad. 

 

Wanneer ik de verschillen tussen België en Polen bevroeg stelde een ondernemer dat het financieel 

beleid in Polen er op gericht is om het kapitaal in Polen te houden. De overheid wil dat men 

inkomsten of winsten van het bedrijf gebruikt om verder in het land te investeren. Het blijkt ook 

moeilijker te zijn om in Polen aan goed personeel te komen (terwijl een andere ondernemer dit 

echter ontkent en zelfs als onverwachte meevaller beschrijft), en de lonen en belastingen zijn er 
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nog steeds lager dan in België. Het ontbreken van de sociale zekerheid in Polen wordt als reden 

voor de grote verschillen aangehaald. Het leven wordt er duurder, terwijl de lonen niet volgen. Ook 

het ontbreken van sociale verworvenheden ten goede van de arbeider (koffiepauzes en 36-

urenweek) is een belangrijk verschil. 

 

1.4.5 Aanbevelingen 
 

1.4.5.1 Voor ondernemers 
 

Mensen die in Polen een bedrijf wensen op te starten, laten zich best informeren en leiden door 

Belgen die er reeds werken. Omwille van corruptie en taalbarrières raden verschillende 

ondernemers af je te laten bijstaan door Poolse mensen. De taal machtig zijn is onvoldoende. Ook 

een andere ondervraagde geeft mee dat je bedrijf best geleid wordt door een Belg met een 

Belgische economische scholing en ervaring. Anderen melden dat het zeer belangrijk is om goede 

raadgevers te zoeken, zowel financiële als rechterlijke. Ook een professioneel kader is zijn geld 

zeker waard. Omdat het zo belangrijk is je door Belgen te laten bijstaan geeft de volgende 

ondernemer aan dat hij een dienst in Polen aan het oprichten is waar ondernemers die zich in Polen 

willen vestigen, terecht kunnen. 

 

1.4.5.2 Voor overheden 
 

De eerste ondernemer vindt dat voorstellen tot verbetering van ondernemen binnen de EU mooi 

klinken, maar dat je het toch zelf moet doen en vooral ervaren. Bedrijfactiviteiten zijn te 

verschillend, zowel naar streek als sector, om vaste regels te maken. De anderen geven echter aan 

dat met enkele aanpassingen toch grote verbeteringen voelbaar zouden zijn. Zo stelt een 

ondernemer voor dat de EU aparte werkgroepen zou moeten oprichten om naar bedrijven te 

sturen. Zij zouden dan een analyse moeten maken, wat het potentieel van de firma is en een 

uitbreidingsplan opmaken. Op deze wijze zouden fraude en misbruik vermeden worden. Ook vindt 

hij het een goed idee om een samenvatting per e-mail naar de bedrijven te sturen om hen te 

informeren over EU-programma’s. Deze informatie zou dan uiteraard in alle talen van de lidstaten 

beschikbaar moeten zijn. Een andere ondernemer vindt dat de programma’s van de EU omwille van 

hun administratieve vereisten enkel beschikbaar zijn voor grote bedrijven. Kleine bedrijven kunnen 

zich de extra tijd en kost die dit met zich meebrengt niet veroorloven. De informatie zou beter 

beschikbaar moeten zijn voor ondernemers, bijvoorbeeld door regionale infocenters. Ook de 

volgende ondernemer vindt dat de overheden zich meer zouden moeten bezighouden met kleinere 

ondernemingen, omdat diegene die nu hun hulp ontvangen, meestal grote vennootschappen zijn. 

De laatste geeft als tip mee dat de overheden best meer mensen in dienst nemen die ter plaatse 

ervaring opgedaan hebben in de bedrijfswereld omdat deze mensen over meer informatie 

beschikken dan enkel het theoretisch kader. 
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1.4.6 Cultuur 
 

Om de cultuur verder uit te diepen, heb ik twee Belgische ondernemers in Polen specifiek over dit 

thema bevraagd. Deze zijn al een tiental jaren in Polen actief, en kunnen bijgevolg beschouwd 

worden als ervaringsdeskundigen. 

 

De vragen die gesteld werden aan deze contactpersonen hadden betrekking op de bureaucratie die 

zij ervaren, het belang van een vertrouwensband, de mentaliteit en de arbeidscultuur. Ook werd 

gepeild naar de sterkte van vakbonden. 

 

Beide ondernemers geven aan dat Polen een vrij bureaucratisch land is met een sterke hiërarchie. 

Verandering hierin merken de ondernemers niet. Dit is vooral te merken in de omgang met 

overheidsorganisaties. Hij geeft aan dat paperassen enorm belangrijk zijn in Polen, alles moet op 

papier staan. Een buitenlander ondervindt hier nogal eens problemen mee, voor Polen is het 

gemakkelijker. Dat bevestigt de andere ondernemer ook. Hij geeft ook aan dat met een goed 

uitgebouwd persoonlijk netwerk veel regels te omzeilen zijn. Wie dergelijke contacten niet heeft, 

krijgt het moeilijk. Deze ondernemer zegt dat hij niet méér regels dan in België ondervindt, maar 

dat het gewoon anders werkt in Polen. En dat is volgens hem de reden dat zoveel buitenlanders 

hier problemen mee ondervinden. Hij geeft ook aan dat er stilaan een verandering optreedt door 

de implementatie van Europese wetten, die eenduidiger zijn dan de Poolse. 

 

Het belang van een vertrouwensband wordt door de ondernemers bevestigd. Dit bleek al uit de 

vorige alinea waar het belang van een netwerk aangehaald werd. Eén ondernemer geeft aan dat dit 

te maken heeft met het feit dat Polen vrij emotioneel zijn. 

 

Wat de mentaliteit van de Polen betreft, geeft de ene aan dat Polen zeer losse, vrije en eerlijke 

mensen zijn. Hun mentaliteit is te vergelijken met die van zuiderse landen. Ook merkt hij een 

bepaalde afstand die Polen houden ten opzichte van buitenlanders. Maar indien zij merken dat die 

buitenlander de taal beheerst en moeite doet om zich te integreren, verandert hun houding direct. 

De andere ondernemer is van mening dat men er rekening mee houdt dat hij een buitenlander is 

en daarom anders kan reageren dan een Pool, en ze hem dit omwille van die reden niet kwalijk 

nemen. 

 

De twee ondernemers zijn het verrassend eens dat Polen harde werkers en echte doorzetters zijn, 

zolang zij in het buitenland werken. Dit heeft te maken met het feit dat zij daar een veelvoud van 

hun loon verdienen. In het binnenland hebben zij allebei heel wat minder positieve ervaringen 

hiermee. 
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2. Conclusies 
 

De conclusies die ik hier trek, zijn gebaseerd op zeven interviews. Wat onvoldoende is om 

algemene besluiten te formuleren die gelden voor alle Belgische ondernemers in Polen. Het is 

echter wel een indicatie van wat leeft onder Belgische ondernemers in Polen. Ik wou graag een 

aantal ondernemers die een bedrijf opgericht hebben na de toetreding, bevragen. Dit om na te 

gaan hoe groot de invloed van Europa was op hun keuze voor het opstarten van een bedrijf en hun 

keuze voor Polen. 

 

Hetgeen direct opvalt is dat geen enkele geïnterviewde ondernemer gebruik gemaakt heeft van 

instanties of diensten van de Europese Unie, niet tijdens de opstart van hun bedrijf en ook niet in 

een latere fase van de bedrijfsvoering. Dit wil echter niet zeggen dat zij er niet voor open staan. 

Dit doet dan de vraag rijzen waarom men er geen gebruik van maakt. Dit kan te maken hebben 

met verschillende factoren: complexe administratie, niet op de hoogte zijn van de maatregelen, te 

tijdrovend, te kostelijk, … 

 

Uit mijn bevragingen blijkt dat de ondernemers weinig veranderingen merken sinds de toetreding 

van Polen tot de EU. Zij beschrijven de verbetering in de wegen en infrastructuur, evenals het 

werken zonder arbeidsvergunning als belangrijkste veranderingen. Eén merkt wel op dat dankzij de 

toetreding er in Polen een dynamische economische groei gekomen is. 

 

De bevraagde ondernemers hebben voor informatie vooral geput uit Belgen met ervaring in Polen. 

Ze deden beroep op verschillende Belgische diensten, doch deze voldeden niet aan hun 

verwachtingen. Het is frappant dat geen van hen een Euro Info Centre (EIC) aanhaalt als 

informatiebron. Er wordt aangehaald dat regionale kantoren voor informatie over de EU en haar 

programma’s een goede oplossing zou zijn. Deze zijn er echter, maar blijkbaar zijn zij vrij 

onbekend. Uit mijn eigen opzoekwerk blijkt dat deze centra vaak onder andere namen opereren 

waardoor het niet altijd duidelijk is of het om een EIC gaat. Zo blijkt het PAED een Euro Info Centre 

te zijn, en is het ZPORR er naar alle waarschijnlijkheid ook één. 

 

Uit hun antwoorden blijkt dat zij vinden dat de EU onvoldoende doet om ondernemerschap te 

stimuleren. Het is niet zozeer dat hun programma’s en maatregelen niet effectief zijn, maar ze 

blijken de ondernemers niet te bereiken. 

