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D
e nieuwe eigenaar is op

twee na, de grootste ta-
baksproducent ter wereld.

Japan Tobacco heeft onder meer
de merken Camel, Winston, Mild
Seven, Sakura en Winchester in
zijn portefeuille.

Actief in 55 landen
Het roltabaksbedrijf nv Gryson
vierde drie jaar geleden het 25-
jarig bestaan. Dat ging gepaard
met de opening van een nieuw
kantorencomplex en een semiau-
tomatisch magazijn. In 2003 kocht
men op de huidige locatie de ta-
baks- en sigarenfabriek Arvic, van
de familie Arnaert.
Er is intussen flink uitgebreid.
Gryson richt zich vooral op de ex-
port en is actief in 55 landen.
Goed voor een jaarlijkse productie
van 3,9 miljoen kilo tabak. Gryson
is bekend van de merken Fleur du
Pays, Orlando, Domingo, Arizona
en Utah. De Wervikse producent
behoort tot de groep rond Guido
Vandermarliere. Hij beheert sa-
men met zijn zonen Frederik en

andere helft zijn verkopers.
De verkoop aan Japanners zal al-
licht geen gevolgen voor de ta-
baksteelt in ons land. “Jammer ge-
noeg stelt dat in België bijna niks
meer voor”, zegt de productielei-
der. “Onze tabak komt onder meer
uit Italië, Brazilië, Indonesië, In-
dia en enkele Afrikaanse landen.”

en kent al die mensen. Zo ging de
bal aan het rollen.”

Tabaksteelt
“We zijn specialisten in roltabak
en dat is de hoofdreden van de
overname”, zegt zoon Frederik
Vandermarliere. “Onze merken
blijven. Japan Tobacco is een we-
reldwijde speler die de kracht
heeft om nog andere landen aan te
snijden.”
Verwacht wordt dat Guido Van-
dermarliere van een welverdiend
pensioen gaat genieten en zijn
zoon Vincent zich gaat ontfermen
over de vestigingen in Zwevegem-
Knokke en Handzame. Deze fa-
brieken blijven in bezit van de fa-
milie.
Gryson ligt op de grens van Wer-
vik en Menen, tegen de industrie-
zone Grensland Menen. De nieu-
we bazen kunnen alvast nog uit-
breiden. “Er is nog een bouwop-
pervlakte van 7.000 tot 8.000
vierkante meter mogelijk”, aldus
Jan Casteleyn. Van het personeel
is de helft bedienden en arbeiders,
waarvan een tiental Fransen, de

op pensioen zou gaan.”
“Eerst was er onder het personeel
wat wantrouwen. Tot men te ho-
ren kreeg van de vertegenwoordi-
gers van de nieuwe eigenaars dat
er hier niks zal veranderen. Inte-
gendeel, deze overname zal ten
goede komen aan het bedrijf.”

Productieleider:

“De verkoop zal

ons bedrijf ten

goede komen”

Japan Tobacco telt wereldwijd
25.000 werknemers. De hoofdze-
tel is gevestigd in Genève (Zwit-
serland). Het is zeer de vraag hoe
het komt dat een wereldspeler uit
het verre en machtige Japan een
bedrijf in deze contreien koopt.
“Ze willen hier op het vasteland
een site hebben”, vertelt Jan Cas-
teleyn. “Guido Vandermarliere zit
al een halve eeuw in de branche

Vincent naast het bedrijf in Wer-
vik onder de naam nv J. Cortès
Cigars de sigarenfabriek in Zwe-
vegem-Knokke en een tweede on-
der Neos in Handzame.
Het was Maurits Vandermarliere,
die in 1926 met een sigarenfabriek
in Zwevegem startte en daarmee
de fundementen voor de huidige
groep legde. Zoon Guido, een van
zijn acht kinderen, runt sinds de
jaren zestig het bedrijf, dat in de
loop van de jaren door onder meer
strategische overnames is ge-
groeid tot een speler van wereld-
formaat.

