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Fedustria: “Regering moet heropstart van de economie al vanaf 20 april laten beginnen” 
 

 

De textiel-, hout- en meubelbedrijven zijn erg getroffen door de coronacrisis. Zowat zes op de tien 
bedrijven liggen nu volledig stil, drie op de tien werken gedeeltelijk, en slechts één op de tien min of 
meer normaal. Ander sprekend cijfer is de tijdelijke werkloosheid: in de meubelindustrie bedraagt 
die 72 %, in de textielindustrie 62 % en in de houtverwerkende industrie minstens 48 %. In totaal zijn 
38.000 mensen in deze drie sectoren werkzaam. Deze catastrofale toestand moet dringend een halt 
toegeroepen worden. Daarom moet de economische activiteit heropgestart worden. Daarnaast is er 
nood aan verdergaande economische steunmaatregelen die bedrijven toelaten het hoofd boven wa-
ter te houden. 
 
Het is dus alle hens aan dek om op korte termijn het voortbestaan van deze productiebedrijven maxi-
maal te garanderen. De regeringen, zowel federaal als regionaal, hebben al vele nuttige maatregelen 
genomen om dit te bewerkstelligen, maar jammer genoeg zijn die niet voldoende. Vooral omdat be-
paalde maatregelen nog steeds niet operationeel zijn, zoals het tweede luik van het bankenplan dat 
voorziet in overbruggingskredieten. Veel bedrijven, zeker kmo’s, hebben dringend overbruggingskre-
dieten nodig, met een voldoende lange terugbetalingstermijn (cf. Frankrijk: 5 jaar!) en die vlot toegan-
kelijk zijn. 
Tevens vragen de textiel-, hout- en meubelbedrijven dat de kredietverzekeraars ook hun verantwoor-
delijkheid opnemen en de kredietlimieten op de klanten van onze bedrijven en op onze bedrijven zelf 
behouden op het pre-coronaniveau. Dat en een vlotte toegang tot overbruggingskredieten zijn cruciaal 
in de overlevingsstrijd van onze bedrijven! 
 
Het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen moet voor de bedrijven die een sterk verminderde acti-
viteit kennen, evengoed toegankelijk zijn als voor de ondernemingen die volledig gesloten zijn. 
 
Snelle exit uit lockdown noodzakelijk 
 
Maar minstens even belangrijk en dringend is de snelle exit uit de lockdown. Mits inachtname van de 
nodige veiligheidsmaatregelen zouden vanaf 20 april al de eerste versoepelingen moeten kunnen in-
gaan, vooral dan in de (detail)handel. Zo zouden meubelwinkels en tuin(meubel)centra, maar ook an-
dere retailers zoals de DIY, modewinkels, … op een veilige en verantwoorde manier ('coronaproof') na 
de Paasvakantie al terug open moeten kunnen gaan zodat ook productiebedrijven hun productie kun-
nen heropstarten door een stijgende vraag. 
 
Omdat de textiel-, hout- en meubelindustrie ook een belangrijke toeleverancier is van de bouwsector, 
is het tevens van kapitaal belang dat de gehele bouwactiviteit zo spoedig mogelijk opnieuw volledig 
kan heropstarten. Ook in die sector wordt hard gewerkt aan gepaste veiligheidsmaatregelen om het 
werken correct en gezond te laten verlopen. 
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Maar een herneming van de activiteit enkel in België is niet voldoende. De Belgische textiel-, hout- 
en meubelindustrie is zeer exportgericht, net als de hele Belgische economie overigens. De Belgische 
textielsector exporteert circa 80 % van haar productie; de hout- en meubelindustrie circa 65 %. Fedu-
stria pleit voor overleg met en tussen de lidstaten op Europees niveau om een enigszins gecoördi-
neerde exit uit de lockdown te realiseren. 
 
Lockdown bedreigt de sociale zekerheid 
 
Elke week dat de lockdown langer duurt kost onze economie de gigantische som van 2,5 miljard euro, 
inderdaad per week. Onze sociale zekerheid bewijst vandaag haar enorme waarde. Willen we in de 
toekomst nog een sterke sociale zekerheid overhouden deze naam waardig, dan moet de economie 
zo spoedig mogelijk heropstarten, uiteraard met respect van de veiligheidsvoorschriften voor mede-
werkers en klanten. 
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo’n 
1.800 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 38.000 directe jobs creëren en 
een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet 
van 5,2 miljard euro en stellen 18.400 werknemers tewerk in 1.180 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedu-
stria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrijven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro. De textielindustrie is 
goed voor een omzet van 4,4 miljard euro met 630 bedrijven en zo’n 19.700 werknemers. 
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