 

Op het gebied van de programma’s kom ik ook tot de conclusie dat ondernemers hier onvoldoende 

mee vertrouwd zijn. Het Europees Investeringsfonds is bij geen van hen bekend. Eén ondernemer 

haalt aan dat er heel wat bedrijven zich in Polen specifiek richten op het aanvragen van subsidies 

voor andere bedrijven. Hieruit kan men afleiden dat het inderdaad een vrij omslachtige procedure 

is. 
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De bevraagde ondernemers zijn het eens over het feit dat een zeer goede kennis van de Poolse 

taal, mentaliteit en cultuur onontbeerlijk is. Dit blijkt één van de belangrijkste succesfactoren voor 

een Belgische onderneming in Polen te zijn. Het is opvallend hoe vaak zij vermelden Belgen aan 

het hoofd van de onderneming te zetten en op Belgen te steunen voor raad. Ook de 

waarschuwingen voor corruptie zijn opmerkelijk. 

 

Door de grote kost en tijdsinvestering die de ondernemers ervaren, lijkt het erop dat vooral grote 

vennootschappen baat hebben bij Europese maatregelen. 

 

In verband met Poolse cultuur kan besloten worden dat het een bureaucratisch land is, waar de 

Europese Unie echter wel stilaan verandering in brengt. Zeer belangrijk in Polen is het beschikken 

over een goed uitgebouwd persoonlijk netwerk. Dit omdat Polen erg op persoonlijk contact en 

vertrouwen afgaan. Polen zijn erg losse, emotionele mensen, maar staan vaak vrij formeel 

tegenover buitenlanders. Wanneer zij echter merken dat zij de taal spreken en zich integreren, 

verandert hun houding direct. Ook kan ik besluiten dat het loon een vrij belangrijke rol speelt in de 

werkinspanning van de Polen. 
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Hoofdstuk 7: Algemeen besluit 
 

In dit laatste hoofdstuk zal ik de voornaamste bevindingen uit zowel de literatuur als het 

praktijkonderzoek naast elkaar leggen, zodat ik hier mijn conclusies uit kan trekken. Dit wordt 

gevolgd door een kritische noot betreffende dit onderzoek. Als afsluiting geef ik mijn persoonlijke 

ervaringen mee. 

 

Europese Unie 

 

De meeste ondernemers lieten weten dat zij, indien zij reeds ondernemer waren in Polen vóór de 

toetreding tot de EU, weinig verschillen hebben opgemerkt sinds de toetreding. Wat wel 

aangehaald werd, is de infrastructuur en wegenbouw die vooruitgegaan zijn. Het gebrek aan 

degelijke infrastructuur kwam reeds naar voren in verschillende bronnen in het 

literatuuronderzoek. Uit het literatuuronderzoek (het NRP van Polen) blijkt dat Polen het belang 

van kwaliteit van de wetgeving en de kosten en tijdsinvestering die gepaard gaan met onnodige 

formaliteiten erkent. Daarom stelt zij een verbetering hiervan als één van de hoofddoelstellingen 

voor de stimulering van ondernemerschap. Bij het praktijkonderzoek kwamen omtrent dit 

onderwerp tegenstrijdige reacties naar boven. Zo werd door een ondernemer vermindering van de 

bureaucratie aangehaald. Bij een cultuurinterview echter, haalt een ondernemer aan dat hij in de 

praktijk weinig merkt van die vermindering, hoewel hij de pogingen ertoe wel erkent. 

 

Dat er zo weinig ondernemers aangeven dat er significante veranderingen plaatsgevonden hebben, 

is opmerkelijk, daar de economische situatie in Polen er sinds de toetreding toch systematisch op 

vooruit gaat. Blijkbaar is dit niet voelbaar voor de ondernemers, of linken zij dit niet aan de 

toetreding tot de EU. 

 

Wat de informatiebronnen betreft, zijn de ondernemers het erover eens dat men best mensen 

aanspreekt die reeds ervaring hebben met ondernemen of werken in Polen. Zij gaven allen als 

primaire informatiebron andere mensen aan die hen reeds voorgegaan waren. Er is geen consensus 

of men best beroep doet op Belgen, dan wel op Polen. De meerderheid geeft echter de voorkeur 

aan Belgen, deze dienen wel te beschikken over relevante ervaring in Polen. Volgens de meesten 

aanzien de Polen buitenlanders nog steeds als rijke mensen waar zij geld van kunnen krijgen. Er 

was geen enkele Belgische ondernemer die aangaf dat hij het netwerk van Euro Info Centres (EIC) 

kent of ooit gebruikte. Het zou echter kunnen dat zij deze dienst niet kennen omdat deze altijd 

vanuit een gastinstelling opereert en de ondernemers bijgevolg beroep doen op de gastinstelling en 

zich niet bewust zijn van het feit dat zij de informatie verkrijgen dankzij een EIC. Blijkbaar trachten 

zij eerder beroep te doen op een bekende, Belgische organisatie (FIT, AWEX, Bureau van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Zou het kunnen dat zij meer vertrouwen hebben in deze 
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Belgische organisaties? Indien zij beroep doen op die instanties, waar men de ondernemer niet 

verder kan helpen, zou een doorverwijzing naar een EIC nuttig kunnen zijn. Bijgevolg zou een 

goede samenwerking tussen de verschillende organisaties een goede zaak zijn. 

 

Ook viel het mij op dat verschillende ondernemers tegen betaling hulp bieden aan ondernemers die 

zelf een bedrijf willen oprichten. Dit bleek zowel uit de interviews met de ondernemers als uit de 

catalogus van de Belgium Business Chamber in Polen. Hieruit kan men afleiden dat er wel degelijk 

iets schort aan de informatieverstrekking. Ofwel is er te weinig informatie beschikbaar, ofwel is 

deze informatie er wel, maar bereikt het de ondernemers niet. Zo biedt een Euro Info Centre 

informatie aan met betrekking tot de Europese Unie, maar voor informatie over het land en een 

bedrijf opstarten in dat land, verwijst men de ondernemers door naar privéondernemingen, aldus 

de contactpersoon bij EIC Limburg. Zo zijn er op het Internet ontelbare bedrijven bereid om voor 

ieder die het wil een bedrijf op te starten in dit land. Er wordt zelfs aangehaald dat men slechts één 

maal naar Polen dient te gaan om een handtekening te zetten. Hoewel uit de interviews bleek dat 

dit volgens de ondernemers onmogelijk kan werken. Zij gaven aan dat een dergelijke manier van 

doen niet werkt. Volgens hen loopt dit onvermijdelijk op een fiasco uit. Ook het leiden van een 

bedrijf via een tolk wordt te gemakkelijk voorgesteld dan het is. In de literatuurstudie werd reeds 

aangehaald hoe belangrijk de kennis van een andere cultuur is, dit blijkt nu ook uit de 

praktijkstudie. Maar hier wordt verder op ingegaan bij de bespreking van Polen. 

 

Er werd door een ondernemer geopperd dat men in infocentra best mensen aanneemt die 

ondernemerservaring hebben in dat betreffende land. Zij vinden de informatie die verkregen kan 

worden vaak nog te theoretisch en te weinig direct bruikbaar. 

 

Betreffende de Interne Markt hebben mijn interviews niet zoveel opgeleverd. De ondernemers 

beweren de principes wel te kennen, doch hebben zij er weinig ervaring mee. Dit is onder andere 

te verklaren doordat het kleine bedrijven zijn en geen handel drijven over de grenzen heen. Eén 

ondernemer vermeldt echter wel dat hij verschillende moeilijkheden ondervonden heeft doordat 

Polen de wetgeving van de EU niet voldoende aanneemt. Ook is de Poolse wetgeving volgens een 

ondernemer erop gericht om het kapitaal van bedrijven in Polen te houden. Zij willen dat winst 

verder geïnvesteerd wordt in het Poolse bedrijf. De stroeve naleving van de Europese wetten door 

de Poolse instanties bleek ook uit de literatuurstudie, waaruit naar voren kwam dat het aantal 

inbreukprocedures tegen Polen dubbel zo hoog is dan tegen de andere lidstaten van de EU-10. Dit 

houdt in dat zij nagelaten hebben verschillende Europese wetten naar nationale wetgeving om te 

zetten. Dit kan, zeker voor buitenlanders, een probleem opleveren. Indien het probleem zich echter 

uit in een foutieve toepassing van de Interne Marktregels, kunnen de ondernemers beroep doen op 

SOLVIT, de instantie van de Unie die zich bezighoudt met het oplossen van problemen die met het 

verkeerdelijk toepassen van die regels gepaard gaan. Het is echter twijfelachtig of deze instantie 

algemeen bekend is bij ondernemers, wat zij zelf ook toegeeft op haar eigen website: “Steeds 
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meer mensen ontdekken hoe nuttig dat kan zijn en SOLVIT krijgt dan ook iedere dag meer 

vragen”. 

 

Er kan hier geen besluit getrokken worden of de Europese Unie al dan niet voldoende doet om 

ondernemerschap te stimuleren. De ondernemers gaven echter aan dat zij vinden dat de EU te 

weinig doet, maar uit mijn literatuurstudie blijkt dat zij echter heel wat inspanningen op dit gebied 

levert. Het is een groot probleem dat dit niet bij de ondernemers geraakt. Daarom is het nodig dat 

nagegaan wordt wat het probleem precies is. Zo kan een betere communicatie en 

informatieverstrekking al heel wat oplossen, maar indien het probleem zich situeert in de 

overtollige administratieve vereisten, wordt een directe oplossing meteen moeilijker. 