25.000 werknemers
“Over de onderhandelingen was ik
persoonlijk al twee maanden op de
hoogte”, zegt productieleider Jan
Casteleyn van de Wervikse vesti-
ging. “Verleden week woensdag-
namiddag was er personeelsverga-
dering. Iedereen was natuurlijk
verrast over de verkoop. Het per-
soneel had nooit gedacht dat die
vergadering daarover zou gaan.
Men dacht veeleer te horen dat de
grote baas Guido Vandermarliere

Nieuwe eigenaar betaalt fortuin van bijna half miljard euro voor tabaksproducent Gryson

Japan rookt ‘Wervikse straffe’
Q WERVIK – Het ta-
baksbedrijf Gryson in
Wervik is voor een
pak geld verkocht aan
Japan Tobacco Inter-
national. Met de ver-
koop is een fors be-
drag van maar liefst
475 miljoen euro ge-
moeid. Er werken 151
mensen, waarvan de
helft voor de verkoop
op de baan is. De ver-
andering van eigenaar
zou voor het perso-
neel geen gevolgen
hebben. Er zijn plan-
nen om op termijn
zelfs uit te breiden. Er
is nog een hectare
grond beschikbaar. Het personeel kreeg op de vergadering niet te horen dat grote baas Guido Vandermarliere op pensioen

zou gaan, maar wel dat hij het bedrijf van de hand had gedaan. (Foto a-HOL) Regine Feryn, secretaris Ta-
bakssyndicaat. (Foto a-Xaco)

We peilden ook naar een reac-
tie bij het Tabakssyndicaat, dat
de belangen van de tabaksplan-
ters verdedigt.
“Zoals voor velen is de ver-
koop van de nv Gryson ook
voor ons een verrassing”, zegt
secretaris Regine Feryn .
“Voor de tabaksplanters zal er
daardoor op korte termijn niks
veranderen. Voor de afname
van de oogst dit jaar is er zeker
geen probleem. Alles ligt onder
contract en dat wordt jaar per
jaar onderhandeld. De tabaks-
oogst in ons land is goed voor
120.000 kilo en daarvoor zor-
gen 65 telers. Van de oogst
gaat 25 procent naar Gryson.”

Antirookcampagne
De andere afnemers zijn Stub-
be (Zonnebeke), Nollet (We-
velgem), Santelé (Ieper), Note-
baert (Ieper), Flandria (Kruis-
houtem) en Stevens (Lessen).
In de gouden jaren waren er in
ons land maar liefst vierhon-
derd tabakstelers. De verkoop
van Gryson zal allicht niet lei-
den tot een revival van de ta-
baksteelt want door de anti-
rookcampagnes en het rookver-
bod in de horeca worden vanuit
Europa de subsidies voor de ta-
baksboeren afgebouwd.
“Het zou natuurlijk kunnen dat
de nieuwe eigenaar meer dan
25 procent afneemt. Daarover
gaan we dan moeten onderhan-
delen. Nieuwe telers aantrek-
ken is natuurlijk een ander ver-
haal, maar de bestaande telers
zouden bijvoorbeeld meer ta-
bak kunnen gaan planten.”

Herpakt onze
tabaksteelt

na overname?

Het roltabaksbedrijf Gryson in de Menensesteenweg in Wervik vierde
drie jaar geleden de 25ste verjaardag. Het feest ging gepaard met de
ingebruikneming van een nieuw kantorencomplex en een semiauto-
matisch magazijn. (Foto a-Xaco) 

MENEN – De drie overgebleven
arbeiders van de Meense vesti-
ging van de internationale ta-
baksgroep Imperial Tobacco,
Lage Weg, hebben er hun laatste
werkdag opzitten.
Nadat hun collega’s al op 11 mei
thuis konden blijven, bleef het
drietal in het magazijn werken
om de voorradige productie te
verschepen. Gedurende de ko-
mende weken blijft enkel een
paar bedienden voortwerken om
de administratie af te handelen.
Zoals aangekondigd door Impe-
rial Tobacco, die van Britse ori-
gine is, gaat de Meense vestiging

tegen deze zomer definitief
dicht. Binnenkort worden de ma-
chines ontmanteld en geïnstal-
leerd in de vestigingen Joure
(Nederland) en Langenhagen
(Duitsland). De fabriek produ-
ceerde en verpakte roltabak. Er
zijn 31 jobs verloren gegaan. De
sluiting is het gevolg van vooral
een belangrijke volumedaling
van de productie van roltabak.
Een zware slag was het wegval-
len van de productie van rolta-
bak van het merk Interval. Inter-
val was het belangrijkste product
van de vestiging in Menen.

(JPT) 

Roltabaksproducent sluit


