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Betreft: Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds 
voor aanpassing aan de globalisering (EFG) in dossier EGF/2019/001 
BE/Carrefour (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Geachte voorzitter,

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en haar werkgroep EFG, 
voorgezeten door de vicevoorzitter van EMPL, Tomáš Zdechovský, hebben de 
beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in dossier EGF/2019/001 BE/Carrefour 
onderzocht en het volgende advies goedgekeurd.

De Commissie EMPL en haar werkgroep zijn voorstander van de beschikbaarstelling van 
middelen uit het fonds voor het verlangde doel. De Commissie EMPL formuleert in dit 
verband een aantal opmerkingen, zonder evenwel de betaling ter discussie te willen stellen.

Bij haar beraadslagingen is de Commissie EMPL uitgegaan van de volgende overwegingen:

A) overwegende dat deze aanvraag gebaseerd is op artikel 4, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. 1309/2013 (EFG-verordening) en betrekking heeft op 
751 werknemers die zijn ontslagen bij Carrefour Belgique SA, dat actief is in de 
economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2-afdeling 47: detailhandel, met 
uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;

B) overwegende dat België het verband tussen de ontslagen en de grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering legt met het 
argument dat de personeelsinkrimping vooral te wijten is aan onlineshoppen en 
digitalisering en de daarmee verband houdende veranderende gedragspatronen van de 
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consumenten;

C) overwegende dat de wereldwijd al vele jaren gestaag groeiende onlineverkoop in het 
geval van Carrefour heeft bijgedragen tot de daling van de verkoop van non-
foodproducten (mode, boeken, computers en elektronica, gezondheids- en 
schoonheidsproducten enz.) in zijn hypermarkten, waardoor de rentabiliteit van dit soort 
winkels is ondermijnd; overwegende dat het percentage Belgen dat online koopt, is 
gestegen van 46 % in 2012 tot 67 % in 2018;

D) overwegende dat Carrefour Belgium actief is via drie merken, waarvan er twee – 
Carrefour Express en Carrefour Market – rendabel zijn en zich uitbreiden, terwijl 19 van 
de 45 Carrefour Hypermarkten onrendabel zijn;

E) overwegende dat voor de sector detailhandel tot dusver tien EFG-aanvragen zijn 
ingediend, waarvan er twee gebaseerd waren op handelsgerelateerde globalisering1 en 
acht op de wereldwijde financiële en economische crisis2;

F) overwegende dat van de 400 beoogde werknemers 70,5 % vrouwen zijn en 29,5 % 
mannen, overwegende dat 81,3 % van de beoogde begunstigden tussen 55 en 64 jaar oud 
zijn, 17 % tussen 30 en 54 jaar en 1,7 % tussen 25 en 29 jaar. Het totale aantal 
begunstigden dat naar verwachting aan de maatregelen zal deelnemen, met inbegrip van 
NEET’s, wordt bijgevolg op 730 geschat.

Daarom verzoekt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie over de Belgische 
aanvraag op te nemen:

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de interventiecriteria die zijn vastgelegd 
in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1309/2013, en dat België bijgevolg 
recht heeft op een financiële bijdrage van 1 632 028 EUR, wat overeenkomt met 60 % 
van de totale kosten van 2 720 047 EUR;

2. stelt vast dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de volledige 
aanvraag van de Belgische autoriteiten in acht heeft genomen, aangezien zij haar 
beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële 
bijdrage op 4 oktober heeft afgerond en het Parlement hiervan op dezelfde dag in kennis 
heeft gesteld;

3. erkent dat er een bijzonder negatief effect op de werkgelegenheid en de regionale 
economie in Wallonië te verwachten is omdat banen in de regio schaars zijn, omdat de 
regionale werkloosheid relatief hoog is (8,6 %, in vergelijking met 3,5 % in Vlaanderen) 

1 De huidige aanvraag en EGF/2017/005 FI/Detailhandel, COM(2017) 618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61;

EGF/2010/016 ES/Detailhandel Aragon, COM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel, COM(2016) 742 en
EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel, COM(2017) 613.
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en omdat het moeilijk zal zijn de ontslagen werknemers opnieuw aan een baan te helpen, 
met name de 50-plussers;

4. merkt op dat België door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening zal 
verstrekken aan maximaal 330 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of 
een opleiding volgen (NEET’s) en die op de datum van de indiening van de aanvraag 
jonger waren dan 25 jaar. 240 van de ontslagen doen zich voor in de regio’s van NUTS-
niveau 2 provincie Henegouwen en provincie Luik;

5. neemt er nota van dat de door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening 
aan de ontslagen werknemers en de NEET’s de volgende acties omvat: ondersteuning, 
begeleiding en integratie, opleiding, omscholing en beroepsopleiding, steun bij het 
oprichten van een bedrijf, bijdrage voor het opstarten van een bedrijf, en vergoedingen en 
toelagen;

6. onderstreept dat de NEET’s met name een opleiding krijgen over werk zoeken en 
solliciteren, informatie krijgen over arbeidsrecht en sociale rechten, en steun krijgen bij 
administratieve procedures. Werknemers en NEET’s die gedurende ten minste één jaar 
voltijds onderwijs volgen, krijgen bovendien een maandelijkse toelage van 350 EUR;

7. benadrukt dat de werknemers verder geëmpowerd zullen worden door maatregelen zoals 
counseling, bewustmakingsacties over ondernemerschap en netwerken met relevante 
ondernemers en gecertificeerde begeleiders van startende ondernemingen. Werknemers 
die een bedrijf opstarten of een activiteit als zelfstandige beginnen, ontvangen voorts een 
bijdrage van maximaal 15 000 EUR; 

8. is verheugd dat de sociale partners actief bij de opstelling van het sociaal plan betrokken 
worden en dat de interventie van de betrokken overheidsdiensten gecoördineerd wordt; zo 
heeft de Waalse openbare dienst voor arbeidsvoorziening de vakbonden geraadpleegd 
over diverse mogelijkheden om werknemers opnieuw aan een baan te helpen en over de 
behoeften van de werknemers op het gebied van omscholing en bijscholing;

9. neemt er nota van dat de Belgische autoriteiten verzekeren dat de voorgestelde acties 
geen financiële steun zullen ontvangen van andere fondsen of financiële instrumenten van 
de Unie en complementair zullen zijn met maatregelen die door de structuurfondsen 
worden gefinancierd. Voorts zal een financiële bijdrage uit het EFG niet in de plaats 
komen van acties waartoe het betrokken bedrijf krachtens de nationale wetgeving of 
collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht is;
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10. herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het 
samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening 
moet worden gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste 
vaardigheden, en dat het pakket moet passen in de overgang naar een 
grondstoffenefficiënte en duurzame economie.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken


