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KERNCIJFERS
TEXTIEL‐, HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE
2014(*)
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Voorzitter
INDUSTRIE: BRON VAN WELVAART
Geef een toekomst aan onze industrie, zodat onze industrie
ook een toekomst kan geven aan onze samenleving.

Wij zijn de toekomst want er is geen toekomst zonder ons. En met ‘ons’ bedoelen
we ‘de industrie’. De rol van de industrie
in de welvaartscreatie is tot nu toe onvervangbaar gebleken. Nog steeds komt
80 % van de exportontvangsten – de motor van onze welvaart – van de goederenexport die de industrie voortbrengt. De
export van dienstenactiviteiten neemt
nog steeds slechts zo’n 20 % voor zijn rekening.

© De Zetel
© Flocart

En het is dát wat de rol en het belang van
de industrie voor ‘s lands economie zo
uniek maakt: de export, het binnenbrengen van welvaart en rijkdom door de verkoop van producten in het buitenland. De
dienstensectoren zijn nog lang niet klaar
om die exportrol van de industrie over
te nemen, als dit al ooit zal gebeuren.
En met alleen maar het verhandelen van
diensten onder mekaar in eigen land vergroten we de welvaart niet, hoogstens
herverdelen we ze. Alleen export zorgt
voor echte welvaartsstijging.
Maar dat betekent ook dat het beleid de
industrie moet koesteren en alle kansen
geven om zich verder te kunnen ontwikkelen. De intenties en de beleidsverklaringen in die richting zijn er wel. Maar tussen
droom en daad staan blijkbaar wetten in
de weg en praktische bezwaren. Hoopvol is dat de nieuwe Europese Commissie
die in het najaar van 2014 is aangetreden
onder leiding van Commissievoorzitter
Jean-Claude Juncker de herindustrialisering van Europa hoog op de politieke
agenda heeft gezet. In eigen land stellen
we ook met genoegen vast dat zowel de
federale als de regionale regeringen de
industrie ‘herondekt’ hebben. De bedoeling moet zijn dat minstens 20 % van de
toegevoegde waarde van de EU-economie, alsmede van de Belgische, blijvend
door de industrie wordt voortgebracht.
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Dit is een minimale sokkel waarop een heleboel diensten, zowel privé als overheid,
kunnen worden uitgebouwd.
Want dat is ook een belangrijke bijdrage
vanwege de industrie: heel wat diensten
draaien immers dankzij de industrie.
Denk bv. aan transport en logistiek. Al die
exportgoederen moeten immers worden vervoerd. En betaald en verzekerd.
Daar draait een belangrijk deel van de
financiële sector op, banken en verzekeringsondernemingen. En de samenleving
vraagt respect voor het leefmilieu, zodat
de industrie ook op dat vlak steeds performanter moet zijn. Bijgevolg is er voor
heel veel milieudienstenbedrijven veel
werk weggelegd.
En dan is er nog de innovatie. We worden
om de oren geslagen met de opmerking
dat de industrie innovatiever moet zijn.
Maar het is precies de industrie die innovatief is! Meer dan 80 % van de R&D in
ons land ontstaat in industriële bedrijven.
Hoe zouden ze anders nog concurrentieel kunnen zijn in de hoge kostenomgeving waarin zij moeten opereren? Alleen
bedrijven die zich kunnen diﬀerentiëren
en die voortdurend innovatieve producten op de markt brengen hebben hier een
toekomst. En dan moeten die producten
ook nog zeer eﬃciënt worden geproduceerd. Innovatie in productieprocessen en bedrijfsmodellen is bijgevolg ook
voortdurend aan de orde. De voormalige
Manager van het Jaar 2013 en Vlaamse
topman van het Zweedse technologiebedrijf Atlas Copco, Ronnie Leten, zegt het
altijd en overal: “Geen innovatie zonder
productie”. Wanneer de productie hier
verdwijnt moeten we niet denken dat we
de kennis en de technologische vernieuwing hier kunnen houden. Die verdwijnt
dan vroeg of laat mee naar het buitenland.

Voorzitter

Ons voordeel is dat we hier nog altijd vele sterke
en innovatieve industriële bedrijven hebben, ook
in onze textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze
bedrijven zijn actief in heel uiteenlopende productgroepen en marktsegmenten en zoeken elk hun
plaats onder de zon. Maar het is knokken, daar onder de zon, omdat de plaatsen beperkt zijn, want
de concurrentie is immens, zeker omdat onze bedrijven niet alleen op Belgisch vlak, maar vaak op
Europees, zelfs wereldvlak concurrentieel moeten
zijn. En die concurrentie is bovendien niet altijd correct: dumping, namaak, handelsfraude… Het moet
een prioritaire opdracht van Europa zijn om deze
deloyale praktijken met alle macht te bekampen.
Onze hoofdboodschap is duidelijk: men moet een
toekomst geven aan onze industrie, zodat onze
industrie ook een toekomst kan geven aan onze
samenleving! Dit veronderstelt een kostencompetitieve industrie. Soms lijkt het “Wachten op
Godot” – die nooit komt – of de “Processie van
Echternach” – als we eindelijk twee stappen vooruit zetten moeten we weer één stap achteruit zetten. Wanneer op het vlak van de loonkosten een
indexsprong en een vermindering van de loonlasten werden beloofd, dan zien we aan de andere
kant een loonmarge ontstaan en kosten uit bv. de
eenmaking van het werknemersstatuut (arbeidersbedienden). De voordelen worden op die manier
weer ten dele – of grotendeels – tenietgedaan. Op
het vlak van energie zorgt de gebrekkige marktwerking in ons land voor hogere groothandelsprijzen voor onze bedrijven tegenover de buurlanden.
Maar tegelijk zien we ook hogere heﬃngen en taksen allerhande die onze elektriciteitsprijzen flink
boven die van de buurlanden doen uitstijgen. Ook
dat is een extra concurrentiehandicap.
Ondanks al deze hindernissen en moeilijkheden geloven wij erin. Industrie is ons vak én ondernemen
is onze passie. Wij zien nog áltijd kansen. En samen
met onze enthousiaste medewerkers willen wij ervoor gaan, willen we vooruitgaan, dag na dag.
Jean-François Gribomont, voorzitter
Luc Billiet, vicevoorzitter

© Omexco
© Sitino
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Beleidsorganen
STRUCTUUR
Fedustria is een vzw. Omdat we deugdelijk
bestuur hoog in ons vaandel dragen, is de
rol van de bestuursorganen ook duidelijk
bepaald.
De Algemene Vergadering is het hoogste
orgaan van Fedustria vzw. Zij bestaat uit
alle bedrijven die lid zijn van Fedustria
vzw. Alle ondernemingen die actief zijn
in de productie van textiel of van houten producten of meubelen in ons land,
kunnen eﬀectief lid worden van Fedustria vzw en hebben elk één stem in de
Algemene Vergadering. Ter herinnering:
Fedustria is op 1 januari 2007 van start
gegaan als fusiefederatie van de voormalige Febeltex vzw en Febelhout vzw.
De federatie wordt geleid door het voorzitterschap (voorzitter en vicevoorzitter). Die zijn benoemd voor een termijn
van drie jaar. Beurtelings is een vertegenwoordiger van de textielsector en een
vertegenwoordiger van de hout- en meubelsector voorzitter. Huidig voorzitter is
textielondernemer Jean-François Gribomont van het bedrijf Utexbel uit Ronse.
Vicevoorzitter is Luc Billiet van het bedrijf
Lefevere Industries, namens de hout- en
meubelindustrie.
Het Bureau zorgt voor het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat de genomen
beslissingen worden uitgevoerd. Het
Bureau bestaat uit tien industriële lidbedrijven, met name vijf bedrijfsleiders uit
de textielsector en vijf bedrijfsleiders uit
de hout- en meubelsector, waaronder de
voorzitter en de vicevoorzitter. De directeur-generaal, zijn adjunct en de secretaris-generaal wonen de vergaderingen
van het Bureau bij zonder stemrecht (zie
samenstelling op p. 5).
Alle belangrijke standpunten en beslissingen van de federatie worden genomen
door de Raad van Bestuur van Fedustria
vzw. De Raad van Bestuur is zeer ruim
samengesteld om een zo breed mogelijk
beslissingsdraagvlak te hebben. Beide
grote sectoren duiden elk twintig vertegenwoordigers aan: twintig bedrijfs-
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© Vincent Sheppard
© Mistral Home 