 

Europese steun 

 

Het was de bedoeling na te gaan in welke mate de Europese Unie en haar steunprogramma’s een 

rol spelen bij deze ondernemers, echter blijkt nu dat deze rol zeer minimaal is. Dit was niet af te 

leiden uit de literatuurstudie, waaruit blijkt dat er toch ieder jaar significante bedragen aan steun 

verstrekt wordt door de EU. 

 

Zoals uit de praktijkstudie naar voren gekomen is, blijkt dat de meeste ondervraagde ondernemers 

geen weet hebben van programma’s van de Europese Unie, maar hier wel voor open staan. Slechts 

één had er al kennis van en had zelfs een deel van de procedure doorlopen. Hij is echter afgehaakt 

wegens de onmogelijkheid om te voldoen aan de administratieve vereisten. Uit de literatuurstudie 

kwam naar voren dat de Europese Commissie intensief bezig is met het verminderen en verbeteren 

van de regelgeving. Hoewel veel regelgeving terug te brengen is op nationaal niveau, blijkt toch 

dat de regelgeving van de programma’s van de EU zelf een te zware belasting zijn voor kleine en 

middelgrote ondernemingen. Zij trachten op een doordachte manier middelen te verstrekken aan 

ondernemers om hen te helpen groeien of innoveren, waarin zij zich, naar eigen zeggen, vooral 

richt op de kleinere ondernemingen. Dat er nog veel problemen zijn bij de aanvraag voor een 

dergelijk programma, bevestigde ook een telefonisch contact met het Euro Info Centre van 

Limburg dat gesitueerd is in de Kamer van Koophandel (VOKA) in Hasselt. Mijn contactpersoon 

daar bevestigde, vooral met betrekking tot het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

(FP7), dat de administratieve vereisten te zwaar zijn voor KMO’s. Bijgevolg wordt hier bijna 

uitsluitend beroep op gedaan door grotere ondernemingen. Een bevraagde ondernemer liet dit 

vermoeden ook doorschijnen in een interview. 

 

Een interessante bevinding die naar voren kwam uit de interviews, was dat Polen, indien zij een 

bedrijf wensen op te starten, in het zeer klein beginnen om zo stilaan uit te breiden. Dit ligt aan 

het feit dat zij zeer moeilijk toegang vinden tot kapitaal en dit zelf dienen te bekostigen. Doordat 
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het niet mogelijk is om elke vorm van ondernemen op een zodanig kleine schaal te starten, zou het 

best kunnen dat dit veel ondernemers afschrikt om werkelijk een bedrijf op te starten. 

 

Polen 

 

De belangrijkste reden om te kiezen voor Polen, blijken de opportuniteiten te zijn die de markt 

biedt. Dit was het geval voor zowel ondernemers die hun bedrijf opgestart hadden voor de 

toetreding tot de EU als voor hen die pas na 2004 naar daar getrokken zijn. Ook persoonlijke 

redenen spelen een belangrijke rol. Dit primeert bij de bevraagde ondernemers duidelijk op het 

kostenvoordeel, hoewel dit ongetwijfeld meegespeeld zal hebben. 

 

De ondernemers waren het erover eens dat het opstarten van een bedrijf in Polen heel wat 

moeilijkheden met zich meebracht. Deze waren volgens hen vooral te wijten aan de bureaucratie in 

dit land. Om het oprichten van een bedrijf in Polen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet je als 

ondernemer over een goede kennis van de Poolse taal, mentaliteit en cultuur beschikken. Ook 

vooraf zich goed informeren is onontbeerlijk. Een goede manier om zich de taal, mentaliteit en 

cultuur eigen te maken, is volgens een van de door mij bevraagde ondernemers een half jaar in 

Polen te gaan wonen zonder iets te ondernemen in verband met de oprichting van het bedrijf. Op 

die manier kan men wennen aan het leven daar en aan de cultuurverschillen. Omdat de 

talenkennis van de Polen vrij beperkt is (hoewel dit stilaan aan het veranderen is volgens een 

ondernemer), is het absoluut noodzakelijk om de taal te leren. Een tolk wordt in de literatuur 

aangeraden, maar dit is geen voldoende oplossing om een bedrijf te kunnen leiden, aldus de 

ondernemers. Zo vertelde één dat Polen vrij gesloten zijn ten opzichte van buitenlanders, dit 

ondervond hij door eigen ervaringen. Wanneer zij echter merkten dat hij de taal sprak, veranderde 

hun houding meteen. 

 

Bij deze interviews kwam ook naar voren dat vakbonden in Polen vrijwel onbestaand zijn. Er zijn 

nochtans wel pogingen om een sterke vakbond te vormen, vooral vanuit de Unie, maar dit is tot nu 

toe nog niet gelukt. Niettegenstaande staan arbeiders toch vrij sterk ten opzichte van bedrijven. 

Dit komt door een Arbeidsrechtbank waar zij beroep op kunnen doen bij geschillen met de 

werkgever. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen tegen de ondernemer. Die rechtszaak kost 

de werknemer niets, een advocaat wel, maar daar wordt niet altijd beroep op gedaan. Wanneer 

geen compromis bereikt wordt, gaat men over naar de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hier 

beginnen de kosten wel op te lopen, zowel voor de ondernemer als voor de arbeider. Vaak is het 

dan ook goedkoper om een compromis te sluiten dan over te gaan tot de rechtbank van eerste 

aanleg. Wat deze ondernemer wel aanhaalde, is dat omwille van het feit dat dit gratis is, hier zeer 

veel gebruik én misbruik van gemaakt wordt door werknemers. 
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Cultuur 

 

In verband met de Poolse cultuur, kan gesteld worden dat de literatuur in grote lijnen 

overeenstemt met wat de ondernemers ervaren, doch er zijn enkele belangrijke verschilpunten.  

 

Het eerste punt dat ik zal bespreken is de bureaucratie die zij ervaren. De ondernemers 

bevestigen dat Polen een bureaucratisch land is met een sterke hiërarchie. Eén merkt wel dat men 

maatregelen treft om dit te veranderen, maar in de praktijk heeft hij hier nog niets van gemerkt. 

Deze bureaucratie uit zich vooral in de omgang met de overheid. De informatie is niet zo duidelijk 

en eenduidig, waardoor het een tijd kan duren vooraleer men de juiste informatie ter beschikking 

heeft. Een andere ondernemer meldt echter dat er inderdaad heel wat regeltjes zijn, maar dat deze 

door het uitbouwen van een persoonlijk netwerk, goed te omzeilen zijn. Dit bevestigt de 

bevindingen van de literatuurstudie. Volgens die laatste ondernemer is het grootste probleem dat 

buitenlanders ondervinden met die regelgeving dat deze niet zo eenduidig en rechtlijnig is als bij 

ons. Ook trachten zij deze regels net zo strikt toe te passen als in hun thuisland, wat blijkbaar niet 

de bedoeling is. Hij wijt deze vele regeltjes aan de oude wetgeving die er nog gedeeltelijk is, maar 

volgens hem treedt er toch een verandering op die vooral te wijten is aan de veel eenduidigere en 

striktere Europese regelgeving die stilaan ingang vindt in de wetten van dit land. 

 

In de literatuurstudie kwam het belang van persoonlijk contact en een vertrouwensband naar 

voren. Dit werd zonet ook al aangehaald door het belang van een persoonlijk netwerk te 

onderstrepen. Ook wordt hier door een ondernemer aangehaald dat polen zeer emotioneel zijn en 

daarom hier zo’n belang aan hechten. Dit kwam in de literatuur ook naar voren door het feit dat 

Polen niet graag met e-mail werken, iets wat ik zelf ook ondervond. Dit wordt echter 

tegengesproken door een ondernemer die vermeldt dat iedere onderneming met meer dan tien 

werknemers in dienst, verplicht een internetaansluiting dient te hebben, omwille van RSZ-

meldingen. Vooral bij grotere en moderne bedrijven is communicatie via e-mail geen enkel 

probleem, aldus de ondernemer. 

 

De Poolse mentaliteit is best te vergelijken met die van de zuiderse landen, aldus een 

ondernemer. Polen zijn zeer emotioneel, los en eerlijk. Het eerlijkheidsaspect duidt nogmaals op de 

belangrijkheid van een vertrouwensband. Hij vermeldt wel dat Polen vroeger losser waren, maar 

dat dit al wat veranderd is. Ook hier blijkt dat Polen bij eerste contacten, vooral met buitenlanders, 

vrij formeel zijn. Indien zij echter merken dat die buitenlander zich aanpast en de taal spreekt, 

verandert hun houding. Betreffende de bevindingen van in de literatuurstudie dat Polen een zeer 

trots volk zijn en veel belang hechten aan omzichtig taalgebruik wanneer men kritiek uit, kon een 

ondernemer bevestigen dat dit voor de Polen wel belangrijk is, maar dat zij dergelijke incidenten 

vrij vlug vergeten zijn. 
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Betreffende de arbeidscultuur waren mijn bevindingen in de literatuurstudie dat Polen zeer harde 

werkers zijn en over een groot doorzettingsvermogen beschikken. De ondernemers bevestigen dit, 

maar dan enkel met betrekking tot Polen die in het buitenland werken. Daar verdienen zij een 

veelvoud van hun loon in Polen, en zijn zij inderdaad harde werkers. In het binnenland 

daarentegen merkt hij daar vrij weinig van. Een andere ondernemer vermeldt dat Polen (vooral de 

lager opgeleiden) vrij weinig ambitie hebben. Hij merkt in het algemeen dat Polen vrij weinig 

initiatief tonen en bevestigt daarmee de verklaringen van de eerste ondernemer. 

