Onze busbouwers in coronatijden

Van Hool in
moeilijke papieren,
VDL Bus presteert
goed

O

Ons land telt twee belangrijke busfabrikanten. In de
Kempen is er Van Hool (een Belgisch familiebedrijf waar
ongeveer 3200 mensen werken) en in West-Vlaanderen
hebben we VDL Bus Roeselare (een Nederlands bedrijf
met zo’n 650 werknemers). Terwijl die eerste zich
voornamelijk toelegt op de productie van touringcars voor
de toeristische sector, concentreert VDL zich vooral op
(elektrische) bussen voor het openbaar vervoer.
Dat verschil in focus zorgt ervoor dat beide bedrijven
op een andere manier geconfronteerd worden met de
economische gevolgen van de coronapandemie. VDL
Bus presteert vandaag economisch goed. De impact
van corona bleef relatief beperkt en vandaag wordt er
opnieuw evenveel geproduceerd als voorheen. Op Van
Hool daarentegen is de situatie rampzalig. De markt
voor touringcars is – net zoals het toerisme zelf – volledig
ineengestuikt. De meerderheid van het personeel is al
sinds maart tijdelijk werkloos en er is nog geen verbetering
in zicht. Er is veel ongerustheid over de toekomst. We
spreken erover met Tom Debaere (onze hoofddelegee op
VDL Bus) en David Scheveneels (hoofdafgevaardigde op
Van Hool).
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