leiders van de textielsector en twintig
bedrijfsleiders van de hout- en meubelsector (zie samenstelling op p. 6). Er zijn
ook plaatsvervangende bestuursleden.
Om het bestuur van de federatie flexibel
te houden, is deze Raad van Bestuur ook
opsplitsbaar, hetzij sectoraal in resp. een
deelraad textiel en een deelraad hout
en meubel, hetzij regionaal waarbij alle
Vlaamse lidbedrijven autonoom kunnen
beslissen over Vlaamse aangelegenheden, en alle Waalse lidbedrijven autonoom over Waalse aangelegenheden.
Deze gewestelijke deelraden zijn Fedustria Vlaanderen en Fedustria Wallonië.
Daarnaast zijn er ook nog twee belangrijke adviescolleges: een adviescollege
voor sociale zaken en een adviescollege

voor economische zaken. Zij geven advies aan de Raad van Bestuur, die de finale beslissingen neemt. Voor productspecifieke zaken kunnen ook de (product)
groepen worden samengeroepen (bv.
meubel, houten plaatmateriaal, interieurtextiel, houten constructie-elementen,
textielveredeling, houtskeletbouw…).
Zij kunnen ook beslissingen nemen, maar
louter en alleen voor productspecifieke
zaken. Binnen Fedustria bestaan er een
20-tal (grote en kleine) productgroepen.
De dagelijkse leiding is in handen van de
directeur-generaal en zijn adjunct die
tevens verantwoordelijk zijn voor de interne organisatie en het beheer van het
budget.

Beleidsorganen
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(OP 01/01/2015)

NAMENS DE TEXTIELINDUSTRIE

NAMENS DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

•

Jean-François Gribomont, voorzitter
Utexbel

•

Luc Billiet, vicevoorzitter
Lefevere Industries

•

Rudy De Lathauwer
Denderland-Martin

•

Philippe Corthouts
Recor

•

Erik Deporte
Associated Weavers Europe

•

Vincent Jonckheere
Jonckheere.Wood

•

Frank Veranneman
Veranneman Technical Textiles (Sioen Group)

•

Luc Meers
Mecam

•

NN

•

Bernard Thiers
Unilin

© Balta Industries - www.baltagroup.com | © Joli

MAKEN OOK DEEL UIT VAN HET BUREAU ZONDER STEMRECHT
•

Fa Quix, directeur-generaal
Fedustria

•

Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal
Fedustria

•

André Cochaux, secretaris-generaal
Fedustria

Jaarverslag Fedustria 2014-2015
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Beleidsorganen
SAMENSTELLING VAN DE
RAAD VAN BESTUUR (OP 01/01/2015)
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TEXTIELINDUSTRIE

© Omexco
© Drisag

• DesleeClama
Jos Deslee

• Maes Mattress Ticking
Jef Maes

• Aunde Belgium
Antoon Vandeginste *

• Desso
Geert Bussé

• Osta Carpets
Luc Claeys *

• Balta Industries
Geert Vanden Bossche

• Escolys Textiles
Jean-Paul Depraetere

• Seyntex
Arthy Seynaeve *

• Beaulieu International Group
Steven Ryon

• Groep Masureel Veredeling
Francis Verstraete

• Sioen Industries
Michèle Sioen

• Bekaert Textiles
Dirk Vandeplancke *

• Helioscreen
Luc Janvier

• Traitex
Dominique Godin

• Belgotex
Dirk Dees

• IVC
Herman Paridaens

• Utexbel
Jean-François Gribomont

• Bexco
Francis Mottrie *

• Iwan Simonis
Marc Simonis

• Bonar Technical Fabrics
NN*

• Jules Clarysse
Luc Clarysse *

• Veranneman Technical
Textiles (Sioen Group)
Frank Veranneman

• Concordia Textiles
Manu Tuytens

• Lano
David Lano *

• Denderland-Martin
Rudy De Lathauwer

• Libeco-Lagae
Raymond Libeert

• Verstraete & Verbauwede
Stefaan Verstraete *
• Vetex
Patrick Rigole
• Vlerick Group
Philippe Vlerick *

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

* plaatsvervangende leden

6

• Associated Weavers Europe
Erik Deporte
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• B.J. Parket
Steven Otte *

• Jonckheere.Wood
Vincent Jonckheere

• Santana
Tom Van Cauwenberghe *

• Bevepal
Jos De Wael *

• Keuleers
Dirk Keuleers *

• Sibomat
Jan Lootens

• Boone
Jan Van Hecke *

• Lefevere Industries
Luc Billiet

• Sofabed
Marnix Magdelijns *

• C.I.B.B.
Luc Lenaers *

• Mecam
Luc Meers

• Spanolux
Jan Goeminne

• Caluwaerts
Christel Caluwaerts

• Meubar
Steven Verraes *

• Spanolux
Bernard Vanden Avenne *

• De Coene Products
Pascal Vanderhaeghen

• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten *

• Theuns
Theo Theuns

• De Zetel
Geert Behaegel

• Norbord
Jim Frazier

• Unic Design
Theo Peers *

• Decof
David Decoopman *

• Norbord
Kris Vanherteryck *

• Unilin
Luc Lemarcq

• Deknudt Frames
Bruno Deknudt

• Pasec
Ferdinand Verveckken

• Unilin, Div. Panels
Lode De Boe *

• Dux International
Paul De Poot

• Perfecta
Anthony Vanderschelden

• Unilin, Div. Insulation
Lieven Malfait *

• Engels
Christophe Engels *

• Recor
Philippe Corthouts

• Unilin Group
Bernard Thiers

• Finaspan
Charles Mariën *

• Recticel Bedding
Erwin Vermeulen

• Habo
Jozef Luyckx

• Santana
Paul De Fraeye

Promotie
EEN INDUSTRIELE TOEKOMST DANKZIJ
HOOGWAARDIGE PRODUCTEN
“Hout geeft zuurstof” en “Wild van Textiel”: onze hout-, meubelen textielsector zendt goede vibes uit!

DE SLAAPRAAD LANCEERT DE GROTE BEDTEST
Midden september 2014 lanceerde De
Slaapraad DeGroteBedtest.be, een handige digitale vragenlijst die de Vlamingen uitdaagt om na te gaan hoe het gesteld is met hun slaapcomfort. Al 18 jaar
verspreidt De Slaapraad de boodschap
Vervang om de 10 jaar je matras en bedbodem. Intussen is deze boodschap door de
meerderheid van de Vlamingen gekend.
Alleen leert de praktijk dat vele Vlamingen niet weten hoe oud hun matras en/
of bedbodem is, en als ze het al weten,
daarom niet noodzakelijk na 10 jaar de
stap zetten om deze te vervangen. Daarom vond De Slaapraad het hoognodig
om de Vlamingen uit te dagen om zelf te
checken hoe het gesteld is met hun bed.
En dit aan de hand van een interactieve
test, waarbij de consument – na het beantwoorden van een aantal vragen over
zijn/haar manier van slapen en zijn/haar
bedsysteem – een kwalitatieve evaluatie
op maat krijgt. Indien nodig of gewenst,
kan hij/zij met het eindresultaat voor advies langsgaan bij een erkend lid van De
Slaapraad (herkenbaar aan de sticker Erkend lid van De Slaapraad). Op het einde
van de bedtest worden namelijk de bij De
Slaapraad aangesloten winkels getoond
in de regio van de deelnemer.
Tijdens de maanden september en oktober was DeGroteBedtest.be zichtbaar op
de populaire HLN wekkerapp én tal van
drukbezochte websites, zoals Libelle.be,
Weekend.be en Nina.be.
Op de Meubelbeurs Brussel (2-5 november 2014) was De Slaapraad aanwezig
met een informatiestand, waar men verder kon kennismaken met De Grote Bedtest en De Slaapraad.

in de groene zone (slaapsysteem is nog
voldoende), 41 % in de oranje zone (slaapsysteem vraagt om meer aandacht) en
28 % in de rode zone (slaapsysteem is aan
vervanging toe). Rood en oranje betekent dat deze mensen aangeraden wordt
om voor advies langs te gaan bij hun
Slaapraad-dealer.
Om nog meer mensen aan te sporen de
online bedtest in te vullen en langs te
gaan bij een erkend dealer van De Slaapraad, blijft de bedtest ook in 2015 online
en zal een sterke mediacampagne worden gevoerd om De Grote Bedtest te blijven promoten via verschillende kanalen
(online en oﬄine).