 

Aanbevelingen 

 

Ten slotte heb ik de ondernemers via de vragenlijst de kans gegeven om tips of een voorstel van 

aanpassing te formuleren wat ertoe zou bijdragen om het voor ondernemers in Polen of in de 

Europese Unie te vergemakkelijken om een bedrijf op te starten. Allereerst werd gepeild naar wat 

de ondernemer zelf best kan doen vooraleer hij zijn onderneming tracht op te richten, vervolgens 

werd bevraagd wat de Belgische overheid, een organisatie of de Europese Unie zou kunnen doen. 

 

Voor de ondernemers kwam vooral naar voren dat zij zich vooraf goed dienen te informeren en 

dit best door Belgen die reeds werken/ondernemen in Polen. Ook wordt aangehaald dat men best 

kan zorgen dat men vertrouwd is met de Poolse gang van zaken. Zo dient men de taal vrij goed 

machtig te zijn, alsook vertrouwd te zijn met de mentaliteit en cultuur. Een paar maanden 

vooraleer men het bedrijf wil oprichten naar daar gaan zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. 

Indien de ondernemer zich in de mogelijkheid bevindt om dit te doen, lijkt mij dit zeer zinvol. 

 

Voor de organisaties wordt vooral aangehaald dat men de informatieverstrekking zou moeten 

verbeteren. Dit zou men bijvoorbeeld kunnen doen door een samenvatting te versturen naar de 

ondernemingen, of in de informatiecentra mensen aan te werven die reeds relevante ervaring 

hebben in het betreffende land. De informatie zou beschikbaar moeten zijn in alle talen die de Unie 

rijk is. Ik heb in mijn onderzoek ondervonden dat dit inderdaad vaak niet het geval is. Dit maakt de 

betreffende documenten niet bereikbaar voor iedereen. Een andere oplossing die werd voorgesteld 

is het oprichten van aparte werkgroepen om naar bedrijven te sturen, zodat zij persoonlijke hulp 

kunnen bieden aan de bedrijven, vooral door advies en informatie. Dit zou voor veel 

ondernemingen een zeer goede oplossing zijn, maar hierbij dienen de kosten wel in het oog 

gehouden te worden. Kleine ondernemingen nemen een significant deel van de tewerkstelling voor 

hun rekening, het gaat echter ook om zeer veel bedrijven, die elk maar een klein stukje voor hun 

rekening nemen. Omwille van die reden is dergelijke persoonlijke hulp waarschijnlijk een te grote 

kost. Er wordt ook vermeld dat de Unie zich meer zou moeten bekommeren over de kleinere 

bedrijven, terwijl uit de literatuurstudie naar voren komt dat zij hier intensief mee bezig is. Dit 

onderstreept nogmaals het probleem dat de informatie en steun niet tot bij de ondernemers reikt. 
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Kritische bespreking 

 

Zoals eerder vermeld, is het praktijkonderzoek niet representatief voor alle Belgische ondernemers 

in Polen omwille van de beperktheid in aantal. Ik denk nochtans wel dat mijn praktijkstudie een 

goede indicatie is. Alle reacties liggen in dezelfde lijn. Ook zijn deze ondernemers verspreid over 

heel Polen en niet bevooroordeeld. Ik denk zelfs dat verschillende ondernemers afgehaakt hebben 

omwille van hun onwetendheid in verband met de EU. Indien hun kennis in verband met de EU 

zeer beperkt is, zou het kunnen dat zij het niet de moeite vonden om het in te vullen. 

 

Mijn ervaringen 

 

Achteraf blijkt dit een zeer moeilijk thema te zijn. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste is 

het zeer actueel. Hierdoor was ik genoodzaakt om vaak met documenten te werken die verspreid 

werden op het internet. Dit brengt met zich mee dat ik geconfronteerd werd met een overvloed 

aan informatie. Het is moeilijk om daaruit op te maken wat nuttig is voor het onderzoek en wat 

niet. Ook is de tijdsaanduiding vaak een probleem. Ik heb gemerkt dat niet altijd duidelijk 

aangegeven wordt op welk jaartal de informatie betrekking heeft. Bijgevolg is er soms twijfel over 

de bruikbaarheid (actueelheid) van de documenten. Om problemen met betrouwbaarheid van sites 

te vermijden, werden enkel sites van erkende organisaties gebruikt voor informatie. Zelfs dan 

ondervond ik nog veel problemen. Op de site van de Europese Commissie bijvoorbeeld, staat 

enorm veel informatie, maar nergens staan echt duidelijk alle documenten die betrekking hebben 

op een bepaald thema bij elkaar. Ik heb ook veel documenten in het Engels moeten raadplegen. 

Op zich geen probleem voor een dergelijk onderzoek, maar wel voor de bereikbaarheid van die 

documenten bij de burgers. Ik heb enorm veel bijgeleerd over de Europese Unie dankzij dit 

onderzoek, maar het heeft mij ook zeer veel moeite gekost om die informatie bij elkaar te krijgen. 

Al die informatie bereikt mensen die niet bezig zijn met een dergelijk onderzoek niet. 

 

Ik merk dat de kennis van mensen, zelfs ondernemers, over de Unie vrij beperkt is. Dit is heel 

jammer. Volgens mij is dit ook de oorzaak van de weerstand die de Unie ondervindt, zoals 

bijvoorbeeld bij de grondwet. Mensen zijn bang van het onbekende. Ze zijn bang dat er 

veranderingen zullen optreden die hun gewoontes in de war sturen. Door het onbekende hebben ze 

schrik dat hun situatie verslechtert, en worden ze er niet van overtuigd dat het hun situatie net 

gaat verbeteren. Waar de EU mee bezig is, is goed. Het probleem is dat mensen niet bereid zijn om 

hun steentje hieraan bij te dragen omdat zij niet weten wat de bedoeling is en wat men wil 

bereiken. Maatregelen die op het eerste zicht door nationale overheden worden ingevoerd, zoals 

het optrekken van de pensioenleeftijd, blijken opgelegd te zijn vanuit de EU. Ook ik was mij 

hiervan niet bewust. Hoe komt het dat zoiets niet geweten is? Ik denk dat mensen veel meer 

begrip zouden hebben en veel meer open zouden staan voor de ideeën en initiatieven van de EU 

indien zij beter geïnformeerd zouden zijn. 
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Bijlage 1: Vragenlijst Nederlands 

 

 

Vragenlijst 

 

Identificatiegegevens 

Dit zijn praktische vragen betreffende informatie over uzelf en uw bedrijf. U hebt de mogelijkheid 

om anoniem te blijven. Op deze manier zullen de gegevens die u hier invult enkel door mij gebruikt 

worden om u te kunnen contacteren. De gegevens zullen bijgevolg niet in het onderzoek vermeld 

worden. 

 

Naam: 

Naam bedrijf: 

Adresgegevens bedrijf: 

 

Telefoon: 

e-mail: 

Sector: 

Oprichtingsjaar: 

Aantal werknemers: 

Omzet laatste jaar/jaren: 

Bedrijf overgenomen of zelf opgestart: 

Juridische vorm van het bedrijf: 

Wordt u speciaal gevolgd door een bank? Zo ja, welke? 

Heeft u een boekhouder of financieel adviseur? 

 

Wenst u anoniem te blijven? 
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Ervaringsverslag 

Deze vragenlijst is bedoeld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Voelt u zich in uw 

antwoorden niet beperkt tot de opengelaten ruimte. Ook bijkomende teksten, informatie, links en 

dergelijke zijn voor mij altijd nuttig. 

 

A. Europese Unie 

Deze vragen hebben betrekking op de Europese Unie en haar rol bij het opstarten van uw bedrijf. 

Indien u reeds ondernemer was in Polen voor de toetreding van Polen tot de EU, dan heeft enkel 

vraag 5 betrekking op u. Indien u uw bedrijf pas opgestart heeft na de toetreding tot de EU, 

gelieve dan vraag 1 tot en met 4 in te vullen. 

 

1. Hebben de EU en haar instellingen een rol gespeeld bij uw keuze? 

 

2. Waar kon u terecht met uw vragen? Op welke instanties hebt u het meeste beroep gedaan? 

Hebt u gebruik gemaakt van de diensten van de Euro Info Centres? 

 

3. Kent u de principes van de vrije markt? Zo ja, heeft u die ervaren tijdens de opstartfase van uw 

bedrijf? 

 

4. Wat zijn volgens u de voordelen van een bedrijf opstarten binnen een EU-lidstaat? 

 

5. Maakt u sinds de toetreding van Polen tot de EU gebruik van diensten van de Europese Unie, 

zoals bijvoorbeeld de Euro Info Centres? 

 

 

B. Steunmaatregelen van de EU 

Met deze vragen wil ik meer inzicht verwerven in de steunmaatregelen van de EU. 

 

1. Kent u de programma’s van de EU? Zo ja, hoe bent u hiermee in contact gekomen? 

 

Indien u na de toetreding van Polen tot de EU ondernemer werd in Polen: hebt u beroep gedaan op 

een programma van de EU voor het opstarten van uw bedrijf? Zo ja, welk en wat waren uw 

ervaringen hiermee? Zo nee, wat speelde een rol in uw beslissing om geen beroep te doen op een 

programma? 

