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Vlaamse tapijtbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid om
de volksgezondheid en het milieu maximaal te beschermen

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over een studie van Recycling Netwerk naar de aanwezigheid van chemische stoffen in Europese tapijten, wil Fedustria, de federatie die o.a. de Vlaamse
tapijtsector vertegenwoordigt, duidelijk stellen dat haar lidbedrijven wel degelijk hun verantwoordelijkheid nemen om de volksgezondheid en het milieu maximaal te beschermen. Zij doen dit onder
meer door het naleven van de wettelijke reglementeringen, aangevuld met het vrijwillig voeren van
meerdere ecolabels, evenals het inzetten op MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) tot
duurzame cradle-to-cradle-oplossingen.
Fedustria betreurt dan ook dat alle Europese tapijtbedrijven in de Britse studie over dezelfde kam
worden geschoren. Fa Quix, directeur-generaal Fedustria: “De publicatie van de Britse studie laat ten
onrechte uitschijnen dat alle Europees tapijt, inclusief dat van onze plichtsbewuste Vlaamse bedrijven,
schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en het (binnenhuis)klimaat. Terwijl de tapijtbedrijven, lid
van Fedustria, actief inzetten op maximale productveiligheid voor mens en milieu, en dit uitgebreid
laten testen.”
De basis: de wettelijke verplichtingen
Kamerbreed tapijt en tapijttegels worden door de meeste overheden als bouwmaterialen beschouwd. Tapijt dat op de Europese markt wordt gebracht, moet sowieso voldoen aan de algemene
vereisten van de Europese CE-normering zoals bepaald door EN14041, met algemene criteria rond
veiligheid en gezondheid.
Bovendien zijn er in België wettelijke verplichtingen inzake emissie. Zo bepaalt het Koninklijk Besluit
van 8 mei 2014 (Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het
binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken) naast de wettelijke vereisten en
voorwaarden voor het op de markt brengen van bouwproducten (verplichtingen voor fabrikanten,
importeurs en distributeurs) en de traceerbaarheid ervan, de drempelwaarden op vlak van emissies
naar het binnenhuisklimaat in functie van het beoogde gebruik ervan. De limietwaarden zijn gebaseerd op Europese geharmoniseerde limietwaarden die de resultante zijn van gezondheidsgerelateerde risicoanalyses. In Frankrijk is het voldoende om een etiket op het product aan te brengen en
gebeurt de indeling in klassen op basis van 10 stoffen; in België worden veel meer stoffen geëvalueerd en moet elke fabrikant over een productemissiedossier beschikken. Tevens dient er traceerbaarheid te bestaan tussen elk product op de markt en het producttype waarop men het productemissiedossier heeft gebaseerd. Ook moet elke fabrikant een procedure instellen voor het
handhaven van de aangegeven prestaties. In België wordt het markttoezicht gecontroleerd door de
FOD Volksgezondheid, die de emissiedossiers kan opvragen en stalen kan nemen.
De Vlaamse tapijtbedrijven, lid van Fedustria, gaan er prat op dat zij alle wettelijke vereisten strikt
naleven. Daartoe voeren zij regelmatig tests uit op hun producten. Zij doen daarvoor o.a. een beroep
op Centexbel, het kennis- en onderzoekscentrum van de Belgische textielindustrie.
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Ecolabels GuT en Oeko-Tex®
Naast het respecteren van de wettelijke vereisten, waken de Vlaamse tapijtbedrijven ook zelf over de
impact van hun producten op gezondheid en milieu. Zij doen dit door het instappen in bestaande
ecolabel-systemen, zoals het Duitse GuT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden), dat de
productveiligheid garandeert tijdens de ganse levensduur van het product. Daarnaast bestaat ook
nog het Zwitserse Oeko-Tex® label, dat na een intensieve testmethode een ‘STANDARD 100’certificaat aflevert voor een artikel of productgroep.
De gangbare ecolabels garanderen dat de producten veilig zijn, aangezien zij werden gecontroleerd
door externe en onafhankelijke controle-instanties.
Onderhoud
Het spreekt vanzelf dat tapijt, zoals elke andere vorm van vloerbekleding, goed moet onderhouden
worden. Een wekelijkse grondige stofzuigbeurt is een minimum en garandeert een proper tapijt. Het
is ten andere zo dat kamers met goed onderhouden tapijt minstens dezelfde, zo niet betere luchtkwaliteit (minder rondzwevend stof) geven als andere vloerbedekkingsvormen.
Duurzaamheid
De Vlaamse tapijtbedrijven, lid van Fedustria, zetten actief in op maatschappelijk verantwoord ondernemen via optimaal en gecontroleerd grondstofgebruik, eco-design, recyclage en cradle-tocradle-initiatieven. Dit resulteert o.a. in een daling van het waterverbruik en beperking van de CO2uitstoot.
Uit het voorgaande blijkt dat de Vlaamse tapijtindustrie er alles aan doet om de productveiligheid te
garanderen om mens en milieu te beschermen.
Als beroepsvereniging blijft Fedustria in dit dossier pleiten voor een open dialoog en samenwerking
met alle betrokken Europese, federale en regionale overheden en stakeholders.

 Fedustria, Fa Quix, GSM 0475 287 082, fa.quix@fedustria.be of Kris Vermoesen, GSM 0486 584
956, e-mail kris.vermoesen@fedustria.be

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België
zo’n 1.850 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s), die samen bijna 38.250 directe jobs creëren en een
omzet halen van 10,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet van
5,2 miljard euro met ca. 640 bedrijven en zo’n 19.600 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een
omzet van 5,4 miljard euro en stellen zo’n 18.600 werknemers tewerk in ca. 1.200 bedrijven.