De Slaapraad vzw is een neutraal orgaan dat in 1996 werd opgericht op initiatief van fabrikanten en handelaars uit
de slaapcomfortsector met als doel het
grote publiek bewust te maken van het
belang van een goede en gezonde nachtrust.
WILD VAN TEXTIEL
Om de aantrekkingskracht van de textielsector ten aanzien van werkzoekenden,
leerlingen en studenten te bevorderen
zijn al tal van acties op touw gezet. De
textielopleidingen blijven door een gebrek aan interesse onder druk staan.

© Tasibel
© Liebaert

Begin 2015 vulden reeds 10.000 mensen
de online bedtest in! Na afloop van de
test bevond 31 % van de deelnemers zich
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Daar waar het mogelijk en nuttig blijkt,
worden nog steeds acties op touw gezet.
Zo is er de website www.wildvantextiel.
be. Textielbedrijven hebben de mogelijkheid om hun vacatures via deze website
gratis kenbaar te maken. Deze rubriek
blijft een groot aantal internetbezoekers
aantrekken. In samenwerking met de
VDAB werden drie beroepsfilmpjes ontwikkeld: textielontwerper, meestergast
en afdelingsverantwoordelijke in de textielsector. Deze filmpjes worden gebruikt
om werkzoekenden en studenten aan te
moedigen om een opleiding in textiel te
volgen. Geregeld wordt een sectorstand
textiel ingericht om deel te nemen aan
jobbeurzen. Een brochure met een overzicht van openstaande vacatures in de
textielbedrijven wordt ter beschikking
gesteld. De website wordt geregeld geactualiseerd met korte berichten over
nieuwigheden en wetenswaardigheden
uit de textielsector.
In het kader van een Europese samenwerking werd het educatief game Wie wordt
textielexpert naar het Frans vertaald, zie
www.experttextile.be. Dit game maakt
op een speelse manier de deelnemers
vertrouwd met textieltoepassingen allerhande. Het doel blijft jongeren aan te
trekken naar jobs in de nog steeds vele
beloftevolle textielbedrijven in ons land.
“ZEG HET MET HOUT”, DE VERVOLGCAMPAGNE VAN “HOUT GEEFT
ZUURSTOF”
Om het gebruik van méér hout en houten producten te promoten, lanceerde
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Fedustria in 2012 de campagne Hout
geeft zuurstof. Na een evaluatie van het
eerste campagnejaar werd beslist om de
campagne in 2014 voort te zetten, mits
een andere en bredere benadering.
Het doel van deze campagne blijft drieledig:
•

hout als sterk merk positioneren ten
opzichte van de concurrerende materialen (baksteen, staal, beton…);

•

het gebruik van (méér) hout aanmoedigen;

•

de verkoop van houten producten
doen stijgen.

Onder het motto Zeg het met hout was
van 17 tot 23 maart 2014 een radiocampagne te horen op Radio 2, MNM en
Studio Brussel aan Vlaamse zijde en op
Radio Contact langs Franstalige zijde. Een
ludieke radiospot moest de consumenten aanzetten om deel te nemen aan een
wedstrijd met een houten zwembad als
hoofdprijs. Het wedstrijdconcept was als
volgt opgevat: aan de deelnemers werd
gevraagd om een tongtwister (een moeilijk uit te spreken zin waarin de boodschap Hout geeft zuurstof vervat zat)
zoveel mogelijk na elkaar uit te spreken
binnen een minuut. De consument kon
deelnemen aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkelde wedstrijdmodule via www.houtgeeftzuurstof.be. Ook
werd de bestaande website herwerkt en
responsive (ook leesbaar via tablets en
smartphones) gemaakt.

Promotie

© Balta Industries - www.baltagroup.com | © Par-Ky by Decospan

De hoofdprijs was een houten zwembad
(in kit geleverd, niet geplaatst) van Ets
Desmet sa - Wood-Line. De tweede prijs
was een waardebon ten bedrage van 500
euro voor de aankoop van Par-ky fineervloeren (excl. plaatsing) bij één van de
oﬃciële verkooppunten van Par-ky. Vijf
andere gelukkigen mogen zich de trotse
eigenaar van een houten cover met gegraveerd logo Hout geeft zuurstof/Le
bois oxygène voor een tablet noemen.
Via Facebook werd allerhande informatie
over hout en houten producten gedeeld;
via Pinterest werden inspirerende foto’s
van houten producten, hout in het interieur, houten huizen en andere realisaties
in hout in de kijker gezet.
BELGIAN LINEN
Alhoewel de Belgische vlas- en linnensector zich 100 % achter de succesvolle
promotiecampagnes European Flax®
en Club Masters of Linen® vanwege de
Europese koepelorganisatie CELC zetten,
blijft het een gegeven dat Belgian Linen™
zeker in landen zoals Japan en de VS een
zeer sterk merk is. Reeds meer dan 100
licentienemers voeren er promotie voor
Belgian Linen™. Trouwens, het merk is via
een depot in alle EU-lidstaten, de VS en
Japan beschermd.
In de context van vlas en linnen graag
een woordje over het nieuwe Vlasmuseum TEXTURE dat in 2014 in Kortrijk
door minister-president Geert Bourgeois
plechtig werd geopend. Onder leiding
van Lies Buyse werd een voormalig vlasverzendhuis uit 1912 in het centrum van

Kortrijk kompleet geherprofileerd: vanaf
nu ontdekken jong en oud er waardevolle collecties vlas en textiel via een fris
verhaal in een modern museumgebouw.
Zeker een bezoek waard!
HOUT VASTHOUDEN MAG!
Intussen is het educatief pakket Hout
Vasthouden voor 11-12-jarigen (vijfde en
zesde leerjaar basisonderwijs), een initiatief van het Opleidingscentrum Hout
(OCH), al goed gekend bij de onderwijswereld, de leerlingen en hun ouders.
Bedoeling is om meer jonge adolescenten, hun ouders en hun leerkrachten
vertrouwd te maken met hout en houten
producten en als afgeleide daarvan hun
interesse aan te wakkeren voor de brede
waaier aan opleidings- en jobkansen
die de hout- en meubelsector te bieden
heeft.
Het didactisch materiaal van Hout Vasthouden werd voor verschillende initiatieven gebruikt, zoals de beroepenbeurs in
Het Beroepenhuis te Gent, het infomoment voor Technisch adviseurs T@3D, op
de startdag van Technotrailer te Antwerpen en de beurs Hout en Habitat.
Wat de spontane aanvragen van educatieve pakketten betreft, werden er in
2014 in totaal 3842 lespakketten voor
leerlingen aangevraagd, naast 619 leerkrachtenbijlages, 315 klasposters, 3318
stripverhalen en 612 DVD’s. Via de website werd aan de geïnteresseerden de
mogelijkheid geboden om vragen te stellen ‘aan een pro’.

Intussen werd het aanbod ook uitgebreid naar alle technische scholen met
een 1ste graad secundair onderwijs. In
2014 hebben 72 secundaire scholen hiervan gebruik gemaakt en een bestelling
geplaatst. Hiermee werden 1557 leerlingen uit de 1ste graad secundair onderwijs
bereikt.
Het magazine Hout Vasthouden mag! is intussen toe aan de zesde editie. Het magazine verschijnt tweemaal per schooljaar
en heeft als doel leerlingen te informeren
rond studeren, opleidingen, beroepen en
werken in de houtsector. Via de rubriek
“Vraag & Aanbod” kunnen bedrijven zich
kenbaar maken als aanbieders van stages, (vakantie)jobs of leerwerkplekken.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich
aanmelden via www.och-cfb.be/houtvasthoudenmag en krijgen dan samen
met alle leerlingen uit de finaliteitsjaren
hout het magazine gratis in hun bus met
daarin hun gratis advertentie.
Meer informatie over het educatief project kan men vinden op www.houtvasthouden.be. De laatste editie van Hout
Vasthouden mag! kan men raadplegen via
de Facebook-pagina: http://www.facebook.com/HoutVasthoudenMag.
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Conjunctuur
DE BELGISCHE TEXTIELINDUSTRIE IN 2014
De textielactiviteit herstelde zich in 2014, na
twee jaar van achteruitgang. Licht hogere
productie en omzet.