 

2. Op welke manier hebt u de opstart van uw bedrijf gefinancierd? Deed u hiervoor beroep op 

banken of andere instellingen? 
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Kent u het Europees Investeringsfonds? Zo ja, op welke manier werd u dit bekend? 

 

3. Over welke steunmaatregel bent u het meest tevreden? Over welke het minst? 

 

4. Doet u op dit moment beroep op een programma of zou u graag beroep willen doen op een? Zo 

ja, welk? 

 

5. Kan u een onderscheid maken tussen maatregelen van de Europese Unie en die van de Vlaamse 

of federale overheid van België? Of is dit allemaal te verwarrend? 

 

6. Vindt u dat de Europese Unie voldoende doet om ondernemerschap te stimuleren? 

 

 

C. Polen 

Deze vragen gaan dieper in op het land waar u uw bedrijf hebt gevestigd en de keuzes die u 

daartoe brachten. 

 

1. Op basis van welke argumenten hebt u besloten uw bedrijf in Polen te vestigen? 

 

Is er misschien nog een moederbedrijf in België? 

 

2. Welke onverwachte moeilijkheden heeft u ondervonden bij het opstarten van uw bedrijf in 

Polen? Bij wie kon u hiervoor terecht? Hebt u gebruik gemaakt van instanties van de EU om u voort 

te helpen? Op welke manier hielpen zij u voort? Kon u ook in België en/of Polen terecht met uw 

vragen? Zo ja, waar? 

 

3. Wat ging bij het opstarten van uw bedrijf gemakkelijker dan verwacht? 

 

4. Was u al ondernemer in Polen vóór het lid werd van de Europese Unie? 

 Zo ja, hebt u veranderingen opgemerkt sinds de toetreding tot de EU? 

 Zo nee, had u ook voor Polen gekozen indien het niet toegetreden was tot de EU? 

Leg uit. 

 

5. Had u het gevoel dat er toch nog barrières waren die het voor niet-Poolse EU-burgers 

bemoeilijkten om een bedrijf op te starten? Zo ja, welke? 

 

6. Woont u in Polen? Zo nee, hoe vaak gaat u naar daar? 

Werkt u daar samen met meerdere Belgen? 
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7. Waarin verschilt het bedrijfsleven in Polen met het bedrijfsleven in België? 

 

 

Ten slotte: 

 

Welke tips zou u kunnen meegeven voor mensen die een bedrijf wensen op te starten binnen de 

EU/binnen Polen? 

 

Welke aanpassingen/tips voor de EU of voor UNIZO of de Vlaamse of federale overheid zou u 

kunnen voorstellen ter verbetering van ondernemen binnen de EU? 
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Bijlage 2: Vragenlijst Frans 

 

 

Questionnaire 

 

Les données d’identité 

Suivant, vous trouvez des questions pratiques concernant d’information de vous-même et de votre 

entreprise. Vous avez la possibilité de rester anonyme. A cette moyen, les donnés rempli seront 

seulement utilisé par moi. Et alors, vos données ne seront pas être mentionner dans la recherche. 

 

Nom: 

Nom de l’entreprise: 

Adresse de l’entreprise: 

 

Numéro de téléphone: 

Adresse e-mail/de courrier électronique: 

Secteur: 

Année de fondation: 

Nombre d’employés: 

Chiffre d’affaires: 

Forme juridique: 

Est-ce que vous avez fondé l’entreprise votre-même ou est-ce que vous avez repris une autre 

entreprise ? 

Est-ce que vous êtes en rapport étroits avec une banque ? Si oui, laquelle ? 

Avez-vous un agent comptable ou un conseiller financier ? 

 

Est-ce que vous souhaitez rester anonyme? 
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Vos expériences 

Ce questionnaire à l’intention de rassembler le plus information que possible. Si nécessaire, 

n’hésitez pas d’utiliser plus d’espace que pourvu. Aussi des textes additionnels, plus 

d’information, … sont utile pour moi. 

 

A. L’Union Européenne 

Les questions 1 à 4 portent sur l’UE et son rôle à la fondation de votre entreprise si vous avez 

fondé votre entreprise après l’affiliation de Pologne à l’UE. Si vous avez fondé votre entreprise 

avant l’affiliation de Pologne à l’UE, veuillez répondre la question numéro 5. 

 

1. Est-ce que l’UE et ses institutions ont jouée un rôle à votre choix ? 

 

2. A qui pouvez-vous vous adresser avec vos questions? A quelles institutions avez-vous fait appel 

le plus ? Est-ce que vous avez utilisé les services des Euro Info Centres ? 

 

3. Est-ce que vous connaissez les principes du marché libre? Si oui, avez-vous les éprouvé dans la 

phase de démarche de votre entreprise ? 

 

4. Selon vous, lesquels sont les avantages d’établir une entreprise dans un état membre de l’UE ? 

 

5. Est-ce que vous avez déjà utilisé les services des Euro Info Centres ou autres institutions de 

l’UE ? 

 

 

B. Les programmes et les mesures d’appui de l’UE 

Avec les questions suivantes je voudrais acquérir plus de compréhension des mesures de l’UE. 

 

1. Est-ce que vous connaissez les programmes de l’UE? Si oui, comment avez-vous entré en 

contact avec les programmes? 

 

Est-ce que vous avez fait appel à un programme de l’UE pour fonder votre entreprise ? 

Si oui, lequel et qu’est-ce qu’étaient vos expériences? 

Si non, qu’est-ce qu’était l’élément principal de ne pas faire appel à ces programmes ? 

 

2. De quelle façon avez-vous financé la fondation de votre entreprise? Avez-vous fait appel á une 

banque ou une autre institution financière? 
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Est-ce que vous connaissez le plan d’investissement européen (EIF)? Si oui, de quelle façon est-ce 

que vous êtes devenu au courant de la procédure ? 

 

3. Quelle mesure d’appui était le plus efficace? Et laquelle était le moins efficace? 

 

4. A ce moment, est-ce que vous faites appel à un programme ou est-ce que voudriez faire appel à 

un ? Si oui, lequel ? 

 

5. Est-ce que vous pouvez faire une différence entre les mesures de l’UE et les mesures de l’Etat 

belge ? 

 

6. Est-ce que vous trouvez que l’UE fait assez pour stimuler l’entrepreneuriat ? 

 

 

C. Pologne 

Ces questions suivantes essaient d’examiner en profondeur le pays que vous avez choisi pour 

établir votre entreprise. 

 

1. A base de quels arguments avez-vous décidé de fonder votre entreprise en Pologne ? 

 

Est-ce qu’il y a encore une société mère en Belgique ? 

 

2. Quelles difficultés inattendues avez-vous éprouvé pendant la fondation de votre entreprise en 

Pologne? A qui est-ce que vous pouvez vous adresser pour les questions? 

 

3. A la fondation de votre entreprise, qu’est-ce que s’est passé plus facile qu’attendu ? 

 

4. Est-ce que vous étiez déjà entrepreneur en Pologne avant l’affiliation à l’UE ? 

Si oui, est-ce que vous avez éprouvé des changements depuis l’affiliation ? 

Si non, aviez-vous choisi Pologne si elle ne s’était pas affiliée à l’UE ? 

 

5. Est-ce que vous aviez le sentiment qu’il y avait encore des barrières en Pologne pour établir une 

entreprise par personnes d’un autre pays membre de l’UE? Si oui, lesquelles ? 

 

6. Est-ce que vous habitez en Pologne? Si non, combien de temps est-ce que vous passez en 

Pologne ? 

Est-ce que vous collaborez avec des autres personnes belges là? 

 

7. En quoi est la vie économique polonais différent de la vie économique belge ? 
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Finalement : 

 

Quels tuyaux pouvez-vous donner pour des gens qui veulent fonder une entreprise en Pologne? 

 

Quels tuyaux avez-vous pour l’UE ou pour le gouvernement belge pour l’amélioration 

d’entrepreneuriat dans l’UE ? 
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Bijlage 3: Verslag interviews 

 

1. Contactpersoon A 

 

Contactpersoon A is in Polen ondernemer sinds 1996. Hij heeft zijn eenpersoonszaak zelf 

opgestart. 

 

Europese Unie 

 

A was al ondernemer in Polen voor de toetreding tot de EU, bijgevolg heeft hij geen gebruik 

gemaakt van maatregelen of diensten van de EU bij de oprichting van zijn bedrijf. Ook na de 

toetreding maakt hij hier geen gebruik van. Hij heeft geen noemenswaardige veranderingen 

ervaren sinds de toetreding. Hij geeft aan dat hij geen weet heeft van wat de Europese Unie zoal 

doet, en concludeert daaruit dat onvoldoende gecommuniceerd wordt vanuit de Unie. Wat tot 

gevolg heeft dat volgens zijn mening ondernemerschap niet voldoende gestimuleerd wordt.  

 

Programma’s 

 

Hij gaf ook aan dat hij niet bekend is met de programma’s van de EU. Hij vermeldt dat hij hier 

gaan nood aan heeft op dit moment. Hij kent het EIF niet en heeft er bijgevolg nooit gebruik van 

gemaakt. Hij heeft geen steun ervaren vanuit de Belgische overheden. 

