6 oktober 2016

Perscommuniqué van Fedustria

Fedustria veroordeelt stakingsaanzegging in de textielindustrie
________________________
Niettegenstaande de algemene staking van 7 oktober 2016 door de interprofessionele vakbonden
werd afgeblazen, hebben de textielvakbonden toch beslist om die dag in de textielsector te staken. In
verschillende textielbedrijven werd ondertussen een staking aangekondigd. Dat blijkt uit een recente
rondvraag van Fedustria, de federatie van textiel‐, hout‐ en meubelbedrijven, die de staking ten zeerste
afkeurt.
Fa Quix, directeur‐generaal: “Door de staking dreigen een aantal textielbedrijven hun activiteiten op 7
oktober slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet te kunnen voortzetten. Wij betreuren dat de
textielbedrijven opnieuw het slachtoffer zullen zijn. Dat de vakbonden menen zich tegen de
ondernemingen te moeten keren en hen doelbewust schade te willen berokkenen, tart alle verbeelding.
Net nu de textielsector zich herstelt van de voorbije crisisjaren, richten de vakbonden hun pijlen op de
werkgevers. Een aantal bedrijven zullen wederom belangrijke economische schade moeten incasseren
ten gevolge van deze staking. Wij houden de vakbonden hiervoor ten volle verantwoordelijk. Zij zullen
hiermee het omgekeerde bereiken van hetgeen ze beogen: jobvernietiging in plaats van jobcreatie.”
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie.
Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.900 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna
40.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 11,2 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De
textielindustrie is goed voor een omzet van 6,1 miljard euro met ca. 670 bedrijven en zo’n 19.700 werknemers.
De hout‐ en meubelbedrijven halen een omzet van 5,1 miljard euro en stellen ongeveer 18.700 werknemers
tewerk in 1.240 bedrijven.
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