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE TEXTIELNIJVERHEID (excl. confectienijverheid)
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
Seizoengezuiverde brutoreeks

Bron: NBB
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HERNEMING VAN DE ACTIVITEIT IN
DE GROOTSTE PRODUCTGROEPEN
In 2014 kon de textielindustrie terug aanknopen met groei. De textielomzet steeg
met 4,4 % t.o.v. 2013. Aangezien de afzetprijzen een heel lichte daling kenden met
0,1 %, kan de productiestijging in volume
geschat worden op 4,5 %.
De omzettoename kwam vooral van de
tapijtindustrie en het technisch textiel,
de twee grootste productsegmenten.
De textielveredeling kende een beperkte
omzetstijging, terwijl alle andere productgroepen, volgens voorlopige gegevens, een daling kenden.
De conjunctuurcurve van de textielin-
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dustrie weerspiegelt zeer goed het omzetverloop in 2014. Een positief eerste
kwartaal werd gevolgd door een flauwe
activiteit vanaf het tweede kwartaal. Het
recentste dieptepunt werd bereikt in
augustus 2014. Sindsdien verbetert het
ondernemersvertrouwen in de textielindustrie traag maar gestaag. In januari
2015 was er een lichte daling die in februari meer dan gecompenseerd werd. Per
saldo komt het ondernemersvertrouwen
begin 2015 nagenoeg op nul uit, waarbij er evenveel ondernemers zijn die de
toekomst positief inschatten dan dat
er ondernemers zijn met negatieve verwachtingen voor de toekomst. Zo’n gunstig resultaat was al een jaar niet meer
bereikt.

GOEDKOPERE EURO GEEFT TEXTIELUITVOER DUWTJE IN DE RUG
Circa 75 % van de Belgische textielomzet
is het resultaat van uitvoer. Tijdens de
eerste negen maanden van 2014 steeg de
uitvoer van textiel met 4,7 % in waarde.
De belangrijkste toepassingssegmenten
droegen hiertoe bij. De uitvoer van
technisch textiel, ca. een derde van de
totale textieluitvoer, kende met +1,6 %
een beperkte groei. Interieurtextiel, de
grootste productgroep in het Belgisch
textiel, kende zelfs een stijging van de
buitenlandse leveringen met 4,9 %. Voor
de uitvoer van kledingtextiel is het beeld
uiteenlopend. De uitvoer van weefsels
voor kledij steeg met 3,1 %, terwijl de uitvoer van gebreide stoﬀen met 8,2 % afnam. Ook de uitvoer van garens daalde
(-4,6 %).
De fors goedkopere euro gaf de textieluitvoer een duwtje in de rug. Tegelijk
werd de invoer uit de dollargebonden
landen duurder. Bovendien zorgden de
sterk gedaalde olieprijzen ervoor dat
de gevreesde stijging van de grondstoffenprijzen voorlopig uitbleef, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Toch
kende ook de textielinvoer een behoorlijke stijging met 4,9 %. De textielhandels-

Conjunctuur

balans kon evenwel nog een overschot van 1,9 miljard euro
optekenen tijdens de eerste negen maanden van 2014.
EXPORT: HET VERENIGD KONINKRIJK ALS UITBLINKER
Op de EU-markt, die goed is voor ca. 85 % van de totale Belgische textieluitvoer, kon 5,4 % meer textiel geleverd worden
tijdens de eerste negen maanden van 2014 t.o.v. dezelfde periode van 2013. De leveringen op de Franse markt, de belangrijkste exportmarkt voor Belgisch textiel, kenden een stijging
met 1,6 %. De tweede belangrijkste exportmarkt is Duitsland,
waar onze textieluitvoer met 3,8 % steeg. De textieluitvoer
naar het Verenigd Koninkrijk, onze derde belangrijkste exportmarkt, steeg met liefst 10,7 %. De lagere euro t.o.v. het
Britse pond, evenals een sterke heropleving van de Britse
economie en consumptie, zorgden ervoor dat de textielleveringen op de Britse markt fors groeiden. Onze textieluitvoer
kon ook profiteren van een zeker herstel van de Nederlandse
vraag. De textieluitvoer naar Nederland (vierde exportmarkt)
steeg met 13,6 %, weliswaar na enkele zwakke jaren. Op de Italiaanse markt, onze vijfde belangrijkste exportmarkt, stegen
onze textielleveringen met 5,4 %.
© Desso
© Bexco

Buiten de EU werden stijgingen genoteerd voor de uitvoer
naar Noord-Amerika (+13,1 %), met zelfs +17 % voor de USA, het
Midden-Oosten (+5,8 %), Verre Oosten (+12,9 %) en Oceanië
(+5,5 %; Australië +6,1 %). De textieluitvoer naar West-Europa
buiten de EU kende een lichte daling met 1,6 % (maar Zwitserland +5,0%). Naar de Oost-Europese landen buiten de EU
daalden de textielleveringen met -16,3 %. Vooral aan Rusland
(-20,5 %) en Oekraïne (-11,4 %) werd fors minder Belgisch textiel
geleverd. De Oekraïne-crisis en de dramatische terugval van
de Russische roebel zijn hier zeker niet vreemd aan. Ook de
leveringen op de Latijns-Amerikaanse markt daalden (-10,6 %):
Chili -19,8 %, Mexico -14,5 %, maar toch een lichte vooruitgang
in Brazilië: +2,3 %. Naar Afrika ging er eveneens minder Belgisch textiel (-7,4 %): Tunesië -14,8 % en Marokko -19,8 %.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
2013

2014 *

14/13

Garens

780,3

777,2

-0,4 %

Weefsels

570,1

536,0

-6,0 %

Textielveredeling

158,5

161,4

+1,8 %

1.570,7

1.664,9

+6,0 %

Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens

738,6

726,2

-1,7 %

Breigoed

241,6

239,0

-1,1 %

Technisch textiel en overige

1.386,1

1.580,2

+14,0 %

TOTAAL TEXTIELINDUSTRIE

5.445,9

5.684,9

+4,4 %

IN MILJOEN EURO

Tapijten

* Voorlopige gegevens Bron: FOD Economie op basis van BTW-statistieken; nieuwe reeks volgens nace 2008 en eigen berekeningen
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Conjunctuur
BESTEMMING VAN DE TEXTIELUITVOER
11,4 %

12,2 %

5,1 %
14,4 %
18,0 %

3,3 %
3,1 %
2,4 %
2,3 %
1,4 %
1,1 %
1,0 %
0,7 %

23,5 %

Frankrijk (23,5 %)
Duitsland (14,4 %)
Verenigd Koninkrijk (12,2 %)
Nederland (11,4 %)
Italië (5,1 %)

Overige EU-28 (18,0 %)
Oost-Europa (1,4 %)
Verre Oosten (3,3 %)
Nabije en Midden-Oosten (1,1 %)
West-Europa niet-EU (3,1 %)
Oceanië (1,0 %)
Noord-Amerika (2,4 %)
Latijns-Amerika (0,7 %)
Afrika (2,3 %)
Bron: INR

tielinvoer, de belangrijkste buitenlandse
textielleverancier aan ons land. De invoer
groeide ook vanuit India (+4,4 %), Pakistan (+14,8 %) en Vietnam (+7,1 %).

© Iwan Simonis
© Associated Weavers – www.carpetyourlife.com

CHINA BLIJFT DOMINANTE LEVERANCIER
Aan de invoerzijde konden alle regio’s
(behalve Afrika: -1,9 %) meer textiel leveren op de Belgische markt. De textielinvoer uit de EU steeg met 3,3 %. Uit
West-Europa buiten de EU namen we
5,7 % meer textiel af (Turkije +6,1 %, Zwitserland +5,4 %). Niettegenstaande de
duurdere dollar kon de textielinvoer uit
de VS nog met 15,1 % stijgen tijdens de
eerste negen maanden van 2014. Allicht
zal dit percentage lager liggen voor het
volledige jaar 2014. De textielinvoer uit
het Verre Oosten steeg met 6,6 %. Dit
komt vooral op rekening van China dat
zijn textielleveringen op onze markt met
7,3 % kon opdrijven. China blijft, met een
aandeel van 14,2 % in de Belgische tex-
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INVESTERINGEN STEGEN ONDANKS
LAGE BEZETTINGSGRAAD VAN PRODUCTIECAPACITEIT
De gemiddelde bezettingsgraad van de
productiecapaciteit in de textielindustrie
steeg in 2014 tot 68,8 %, na een uiterst
lage bezettingsgraad van slechts 66,0 %
in 2013. In 2007 werd nog een bezettingsgraad van 77,9 % opgetekend. Dit was het
laatste jaar dat de bezettingsgraad nog
meer dan 70 % bereikte.
Na een daling met 5,6 % in 2013, stegen
de textielinvesteringen in 2014 met
26,9 % tot 148,7 miljoen euro. Volgens de
investeringsenquête van de NBB waren
43 % van de textielinvesteringen in 2014
vervangingsinvesteringen en hadden
5 % van de textielinvesteringen betrekking op rationalisatie. Uitbreidingsinvesteringen waren goed voor 39 %, en 3 %
van de textielinvesteringen hielden verband met milieubescherming. Voor 10 %
van de investeringen werd de economische bestemming niet meegedeeld.
VOOR HET EERST SINDS JAREN
BEPERKT VERLIES AAN ARBEIDSPLAATSEN
In 2014 stelde de Belgische textielindustrie 20.163 werknemers te werk. Al is dit