 

Polen 

 

Deze persoon heeft voor Polen gekozen nadat hij met dit land kennis gemaakt had omwille van 

privé redenen. Later heeft hij besloten er een bedrijf op te starten. Bij de oprichting kreeg hij 

vooral hulp van Poolse mensen: bekenden en zijn boekhouder. Zijn goede kennis van de Poolse 

taal, mentaliteit en cultuur beschrijft hij als onontbeerlijk omwille van de onmogelijkheid om een 

bedrijf te leiden via een tolk. De Belgium Business Chamber organiseren samenkomsten, doch 

ervaart A hier veel concurrentie in plaats van samenwerking. Hij haalt ook aan dat deze organisatie 

wel nuttig is voor grote bedrijven, maar voor kleine bedrijven weinig toegevoegde waarde biedt. Hij 

beschrijft de Belgische ambassade als informatiebron, doch geen concrete hulp. Zo haalt hij zijn 

zoektocht naar de juiste informatie als moeilijk aan en het administratieve aspect als tijdrovend en 

kostelijk aangezien je overal voor moet betalen. 

 

Het grootste verschil met het bedrijfsleven in België situeert zich op het vlak van financieel beleid. 

De Poolse wetten zijn erop gericht om het kapitaal in Polen te houden. De Poolse overheid wil dat 

men de inkomsten of winsten van het bedrijf gebruikt om verder in het land te investeren. 
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Ook vermeldt deze ondernemer dat er geen vakbonden zijn in Polen. Wel worden pogingen gedaan 

om er op te starten en om hen te laten functioneren, maar dit werkt nog niet zoals het hoort. 

Werknemers kunnen wel op een andere manier terecht wanneer zij problemen hebben met hun 

baas, dit is de Arbeidsrechtbank. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen tegen de 

ondernemer. Die rechtszaak kost de werknemer niets, een advocaat wel, maar daar wordt niet 

altijd beroep op gedaan. Wanneer geen compromis bereikt wordt, gaat men over naar de 

rechtbank van eerste aanleg. Hier beginnen de kosten wel op te lopen, zowel voor de ondernemer 

als voor de arbeider. Vaak is het dan ook goedkoper om een compromis te sluiten dan over te gaan 

tot de rechtbank van eerste aanleg. Wat deze ondernemer wel aanhaalde, is dat omwille van het 

feit dat dit gratis is, hier zeer veel gebruik én misbruik van gemaakt wordt door werknemers. 

 

Aanbevelingen 

 

Voor ondernemers in Polen 

 

Mensen die een bedrijf wensen op te starten binnen Polen laten zich best informeren en leiden door 

Belgen die er reeds werken. Hij raadt af je te laten bijstaan door Poolse mensen om het bedrijf op 

te starten, dit omwille van zowel corruptie als taalbarrières. Dit impliceert dat als je de taal machtig 

bent, dit nog niet voldoende is. 

 

Voor overheid 

 

Voorstel voor verbeteren van ondernemen binnen de EU klinken mooi, maar hij haalt aan dat je dit 

toch zelf moet doen en vooral ervaren. Bedrijfsactiviteiten zijn verschillend, zowel naar streek als 

sector, vaste regels zijn moeilijk. Sowieso is talenkennis onontbeerlijk. 

 

2. Contactpersoon B 

 

Deze ondernemer is sinds 1990 actief als ondernemer in Polen. Ook zijn bedrijf is een Sp. z o.o. en 

stelt 15 mensen te werk. 

 

Europese Unie 

 

Deze ondernemer was reeds ondernemer in Polen voor de toetreding tot de EU. Bijgevolg heeft hij 

geen gebruik gemaakt van instanties of diensten van de EU voor de oprichting van zijn bedrijf. Hij 

heeft niet veel veranderingen gezien of gevoeld sinds de toetreding tot de EU. Hij haalt wel aan dat 

de voordelen van ondernemen in een EU-lidstaat zijn dat buitenlands personeel (ondernemer dus 

ook) geen werkvergunning nodig heeft en dat er geen importbelastingen betaald moeten worden. 
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Steunmaatregelen van de EU 

 

Hij heeft hier nog geen gebruik van gemaakt, maar staat er wel voor open. Hij wil zeker beroep 

doen op een programma, maar is naar eigen zeggen te druk bezig met interne zaken om er zelf 

naar op zoek te gaan. Hij zou het interessant vinden om steun te krijgen onder de vorm van 

professionele begeleiding zonder winstbejag voor een bepaalde periode die dan stelselmatig 

afgebouwd wordt. 

 

Ook hij is niet bekend met het Europees Investeringsfonds. Zijn onderneming werd opgestart door 

privé-investeerders en eigen vermogen. 

 

Op het gebied van stimuleren van ondernemerschap vindt hij dat de Unie de middelen wel heeft, 

maar dat de administratieve omslachtigheid enorm is. 

 

Polen 

 

De reden waarom hij voor Polen koos, is dat dit de dichtstbijzijnde nieuwe markt was vol 

opportuniteiten. Hij beschrijft veel moeilijkheden die gepaard gingen met de oprichting van zijn 

bedrijf (teveel om op te noemen). Hulp was in die tijd bijna niet te krijgen, en actualiteiten waren 

meestal oud nieuws voor iemand die ter plaatse was, aldus deze contactpersoon. 

 

Op de vraag wat gemakkelijker ging dan verwacht, antwoordde hij het registreren van de firma 

zelf. 

 

Hij woont in Polen en werkt sporadisch samen met andere Vlamingen. 

 

Als belangrijkste verschillen in bedrijfsleven tussen Polen en België, haalt hij aan dat het in Polen 

moeilijker is om aan goed personeel te komen en dat de belastingen en lonen momenteel lager 

zijn. 

 

Aanbevelingen 

 

Ondernemers 

 

Hij geeft aan dat het zeer belangrijk is om goede raadgevers te zoeken, zowel financiële als 

rechterlijke. Verder is een professioneel kader onontbeerlijk en bijgevolg zijn geld waard. In een 

beginfase is het echter onmogelijk om dit te vormen omwille van de kost. Daarom dat veel 

bedrijven niet vooruit geraken en chaotisch zijn of worden. 
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Overheden 

 

Hij stelt voor dat de EU aparte werkgroepen zou oprichten, bestaande uit specialisten om naar de 

bedrijven te sturen. Zij moeten dan een analyse maken, wat het potentieel zou kunnen worden van 

de firma, en een uitbreidingsplan opmaken. Op deze wijze kan fraude en misbruik vermeden 

worden. 

 

Hij vindt het een goed idee om een samenvatting per e-mail naar de bedrijven toe te sturen om 

hen te informeren omtrent EU-programma’s. Deze informatie zou verkrijgbaar moeten zijn in alle 

talen van de lidstaten. 

 

3. Contactpersoon C 

 

Deze persoon is in Polen actief sinds 2005. Het betreft een eenmanszaak met een omzet van 

ongeveer 40 000 euro. 

 

Europese Unie 

 

Hij stelt dat de EU en haar instellingen geen rol gespeeld hebben bij zijn keuze om zich in Polen te 

vestigen. Hij heeft nochtans wel geprobeerd om een subsidie te verkrijgen. Dit bleek echter nogal 

omslachtig te zijn, waardoor hij de aanvraag heeft afgebroken. Zo haalde hij aan dat steeds drie 

offertes nodig waren, ook indien de benodigdheden niet te verkrijgen waren in Polen. 

 

Hij haalt aan dat de ZPORR de enige officiële Poolse instantie is waar men terecht kan met vragen 

over de Unie. Het is een soort Europees Infocenter. Hij vermeldt ook dat men hulp kan inroepen 

van gespecialiseerde bedrijven. Het grootste nadeel blijkt hier te zijn dat een groot deel van de 

investering aan het consultancy bureau betaald dient te worden, aldus contactpersoon B. 

 

Hij gaf ook aan dat het opstarten van een bedrijf binnen de EU volgens hem geen voordelen heeft. 

De belangrijkste punten waar men rekening mee moet houden, is dat land zelf, zowel economisch 

als geografisch. Al dan niet lid zijn van de EU is volgens hem niet zo belangrijk. 

 

Hij vermeldt ook dat hij geen gebruik maakt van de Euro Info Centres of van andere instanties van 

de EU. 

 

Steunmaatregelen 

 

Hij geeft aan dat hij in contact is gekomen met programma’s van de EU via de ZPORR. Maar 

vermeldt hierbij ook dat het toch zeer moeilijk is om van deze programma’s te genieten. Hij is voor 
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het opstarten van zijn bedrijf naar een info-meeting geweest voor meer informatie. Hij diende zijn 

aanvraag in, maar deze werd afgewezen omwille van administratieve redenen. Omwille van het feit 

dat hij het ontbrekende document moeilijk kon krijgen in die periode heeft hij afgezien van verdere 

deelname. Ook geeft hij aan dat hij geen beroep meer wenst te doen op een programma omwille 

van de slechte ervaring. Zijn mening over de EU is dat die te weinig doet om ondernemerschap te 

stimuleren. 

 

Voor het opstarten van zijn bedrijf hij beroep gedaan op leningen via banken. Hij is niet bekend 

met het Europees Investeringsfonds. 

 

Polen 

 

De reden waarom deze persoon voor Polen heeft gekozen is omdat hij dit land reeds lang kent en 

omwille van zijn afkomst. 