een verlies van 485 arbeidsplaatsen of
een daling met 2,3 % t.o.v. 2013, toch is
het lang geleden dat het tewerkstellingsverlies in de textielsector nog zo beperkt
was. In de crisisjaren 2008-2009 gingen in
de Belgische textielindustrie liefst 5.500
jobs verloren op twee jaar tijd.
INTERNATIONALE CONJUNCTUURVERBETERING EN ZWAKKERE EURO
OPSTEKER VOOR INDUSTRIE
De groei van de wereldeconomie zou in
2015 verder herstellen, o.a. door de positieve invloed van de sterk gedaalde olieprijzen. De Amerikaanse economie zou
de motor vormen van de internationale
conjunctuurherneming. In Japan lijkt het
herstel echter niet op gang te komen,
terwijl een aantal opkomende economieën met een groeivertraging kampt. In
de eurozone zou de economische groei
traag maar gestaag aantrekken, geholpen door een toename van de uitvoer die
profiteert van een zwakkere euro. Maar
ook de binnenlandse vraag zou stijgen.
Het Federaal Planbureau verwacht voor
België een BBP-groei van 1 % in 2015. De
internationale conjunctuurverbetering
en de depreciatie van de euro zouden in
2015 zorgen voor een groei van de Belgische uitvoer met 3,7 %. De bestedingen
van de gezinnen en de ondernemingen
zouden in 2015 verder toenemen, terwijl
de overheidsuitgaven zouden dalen, wegens de onontkoombare besparingen.

Conjunctuur
DE BELGISCHE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE
IN 2014
Moeizaam herstel, en verschillend per productgroep.
SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
Bron: NBB

Seizoengezuiverde brutoreeks
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LICHTE HEROPLEVING IN 2014
In 2014 kon de hout- en meubelindustrie,
met een omzettoename van 3,1 %, de terugval van 2013 grotendeels inhalen. In
de meubelindustrie steeg de omzet met
4,2 %. Aangezien de afzetprijzen in de
meubelindustrie slechts een lichte stijging kenden met 0,8 %, bedroeg de toename van de activiteit in volume 3,3 %. In
de houtindustrie verbeterde de omzet
met 2,1 % in waarde. Het productievolume
daalde echter met 0,8 %, aangezien de
afzetprijzen gemiddeld met 2,9 % stegen.
Binnen de meubelindustrie zijn er duidelijke verschillen naargelang de productgroepen. Vooral de omzet van woonmeubilair (-1,5 %) had te lijden onder het lage
consumentenvertrouwen. Alle andere
productgroepen noteerden daarentegen
een omzettoename. De sterkste omzetstijging werd gerealiseerd bij de kantooren winkelmeubelen (+11,1 %). Daarnaast
deden ook de keukenmeubelen (+7,8 %)
en de matrassen en bodems (+7,9 %) het
behoorlijk goed.

© Royal Botania
© Beka®
© De Coene Products

Bij de houtindustrie konden de plaatmaterialen (+6,0 %) en de houten verpakkingen (+5,8 %) een omzetgroei optekenen.

2012

2013

2014

2015

De bouwelementen (-3,5 %) en de overige
houtverwerking (-6,9 %) kenden een daling van de omzet.
Het ondernemersvertrouwen in de houten meubelindustrie kende in 2014 een
zeer grillig verloop, waaruit we kunnen
besluiten dat de activiteit nog steeds erg
volatiel was. In het najaar verbeterde het
sentiment, maar dit kreeg helaas geen
vervolg. Sinds december 2014 nam het
ondernemersvertrouwen een flinke duik.
INVESTERINGEN, BEZETTINGSGRAAD
VAN DE PRODUCTIECAPACITEIT EN
TEWERKSTELLING
In 2014 investeerden de hout- en meubelbedrijven voor 221,4 miljoen euro, hetzij
een stijging met 20,4 %. De toename komt
volledig op rekening van de houtindustrie
die voor 142,5 miljoen euro investeerde of
een stijging met liefst 45,0 %. De investeringen in de meubelindustrie daalden
met 7,8 %. Dit is de derde jaardaling op rij.
De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de hout- en meubelindustrie
steeg in 2014 tot 75,7 %, het hoogste niveau sinds 2010.
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Conjunctuur
BESTEMMING VAN DE MEUBELUITVOER
(alleen meubel, zonder houtproducten)

28,7 %
9,1 %
3,2 %
1,1 %
7,5 %
41,3 %
2,3 %
1,8 %
1,6 %
1,3 %
0,7 %
0,6 %
0,4 %
0,4 %
Frankrijk (41,3 %)
Nederland (28,7 %)
Duitsland (9,1 %)
Verenigd Koninkrijk (3,2 %)
Italië (1,1 %)

Overige EU-28 (7,5 %)
Nabije en Midden-Oosten (0,7 %)
Oost-Europa (0,6 %)
West-Europa niet-EU (2,3 %)
Noord-Amerika (1,8 %)
Latijns-Amerika (0,4 %)
Verre Oosten (1,6 %)
Oceanië (0,4 %)
Afrika (1,3 %)
Bron: INR
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In 2014 stelde de Belgische hout- en meubelindustrie 19.055 personen tewerk in
1.286 ondernemingen. Ten opzichte van
2013 daalde de tewerkstelling met 566
personen of 2,9 %.
CONSUMENTENVERTROUWEN
GLEED WEG
Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België verbeterde geleidelijk
in de loop van 2013 en bereikte een piek
in januari 2014, maar bleef weliswaar nog
steeds negatief (-2,6). Hiermee lag de indicator van het consumentenvertrouwen
boven het Europees gemiddelde en ook
boven het historisch langetermijngemiddelde voor België. Begin 2014 stond deze
belangrijke vertrouwensbarometer dus
nog op gunstig. Sindsdien is het consumentenvertrouwen echter onverwacht
snel beginnen afbrokkelen tot -12,1 in
december 2014. In januari 2015 was het
Belgische consumentenvertrouwen met
-8,3 % iets minder negatief, maar bleef
toch onder het Europees gemiddelde
van -5,8.
Volgens de maandelijkse enquête van
de Nationale Bank van België stegen de
ontvangen bestellingen in de Belgische
meubelhandel in 2014 met +2,3 %. Het

14

Jaarverslag Fedustria 2014-2015

jaar begon sterk met een goede soldenmaand januari. Deze positieve evolutie
werd tijdens het volledige eerste kwartaal doorgezet. Het tweede kwartaal was
bijzonder zwak, met een teleurstellende
maand juni. De zomermaanden waren
dan weer beter, evenwel gevolgd door
een zwak jaareinde. De meubelverkopen
in België vertoonden over het hele jaar
een vrij grillig patroon.
UITVOER STEEG, MAAR MINDER
SNEL DAN INVOER
Tijdens de eerste negen maanden van
2014 steeg de Belgische uitvoer van houtproducten en meubelen (inclusief doorvoer) met 2,8 % tot 2,3 miljard euro. De

uitvoer naar de EU-28, met een aandeel
van ca. 89 % bij uitstek de belangrijkste
exportmarkt, nam met 2,5 % toe. Frankrijk blijft, met een aandeel van 38,3 % in
de totale uitvoer, de belangrijkste afnemer. De uitvoer naar Frankrijk bleef met
+0,8 % min of meer stabiel. Ook de leveringen op de Nederlandse markt, onze
tweede belangrijkste exportmarkt met
een aandeel van 21,9 %, hielden stand, na
een forse daling in 2013. De uitvoer naar
Duitsland, onze derde belangrijkste klant
met een aandeel van 11,7 %, ging opnieuw
achteruit (-2,8 %). Op de Britse markt kon
26,5 % meer geleverd worden, waardoor
het aandeel van deze vierde belangrijkste exportmarkt klom tot 4,9 % van de
totale Belgische uitvoer van houtproducten en meubelen. Zwitserland haalde
nipt de Verenigde Staten in als belangrijkste klant buiten de EU-28. De uitvoer
naar Zwitserland steeg met liefst 23,3 %.
Aan de Verenigde Staten werd 6,6 % minder geleverd. De Russische markt verloor
verder terrein: -7,1 %.
CHINA BLIJFT BELANGRIJKSTE LEVERANCIER, MAAR OOST-EUROPESE
LIDSTATEN WINNEN AAN BELANG
De invoer van houtproducten en meubelen kende tijdens de eerste negen
maanden van 2014 een behoorlijke stijging (+6,5 %). De sectorale handelsbalans
blijft negatief (ca. -800 miljoen euro).
De export/import ratio bedroeg 74,1 %.
De invoer uit de EU-28 (importaandeel
van 69,6 %) steeg met 7,8 %. De drie belangrijkste Europese leveranciers kon-
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landen als Roemenië (+4,8 %; invoeraandeel 2,0 %), Slowakije (+4,6 %; invoeraandeel 1,0 %) en Litouwen (+90,9 %; invoeraandeel 0,7 %) wonnen aan belang. China
blijft evenwel de belangrijkste leverancier van houtproducten en meubelen op
de Belgische markt. De Chinese invoer
steeg met 3,7 % waardoor het importaandeel van China 19,8 % bedraagt.
den hun leveringen opdrijven: Duitsland
(+2,0 %), Nederland (+12,4 %) en Frankrijk
(+8,6 %). Maar ook uit de Oost-Europese
lidstaten kwamen meer houtproducten
en meubelen op onze markt. De invoer
uit Polen steeg met 10,3 %. Polen is met
een invoeraandeel van 5,6 % de vierde
belangrijkste Europese leverancier, zelfs
vóór Italië (aandeel van 4,9 %). Maar ook

LICHTPUNTEN: TOENAME PARTICULIERE CONSUMPTIE EN BESCHEIDEN HERSTEL WONINGBOUW
In 2015 wordt een internationale conjunctuurverbetering verwacht o.m. dankzij
de gunstige eﬀecten van de forse daling
van de olieprijzen. Ook in de eurozone
zou de groei aantrekken door een versteviging van de uitvoer, onder impuls van

de eurodepreciatie, en van de ontwikkeling van de binnenlandse vraag.
Het Belgische BBP zou in 2015, net zoals
in 2014, met 1 % toenemen (vooruitzichten van het Federaal Planbureau). De buitenlandse vraag en de bestedingen van
de particulieren en de ondernemingen
zouden verder herstellen, terwijl de overheidsbestedingen teruggeschroefd worden. De particuliere consumptie zou met
1,3 % toenemen dankzij de stijging van
het reëel beschikbaar gezinsinkomen.
Onder impuls van de koopkrachtstijging
van de particulieren en de historisch lage
hypothecaire rente wordt een verder
bescheiden herstel van de woningbouw
verwacht (0,5 % in 2015, na een groei van
0,6 % in 2014).

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
2013

2014 *

14/13

1.050,0

1.034,0

-1,5 %

Kantoor- en winkelmeubelen

475,9

528,6

+11,1 %

Keukenmeubelen

379,1

408,8

+7,8 %

Matrassen en bodems

342,0

369,0

+7,9 %

SUBTOTAAL MEUBELINDUSTRIE

2.247,0

2.340,4

+4,2 %

Plaatmaterialen

1.226,6

1.300,5

+6,0 %

Bouwelementen

812,6

784,2

-3,5 %

Verpakkingen

352,6

373,1

+5,8 %

Overige houtverwerking

169,3

157,6

-6,9 %

2.561,1

2.615,4

+2,1 %

4.808,1

4.955,8

+3,1 %

IN MILJOEN EURO
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en
terrasmeubelen

SUBTOTAAL HOUTINDUSTRIE
TOTAAL HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE

* Voorlopige gegevens Bron: FOD Economie op basis van BTW-statistieken; nieuwe reeks volgens nace 2008
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Europa
ONDANKS ALLE ONHEILSBERICHTEN: EUROPA
IS ONZE TOEKOMST!
Ook het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn zich steeds meer bewust van het belang van de
industrie voor onze welvaart.
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EUROPEES PARLEMENT VOOR VERPLICHTE
OORSPRONGSAANDUIDING EN SLAGKRACHTIGE HANDELSDEFENSIEVE INSTRUMENTEN
Op 15 april 2014 stemden de Europese
Parlementsleden in eerste lezing voor
een verplichte oorsprongsaanduiding
zoals voorzien in het voorstel van verordening inzake de veiligheid van consumentenproducten. Dit houdt in dat fabrikanten en importeurs moeten garanderen dat de producten een aanduiding
van het land van oorsprong dragen, of indien dit door de omvang van het product
of de aard niet mogelijk is, dat de aanduiding op de verpakking of in een bij het
product gevoegd document is vermeld.
Indien het land van oorsprong, dat conform de niet-preferentiële oorsprongsregels zal worden vastgesteld, een lidstaat
van de Europese Unie is, kunnen de fabrikanten en importeurs verwijzen naar
de Unie of naar de lidstaat. Fedustria,
dat reeds lang om diverse redenen voor
een verplicht “Made in …”-label pleitte,
is zeer tevreden met deze stemming in
het Europees Parlement. De EU-lidstaten
zijn echter sterk verdeeld over de problematiek. Samen met de alliantie die zich
op Europees niveau gevormd heeft voor
dergelijk label en waarvan Eurocoton,
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CEI-Bois en EFIC deel uitmaken, volgt
Fedustria het vervolg van de wetgevingsprocedure op.
Het Europees Parlement heeft zich ook,
met name op 5 februari 2014, in eerste
lezing uitsproken voor slagkrachtige handelsdefensieve instrumenten (het antidumping- en antisubsidie-instrument).
Fedustria is van mening dat oneerlijke
handelspraktijken afkomstig uit derde
landen krachtdadig aangepakt moeten
worden aangezien zij gezonde, competitieve Europese bedrijven de das kunnen
omdoen. Het Europees Parlement deelt
dus deze visie. De lidstaten zitten in dit
dossier echter ook niet allemaal op dezelfde lijn.
JA AAN VRIJHANDELSBESPREKINGEN TUSSEN DE EU EN DE VS
Sedert juli 2013 voeren de Europese Unie
en de Verenigde Staten bilaterale handelsonderhandelingen, de zogenaamde
TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership). Fedustria steunt deze onderhandelingen en maakte haar zienswijze kenbaar bij de bevoegde Belgische
en Europese autoriteiten. Meer bepaald
pleitte Fedustria, net als de Europese textiel- en kledingkoepel Euratex, voor een

onmiddellijke wederkerige afschaﬃng
van alle tarifaire belemmeringen, zonder
uitzonderingen, bij de inwerkingtreding
van het akkoord. Voor de Europese textielindustrie vormen de invoerrechten
in de VS nog steeds een belangrijke belemmering, met piektarieven gaande tot
38 % (maximum in EU is 12 %). Daarenboven ondervinden Europese bedrijven
aanzienlijke belemmeringen wanneer
ze trachten mee te dingen naar Amerikaanse openbare aanbestedingen (Buy
America provisions, Buy American Act en
Berry Amendment). Een betere toegang
tot de Amerikaanse markt voor openbare
aanbestedingen is bijgevolg cruciaal.
VRIJHANDELSAKKOORD EU-VIETNAM: FEDUSTRIA PLAATST ERNSTIGE VRAAGTEKENS
Ook met Vietnam lopen onderhandelingen met het oog op het afsluiten van
een vrijhandelsakkoord. De textiel- en
kledingsector in Vietnam is op heden al
goed voor 25 % van de industriële tewerkstelling en 30 % van de Vietnamese export, aandelen die de Vietnamese overheid de komende jaren nog aanzienlijk
wil doen toenemen. De sector ontvangt
omvangrijke subsidies en kent talrijke
overheidsbedrijven. De export van Viet-