 

Als moeilijkheden bij het opstarten van zijn bedrijf gaf hij aan dat dit vooral te maken heeft met de 

administratie. Voor zijn problemen kon hij nergens terecht, niet in België en niet in Polen. Ook 

heeft hij geen gebruik gemaakt van instanties van de EU. Hij was hiervoor op zichzelf aangewezen 

zei hij en de problemen alles zelf op. 

 

Aangezien hij Polen van dichtbij volgde, ook voor de toetreding tot de EU, kan hij vergelijkingen 

maken tussen Polen voor de toetreding en erna. Hij vermeldt dat hij wel degelijk een verschil 

merkt: met de gelden die de Poolse staat krijgt van de EU is er een grote verandering (positief) 

met betrekking tot het wegennet. 

 

Hij vindt de steun van de EU ondergeschikt en zeker niet van een dergelijke grote invloed om daar 

de beslissing om een bedrijf op te starten op te laten steunen. Het belangrijkste zijn de 

vooruitzichten dat het land biedt en de macro-economische redenen. 

 

Met betrekking tot het leiden van een bedrijf, haalt hij aan dat het belangrijk is dat er een Belg aan 

het hoofd van een bedrijf staat. Polen zelf zien buitenlanders nog te vaak als rijke mensen waar 

geld bij te rapen valt. 

 

Hij werkt niet samen met Belgen. Daarbij haalt hij aan dat er steeds minder en minder Belgen in 

Polen zijn. 
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Aanbevelingen 

 

Ondernemers 

 

Hij geeft aan dat er enkele punten belangrijk zijn bij het opstarten van een bedrijf in Polen. Zo 

dient men ervoor te zorgen dat er een Belg, doch met Poolse achtergrond, het bewind heeft. De 

taal dient gekend te zijn, ten minste voor negentig procent. De cultuur van het land dient goed 

gekend te zijn. De persoon dient een economische studie gevolgd te hebben in België en bij 

voorkeur daar ook een kaderfunctie uitgevoerd te hebben. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan 

wordt, is er een goede kans dat het slaagt. Indien er niet aan voldaan wordt, is de kans zeer groot 

dat het op een fiasco uitloopt, aldus contactpersoon B. 

 

Overheden 

 

Hier wijst hij op het belang van regionale kantoren in Polen die Belgen kunnen helpen bij het 

opstarten van een bedrijf in Polen. Ook hier is voelbaar dat hij vrij pessimistisch tegenover een 

goede afloop staat: voor zover het al niet te laat is. 

 

Hij vermeldt hier ook dat hij zijn twijfels heeft bij de keuzes van projecten die de EU uitkiest om te 

steunen. Volgens hem lijkt het er sterk op dat zij enkel projecten steunen die van grote bedrijven, 

regering of gemeentes komen. Dit kan echter te maken hebben met de grote administratieve 

vereisten die eraan verbonden zijn, en deze bedrijven het zich kunnen veroorloven om hier iemand 

full-time mee bezig te laten zijn. Kleine bedrijven en eenmanszaken kunnen dit niet. 

 

4. Contactpersoon D 

 

Deze persoon heeft zijn bedrijf opgestart in 2006 en zijn bedrijf heeft de vorm van een Sp. z o.o. 

 

Europese Unie 

 

Op de vraag of de Europese Unie en haar instellingen een rol gespeeld hebben op zijn keuze om 

een bedrijf op te starten in Polen, antwoordt hij simpelweg nee. Indien Polen niet toegetreden zou 

zijn tot de Unie, zou hij hier nog zijn bedrijf opgestart hebben. Hij heeft wel beroep gedaan op het 

AWEX en op het bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Polen om zijn vragen aan te 

stellen. Maar deze bleken niet efficiënt te zijn. 

 

In verband met de Interne Markt vermeldt hij dat hij de principes wel kent, maar dat deze in Polen 

nog niet helemaal voelbaar zijn. Dit is volgens hem te wijten aan het feit dat de overheden nog 
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niet klaar zijn voor deze werking. Dit komt omdat zij de wetten en regelgeving nog niet zo goed 

kennen. 

 

Op de vraag wat de voordelen zijn van het oprichten van een bedrijf binnen de Europese Unie, 

antwoordde hij dat de eurozone zeer belangrijk is, alsook de logistieke infrastructuur die fel 

verbetert. Een ander voordeel is de mogelijkheid om één enkele vennootschap op te richten met 

een registratienummer dat over de gehele EU geldt. Hij vermeldt hier echt wel bij dat Europa 

duurder en duurder wordt en de grotere bedrijven zich steeds vaker buiten Europa gaan vestigen. 

 

Steunprogramma’s 

 

Hij vermeldt dat hij de programma’s kent via de website van de Europese Unie. Hij heeft echter 

geen beroep gedaan op een programma om zijn bedrijf op te richten. De reden waarom hij dit niet 

gedaan heeft is omdat zijn bedrijf vrij klein is en dat het niet waard is om de moeite hiervoor te 

doen. Hij is echter wel van plan om bij het volgende bedrijf dat hij zal oprichten beroep te doen op 

een programma van opleiding. 

 

Zijn bedrijf heeft hij opgestart door eigen financiering. Ook hij is niet bekend met het Europees 

Investeringsfonds. 

 

Polen 

 

De reden waarom hij voor Polen gekozen heeft, is het enorme potentieel dat er in de Poolse markt 

zit. 

 

Hij ervoer zeer veel onverwachte moeilijkheden bij het opstarten van zijn bedrijf. Deze waren 

vooral te wijten aan de slechte kennis van de Poolse autoriteiten betreffende de Europese 

wetgeving die zij moeten toepassen. Een ander probleem is de traagheid van die autoriteiten 

betreffende administratieve vereisten en de corruptie. Ook geeft hij aan dat de politiek in Polen 

zeer katholiekgericht is en erg conservatief en zelfs anti-Europees. 

 

De grootste verschillen in economisch leven tussen Polen en België schrijft hij toe aan het 

grotendeels ontbreken van de sociale zekerheid in Polen. Het probleem is dat het leven daar 

duurder en duurder wordt, terwijl de lonen niet volgen. Hij stelt dat het gemiddelde loon in Polen 

ongeveer 750 euro bruto bedraagt, gaande van 300 euro voor een arbeider tot een bankdirecteur 

die 13 000 euro bruto plus premies verdient. 
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Aanbevelingen 

 

Ondernemers 

 

Hij geeft aan het zeer goed zou zijn om minstens zes maanden naar Polen te komen om te peilen 

naar de gang van zaken door, zonder ondertussen ook maar iets te ondernemen met betrekking 

tot het oprichten van een bedrijf. Dit om zich een idee te kunnen vormen van het land en de 

cultuur. Een andere mogelijkheid is zich laten bijstaan door mensen die reeds in Polen zijn. Omwille 

van die reden gaat hij in september een nieuwe dienst opstarten waar ondernemers die zich in 

Polen willen vestigen terecht kunnen. 

 

Overheden 

 

Hier geeft hij aan dat zij zich meer zouden moeten bezighouden met kleinere ondernemingen 

omdat degene die hulp ontvangen, meestal grote vennootschappen zijn. Om die reden zal hij zijn 

nieuwe dienst vooral richten op kleine ondernemingen. 

 

5. Contactpersoon E 

 

Deze ondernemer stelt 18 mensen tewerk in zijn bedrijf in Polen dat hij in 2006 heeft opgericht. De 

juridische vorm van het bedrijf is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk (een Sp. 

z o.o.). 

 

De Europese Unie 

 

Deze persoon geeft aan dat hij weinig kennis heeft van de Europese Unie en haar vrije 

marktprincipes. De Unie heeft geen enkele rol gespeeld in zijn keuze, ook heeft hij geen beroep 

gedaan op hun diensten of info centres voor vragen. Hiervoor deed hij beroep op de opgedane 

kennis van voorgangers en relaties. Voor het zoeken naar bijkomende uitbreidingsmogelijkheden 

doet hij naar eigen zeggen wel beroep op diensten van de EU (zoals de info centres). Dit doet hij 

naar aanleiding van de constant groeiende opgedane ervaring. 

 

Steunmaatregelen 

 

Deze ondernemer geeft aan dat hij geen kennis heeft over programma’s of steunmaatregelen, 

waaruit hij concludeert dat de EU onvoldoende doet om ondernemerschap te stimuleren aangezien 

dit te weinig gepromoot (gecommuniceerd) wordt. 
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Voor de financiering van de oprichting van zijn bedrijf heeft hij beroep gedaan op privékapitaal. Hij 

heeft geen kennis van het Europees Investeringsfonds. 

 

Polen 

 

De reden waarom deze ondernemer voor Polen gekozen heeft, zijn de sociale lasten en 

belastingtarieven die in dat land lager zijn, dus omwille van het kostenvoordeel. Vooraleer hij naar 

ginds vertrok, had hij zich voldoende geïnformeerd bij relaties, bijgevolg ondervond hij geen 

onverwachte moeilijkheden. Wat gemakkelijker ging dan verwacht, bleek het vinden van geschikte, 

ervaren werknemers te zijn. 

 

Betreffende barrières voor niet-Poolse EU-burgers, gaf hij aan dat in het begin er een Poolse 

aandeelhouder bij betrokken moest zijn om een bedrijf op te starten in Polen, maar deze wet is 

inmiddels geschrapt. 