Europa

namese textiel- en kledingproducten naar de EU zal sowieso verder
toenemen, zelfs zonder vrijhandelsakkoord, en dit terwijl onze handelsbalans met dit land reeds sterk deficitair is. Van hun kant moeten
onze exporteurs niet veel nieuwe marktkansen verwachten ondermeer gezien de lage koopkracht in Vietnam. Fedustria stelt zich dan
ook de vraag of een evenwichtig akkoord met Vietnam wel mogelijk is
en heeft haar grote bezorgdheid kenbaar gemaakt zowel op Belgisch
als op Europees vlak.
EUROPEAN WOOD ACTION DAYS TE BRUSSEL VAN 22 TOT 26
SEPTEMBER 2014
Van 22 tot 26 september 2014 vonden in de Europese wijk te Brussel
de “European Wood Action Days” plaats. Met dit initiatief wilden de
organisatoren, CEI-Bois, EPF en EOS, het belang van de Europese houtindustrie voor de toekomst van Europa beklemtonen. Voor de gelegenheid stond de Wood Box, een houten container die dienst doet als
tentoonstellingsruimte en een overzicht geeft van de talrijke bouwmogelijkheden met hout, op het Luxemburgplein in Brussel.
Tevens riepen deze organisaties de Europese beleidsmakers in een
manifesto op om de noodzakelijke omgevingsfactoren te creëren opdat de sector in de toekomst – nog meer dan vandaag al het geval is
– een bron van welvaart en werkgelegenheid zou zijn. Indien de jaarlijkse industriële verwerking van hout met 4 % zou toenemen, zou dit
een extra bijdrage van 2,35 miljard euro aan de Europese economie
opleveren, 80.000 nieuwe jobs, 405 miljoen bijkomende belastingsinkomsten en een reductie van de CO2-emissies met 150 miljoen ton.
RICHTLIJNEN INZAKE DETACHERINGEN
Twee richtlijnen aangaande detacheringen werden door de EU in 2014
uitgevaardigd. De naleving van de Europese Detacheringsrichtlijn
96/71/EG zal in de toekomst op een eﬃciëntere manier afgedwongen
kunnen worden door de invoering van de Handhavingsrichtlijn 2014/67/
EU van 15 mei 2014. De Detacheringsrichtlijn 96/71/EG verplichtte elke
lidstaat van de EU om een harde kern aan minimumarbeidsvoorwaarden (arbeidstijd en rusttijden, vakantiedagen, minimumlonen…) te
bepalen die op elke gedetacheerde werknemer van toepassing zijn,
ongeacht het recht dat diens arbeidsovereenkomst beheerst. Via de
invoering van de Handhavingsrichtlijn hoopt de Europese Unie strenger te kunnen optreden tegen sociale dumping en misbruiken met
gedetacheerde werknemers, en dit door ondermeer de toegang tot
informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden van de verschillende lidstaten te verbeteren en een verbeterde samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten voorop te stellen. Deze richtlijn moet
omgezet worden in nationaal recht tegen 18 juni 2016.
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Een tweede richtlijn uitgevaardigd op dezelfde datum, richtlijn
2014/66/EU, verplicht de lidstaten van de EU (met uitzondering van het
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) om een gecombineerde
verblijfs- en arbeidsvergunning in te voeren voor detacheringen van
leidinggevenden, specialisten en stagiairs naar een entiteit die tot dezelfde groep behoort als de buitenlandse werkgever. De richtlijn voor
intra-group detacheringen moet worden omgezet in nationaal recht
tegen 29 november 2016.
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OP WEG NAAR DE INDUSTRIE VAN DE
TOEKOMST
De industrie transformeert zich. Specialisatie door innovatie.
Groei door export.

ROADMAP NAAR DE TEXTIEL-,
HOUT- EN MEUBELFABRIEK VAN DE
TOEKOMST
In de loop van 2014 heeft Fedustria, in
samenwerking met Idea Consult en met
de steun van de Vlaamse overheid, het
studieproject “Roadmap naar de Textiel-, Hout- en Meubelfabriek van de Toekomst” uitgevoerd en afgerond. Deze
roadmap is het resultaat van een volgehouden strategische denkoefening over
de toekomst van onze industrie in Vlaanderen.
Dit gebeurde o.a. aan de hand van de
zeer concrete en uitgebreide input van
vele industriële ondernemers uit alle productgroepen en van verschillende sleutelfiguren uit het onderwijs, onderzoeksinstellingen, sectorverantwoordelijken,
enz. Ook een brainstormsessie met een
80-tal bedrijfsleiders leverde bijzonder
bruikbare informatie op.
Het doel van deze roadmap is om een
sectorstrategie voor de textiel-, hout- en
meubelindustrie uit te stippelen en tevens om te zetten in een concreet stappenplan op zowel collectief niveau als op
individueel bedrijfsniveau. Om dit mogelijk te maken, werd van de roadmap ook
een tool afgeleid waarmee ieder bedrijf
uit de doelgroep de roadmap kan vertalen naar zijn individuele situatie. Deze
tool moet voor de bedrijven een strategisch kompas vormen, waarmee de
meest opportune transformatietrajecten
kunnen worden geselecteerd.
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VLAAMSE REGERING KEURT “MADE
DIFFERENT”-PROGRAMMA GOED
Nieuwe markten, nieuwe concurrenten,
nieuwe technologieën, nieuwe maatschappelijke noden… De maakindustrie
in ons land staat voor een aantal stevige
uitdagingen. Een grondige aanpak is no-

dig om onze bedrijven klaar te maken
voor de toekomst. Daarom heeft de vorige Vlaamse regering in 2014 beslist om
het “Made Diﬀerent”-programma voor
de industrie te steunen tot eind 2015. Er
wordt een subsidie voorzien van 2 miljoen euro.
De trekkers van Made Diﬀerent zijn de
koepelorganisaties Agoria, Fedustria en
Fevia, samen met hun kenniscentra Sirris, Centexbel, TCHN/Optimo en Flanders
Food. De doelstelling van Made Diﬀerent
is om 100 bedrijven in de Vlaamse industrie volledig om te vormen tot Fabrieken
van de Toekomst, 1000 bedrijven een
stap te laten zetten in die richting, en
minstens 10 nieuwe waardeketens te initiëren.
In het kader van het Nieuw Industrieel
Beleid (NIB) ondersteunde de Vlaamse
regering eerder al industriële sectoren
via een 27-tal pilootprojecten om industriële bedrijven te helpen transformeren
tot Fabrieken van de Toekomst. Door de
goedkeuring van het “Made Diﬀerent”programma werden zes succesvolle NIBprojecten verlengd tot eind 2015. Voor de
textiel-, hout- en meubelindustrie ging
het concreet om volgende projecten:
•

SUSTECH: van productietechnologie
naar kringlooptechnologie;

•

TEXCHEM: duurzame chemie in textiel.

Op iets langere termijn, vanaf 2016, is het
de bedoeling om een krachtige impuls te
geven aan een omschakeling van een projectmatige werking naar een programmatorische en cross-sectorale aanpak.
SUBSIDIES: DOOR HET BOS DE BOMEN ZIEN
De juiste weg vinden naar de juiste sub-
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sidie blijft voor vele ondernemingen een
heikele klus. Dit is ook niet verwonderlijk
met het fel versnipperde subsidielandschap. Bovendien is dit landschap veelal
onderhevig aan veranderingen. De vele
wijzigingen in de loop van 2013 hebben
ertoe geleid dat onze bedrijven in 2014
meer dan ooit nood hadden (en nog
steeds hebben) aan een praktijkgerichte
dienstverlening. De subsidie-audit, eind
2013 aangepast aan de nieuwe regelgevingen, is een goed hulpmiddel om de
juiste subsidie op te sporen. De audit
wordt steeds gekoppeld aan een persoonlijk onderhoud, hetgeen de kans
biedt om een subsidie-advies helemaal
op maat van het bedrijf te bekomen.
Daarnaast worden onze lidbedrijven ook
steeds geïnformeerd via de Fedustria
News over kleine of grote wijzigingen in
de Vlaamse regelgeving of omtrent subsidie-calls die relevant zouden kunnen
zijn voor onze bedrijven.
SAMENWERKING MET FLANDERS
INVESTMENT & TRADE (FIT)
Export is voor onze industriële sectoren
van levensbelang: menig bedrijf realiseert nagenoeg 100 % (!) van haar omzet
buiten België. Daarom neemt Fedustria
talrijke initiatieven om de exportinspanningen van onze bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren. Dat
doet Fedustria niet alleen. In Vlaanderen
wordt daarvoor actief samengewerkt
met Flanders Investment & Trade (FIT).
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Reeds sedert 1 november 2008 hebben
FIT en Fedustria ter bevestiging van de
al lang bestaande goede onderlinge samenwerking formeel een convenant afgesloten. Hierin werd vastgelegd dat de
samenwerking minstens één keer per
jaar grondig geëvalueerd zou worden
teneinde deze nog verder te verbeteren.
Die samenwerking kan gaan over de organisatie van gezamenlijke groepsstanden op internationale vakbeurzen (bv.
in 2015: Belgisch paviljoen op Domotex
Asia/Chinafloor in Shanghai; London Fabric in Londen; Salon du mobilier in Nantes; Furniture China in Shanghai), het
gezamenlijk uitnodigen van buitenlandse
aankopers naar de decoratiestoﬀenbeurs
MoOD in Brussel, tot het ter beschikking
stellen van de expertise van het binnenen vooral het buitenlands netwerk van
FIT. Uiteraard gaat de samenwerking ook
over de financiële ondersteuning voor
exportgerelateerde initiatieven van zowel de bedrijven als van de beroepsorganisatie zelf.
KREDIETVERZEKERING
In 2014 werden de resultaten bekend
gemaakt van de kredietverzekeringsenquête die Fedustria, samen met CRION,