 

Hij woont deeltijds in Polen, en neemt altijd een tolk mee als hij naar daar gaat. Hij vermeldt wel 

dat dit steeds minder nodig is doordat het bedrijfsleven zich met een snelle vaart de Engelse taal 

aanleert. 

 

Op de vraag wat de belangrijkste verschillen zijn in het bedrijfsleven tussen Polen en België, 

antwoordt hij het ontbreken van ‘sociale verworvenheden ten goede van de arbeider’ zoals 

koffiepauzes en de 36-urenweek in Polen. 

 

Aanbevelingen 

 

Ondernemers 

 

Als belangrijkste tips kon hij meegeven dat men zich moet bevragen bij mensen die praktische 

ervaring opgedaan hebben. Dit aangezien de theoretische uitleg van diensten reeds achterhaald is. 

 

Overheden 

 

Als tip voor de overheden, geeft hij aan dat zij de beste verbeteringen kunnen doorvoeren door 

meer mensen in dienst te nemen die ter plaatse ervaring opgedaan hebben in de bedrijfswereld. 
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6. Contactpersoon F 

 

Deze ondernemer heeft zijn bedrijf opgestart in 2004, en stelt momenteel 15 personen te werk. De 

juridische vorm van het bedrijf is een Sp. z o. o. 

 

Europese Unie 

 

Deze ondernemer vermeldt dat de EU en haar instellingen geen rol gespeeld hebben bij zijn keuze, 

ook heeft hij geen gebruik gemaakt van de Euro Info Centres, niet bij de oprichting van het bedrijf 

en niet in de termijnen erna. 

 

Steunmaatregelen 

 

Hij heeft dit zelf eens opgezocht, maar heeft er toch nog relatief weinig kennis over. Hij geeft wel 

aan dat er in Polen zeer veel bedrijven zijn die zich specifiek richten op het aanvragen van 

subsidies voor bedrijven. Het Europees Investeringsfonds is hem onbekend. Hij zou echter wel 

graag beroep doen op een steunmaatregel, maar hij heeft geen idee welke er bij zijn bedrijf past. 

 

De oprichting van zijn bedrijf heeft hij zelf gefinancierd. Hij is echter wel zeer klein begonnen en op 

eigen kracht doorgegroeid. Dit is volgens hem typisch Pools omdat daar de financiering veel te 

duur is. Ook buitenlandse bedrijven hebben het volgens hem zeer moeilijk om met Poolse banken 

een goede financiering rond te krijgen. 

 

Polen 

 

Deze ondernemer woonde reeds in Polen toen hij plannen kreeg om een bedrijf op te starten. 

 

7. Contactpersoon G 

 

Deze ondernemer heeft zijn zaak zelf opgestart in 2000. Momenteel heeft hij zes medewerkers en 

bedroeg de omzet 25 miljoen euro. 

 

Europese Unie 

 

Over de Europese Unie is hij vrij kort, hij vermeldt dat hij nog nooit gebruik gemaakt heeft van 

haar diensten. Hij geeft aan dat voor de toetreding van Polen tot de EU, het voor een buitenlander 

bijzonder moeilijk was om een bedrijf op te starten, dit is nu wel veranderd. Volgens hem situeert 

het enige probleem zich momenteel nog bij de aankoop van landbouwgrond. 
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Steunmaatregelen 

 

Ook wat de steunmaatregelen betreft is hij vrij kort, hij heeft er nog nooit beroep op gedaan en 

kent ze eveneens niet. 

 

Polen 

 

De reden waarom deze ondernemer voor Polen koos, is omwille van de opportuniteiten die de 

markt biedt. Hij ervoer wel verschillende moeilijkheden wanneer hij zijn bedrijf oprichtte. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn een gebrek aan infrastructuur en aan kwalitatief personeel, de 

administratieve belemmeringen. Wat betreft de oplossing van die problemen, haalt hij aan dat hij 

dit zelf gedaan heeft. Hij kreeg noch steun van de EU, noch van de Poolse staat. Als onverhoopte 

meevaller vermeldt hij dat toch goede resultaten verkregen werden, ondanks alle problemen. 

 

Volgens hem heeft de Europese Unie een dynamische economische groei in de hand gewerkt, en is 

dit de belangrijkste verandering die de EU teweeg gebracht heeft. Deze groei creëert een enorm 

aantal opportuniteiten, waardoor het noodzakelijk is heel selectief te kiezen wat je doet en wat 

niet, aldus de ondernemer. 

 

Deze ondernemer woont in Polen, en werkt geregeld samen met andere Belgen. Hij geeft een 

belangrijk verschilpunt aan met het bedrijfsleven in België: de Poolse organisatie is volledig op 

Polen gericht, terwijl de Belgische volgens hem eerder internationaal gericht is. 

 

Aanbevelingen 

 

De belangrijkste tips die hij voor Belgische ondernemers wenst mee te geven, is dat zij altijd 

moeten zorgen dat zij op een goed advocatenbureau kunnen steunen. Evenals haalt hij aan dat 

men voorzichtig moet zijn met betalingsuitstel verlenen. 
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Bijlage 4: Verslag cultuurinterviews 

 

Contactpersoon 1 

 

Deze persoon vermeldt dat Polen een bureaucratisch land is met een sterke hiërarchie. Deze 

ondernemer heeft hier nog geen verandering in opgemerkt zolang hij in Polen is. Hij erkent wel dat 

men pogingen doet om het te verbeteren, maar in de praktijd merkt hij het niet. Deze bureaucratie 

komt vooral tot uiting wanneer men informatie wil aanvragen bij een overheidsinstantie. Het kan 

dan namelijk een hele tijd duren vooraleer je over de juiste informatie beschikt omdat eenduidige 

regels vaak ontbreken. In dit land zijn volgens hem ook enorme administratieve vereisten. 

Wanneer de balans opgesteld wordt, dient alles opgeschreven te worden en moet de president die 

ondertekenen. Er zijn enorme vereisten in verband met paperassen, alles moet op papier staan. 

Een buitenlander ondervindt hier nogal eens problemen mee, terwijl de Polen zelf er vrij goed mee 

omkunnen. Daarom wordt wel eens gezegd “niets is gesloten voor een Pool”, aldus de ondernemer. 

 

Hij bevestigt het belang van een vertrouwensband in Polen. Dit heeft er mee te maken dat deze 

mensen zeer emotioneel zijn. Het belang van een netwerk uitbouwen onderstreept hij ook, al zegt 

hij dat dit voornamelijk voorkomt uit hun geschiedenis. In die tijd was men aangewezen op 

vrienden en familie om iets gedaan te krijgen. 

 

Wat betreft de mentaliteit van de Polen, geeft hij aan dat zij zeer losse, vrije en eerlijke mensen 

zijn. De mentaliteit is te vergelijken met die van zuiderse landen. Hij vermeldt hier wel bij dat er op 

dit vlak veranderingen optreden, en dat zij nu minder los zijn dan vroeger. Ook merk je als 

buitenlander direct een bepaalde afstand die de Polen houden. Wanneer zij echter merken dat je de 

taal spreekt, verandert die houding en worden zij direct meer open. Ook kunnen de Polen vrij 

geschokt zijn over iets wat op het werk gebeurd is, maar zij vergeten dit even snel. Dit is typisch 

Slavisch. 

 

In verband met de arbeidscultuur, op de vraag of Polen harde werkers en doorzetters zijn, had 

hij wel een interessant antwoord. “Dat zijn ze inderdaad, in het buitenland, waar ze veelvouden 

verdienen van hun loon in Polen, maar in het binnenland, valt dit te betwijfelen”. 
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Contactpersoon 2 

 

Ook deze persoon bevestigt de veelheid aan regeltjes en de aanwezigheid van een sterke 

hiërarchie. Echter vermeldt hij hierbij dat deze met vriendjespolitiek vrij goed te omzeilen is. Wie 

deze contacten niet heeft, krijgt het moeilijk, aldus deze ondernemer. Volgens hem zijn er ook niet 

meer regels dan in België, maar werkt het gewoon anders in Polen. Dit zorgt ervoor dat het voor 

veel buitenlanders problemen oplevert. Ook zijn in Polen de regels minder eenduidig en rechtlijnig, 

dit is vooral te wijten aan het feit dat de wetgeving vrij oud is. Er is wel verandering merkbaar, 

vooral via de eenduidigere regels die vanuit de Europese Unie Polen binnenkomen. 

 

Ook deze ondernemer onderstreept het belang van persoonlijk contact en een 

vertrouwensband. Hij ervaart echter geen problemen met communicatie via e-mails. Dit is vooral 

geen probleem bij grotere en moderne bedrijven. Ook is het in Polen verplicht voor bedrijven vanaf 

tien medewerkers om een internetaansluiting te hebben. Dit is nodig in verband met RSZ-

meldingen. 

 

Betreffende de mentaliteit merkt hij niet zozeer dat Polen snel gekwetst zijn, maar hij denkt wel 

dat zij er rekening mee houden dat hij een buitenlander is, en het hem niet zo gauw kwalijk 

nemen. 

 

In verband met de arbeidscultuur geeft hij aan dat Polen een goede naam als arbeidskracht 

hebben in het buitenland, omdat zij daar veel geld kunnen verdienen. In het binnenland vindt hij 

ze echter lui en initiatiefarm. Ook merkt hij een gebrek aan ambitie op, vooral onder de lager 

opgeleiden. 
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