makelaar in kredietverzekering, heeft uitgevoerd. Daarnaast werd de samenwerkingsovereenkomst met Euler Hermes
hernieuwd en werd bovendien een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Atradius. Bedoeling is steeds om
meer sectorspecifieke kredietverzekeringspolissen te kunnen aanbieden.
LADINGSBEVEILIGING
In het kader van de samenwerking tussen OTM (Organisatie van Traﬃc Managers; belangenorganisatie van verladers) en Fedustria werd vorig jaar een
netwerksessie over ladingsbeveiliging
georganiseerd. Tijdens deze interessante
infoavond kwamen o.m. de verantwoordelijkheden van de verlader en van de
vervoerder aan bod, evenals de verzekeringsaspecten. Het samenwerkingsverband tussen OTM en Fedustria houdt in
dat Fedustria-leden aan verminderd tarief lid kunnen worden van OTM en ook
korting krijgen bij deelname aan hun opleidingen en infosessies.
OVERHEIDSOPDRACHTEN:
MEER
NADRUK OP DUURZAAMHEID
Reeds sedert meerdere jaren hebben
onze bedrijven de weg van de duurzaamheid ingeslagen, hetgeen zich uit op vlak
van het productieproces, grondstoﬀenbeleid, respect voor het milieu e.d. Dat
het hierbij niet gaat om greenwashing
blijkt o.a. uit de aanpak op het vlak van
duurzame overheidsopdrachten. Als sec-
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tor wijzen wij er reeds langer op dat overheidsopdrachten waarbij enkel of hoofdzakelijk het prijscriterium de bovenhand
haalt, niet leiden tot de beste koop en al
zeker niet tot de meest duurzame koop.
Vandaar dat wij ook in 2014 verder onze
input gaven in het stakeholderoverleg
met de overheden om op die manier een
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uitdagende maar tegelijkertijd realistische invulling te geven aan het begrip
‘duurzaamheid’ in onze sectoren.
Naast het stakeholderoverleg blijven
wij ook de diverse overheden sensibiliseren opdat zij bij hun eigen aankopen
ook hun eigen duurzaamheidsgedachte
consequent mee zouden opnemen. Wij
hechten daar als beroepsorganisatie veel
belang aan omdat wij van mening zijn dat
de overheid op dit vlak een voorbeeldrol
te vervullen heeft, ook – of zeker – in tijden van crisis en besparingen.
SCANNERDATA VERGROTEN NAUWKEURIGHEID CONSUMPTIEPRIJSINDEX
Ingevolge de indexhervorming van januari 2014 kan het indexcijfer van de consumptieprijzen elk jaar worden geactualiseerd i.p.v. om de acht jaar. De jaarlijkse
aanpassingen zullen er voor zorgen dat
de representativiteit van de index behouden blijft en de inflatie niet wordt scheefgetrokken naarmate de index veroudert.
Updates kunnen gebeuren via een actualisatie van de productkorf, een aanpassing van de berekeningsmethodes, de representativiteit van het staal van winkels
en de opname van nieuwe prijsbronnen.
Sinds januari 2015 wordt voor het eerst
gebruik gemaakt van scannerdata van
drie grote supermarktketens. In eerste
instantie gaat het enkel om een reeks
levensmiddelen. Dit zal later uitgebreid
worden naar nog meer supermarktketens en naar nog meer gescande producten. De scannerdata helpen de nauwkeurigheid van de index te vergroten.
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DE FISCALE VEREENVOUDIGING:
WACHTEN OP ‘GODOT’
Alhoewel al jaren stabiliteit in de fiscale
wetgeving wordt aangekondigd, zal dit
er helaas ook in de nabije toekomst niet
op verbeteren als gevolg van de zesde
staatshervorming. Niet minder dan 20
miljard euro zal worden overgedragen
van het federale niveau naar de gewesten en de gemeenschappen om de zeer
veel nieuwe bevoegdheden aldaar te
kunnen financieren. Concreet gaat het
om zowat een kwart van de belastingen
die worden overgedragen. We kunnen er
nu al van uitgaan dat het Belgisch Staatsblad niet minder pagina’s zal tellen dan
vandaag al het geval is.
CODIFICATIE ECONOMISCH RECHT
VOLTOOIEN
De niet minder dan 18 boekdelen van
het economisch recht werden inmiddels
aangenomen waarbij de meeste ook al
van toepassing zijn. Deze codificatie is
weliswaar een belangrijk werk maar helaas niet voltooid. Inderdaad, het Wetboek op het handelsrecht van 1807 blijft
van kracht en belangrijke zaken zoals
de gerechtelijke reorganisatie, de faillissementswetgeving… werden niet in
het Wetboek van het economisch recht
opgenomen. Evenmin werd de uniformisering van de concepten volledig gerealiseerd. Deze codificatie zal nochtans
moeten voltooid worden indien men ten
volle de mogelijkheden van dit nieuwe
wetgevende arsenaal wil benutten.

Sociaal
SOCIAAL AKKOORD, MAAR OOK SOCIALE
VREDE?
Ondanks alle inspanningen van de federale regering zijn de
maatregelen om de loonkostencompetitiviteit te herstellen
nog steeds onvoldoende.
INTERPROFESSIONEEL AKKOORD…
ZONDER GARANTIE OP SOCIALE
VREDE
Op 10 februari 2014 konden de sociale
partners, vertegenwoordigd in de zgn.
Groep van 10, een akkoord bereiken over
de ontslagmotivering, een uitloper van
het regeringscompromis m.b.t. de nieuwe ontslagregeling en de afschaﬃng van
de carenzdag. Zij kwamen ook overeen
om verdere stappen te zetten in het dossier arbeiders/bedienden en slaagden er
in om tot een unaniem advies te komen
over het wegwerken van de verschillen
tussen arbeiders en bedienden in de aanvullende pensioenen.
Nadien ging hun aandacht vooral uit
naar de verkiezingen van 25 mei 2014 en
de daaropvolgende regeringsvorming.
Op 9 oktober 2014 was de nieuwe federale regering een feit. Het regeerakkoord
zorgde voor heel wat nervositeit bij de
vakbonden (cf. indexsprong in 2015, loonmatiging in 2015-2016, lastenverlagingen
voor de ondernemingen…). Daardoor
kwam er van echt overleg in het najaar
2014 niet veel meer in huis. De vakbonden
kozen voor de vlucht vooruit, en kondigden al snel een actieplan aan met manifestaties en stakingen, gespreid over de
maanden november en december 2014.
Ondertussen probeerde Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, via discrete
contacten het sociaal overleg opnieuw
op gang te trekken. Op 17 december
2014 resulteerde dit in een akkoord in de
Groep van 10. Het akkoord bevatte twee
luiken: enerzijds omtrent de compensatiemaatregelen voor de ondernemingen
in het kader van de eerste fase van het
dossier arbeiders/bedienden (nieuwe
ontslagregeling en afschaﬃng van de carenzdag) en anderzijds omtrent een aantal overgangsmaatregelen voor de regeringsbeslissingen omtrent het stelsel van

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT,
het vroegere brugpensioen).
Dit akkoord leek de Groep van 10 een
nieuw elan te geven, want na intensieve
onderhandelingen tijdens de tweede
helft van januari, werd op 30 januari 2015
een ontwerp van interprofessioneel akkoord 2015-2016 bereikt. Al kon dat niet
met de voltallige Groep van 10, maar
slechts met een ‘Groep van 8’, want zoals de traditie het stilaan wil, haakte het
ABVV (met twee vertegenwoordigers in
de Groep van 10) in de laatste rechte lijn
opnieuw af.
Dit ontwerpakkoord werd nog dezelfde
dag voorgelegd aan het kernkabinet van
de regering die er zich tevreden mee
toonde. Het belangrijkste punt betrof
uiteraard de loonnorm voor 2015-2016.
In 2015 wordt een loonstop voorzien,
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maar vanaf 2016 een gesloten enveloppe van maximum 0,5 % van de
loonmassa (invulling aan te rekenen in loonkost, alle lasten inbegrepen), bij voorkeur te besteden aan “toekomstgerichte maatregelen”.
Daarbovenop komt nog een gesloten enveloppe van maximum 0,3 %
van de loonmassa in netto, zonder bijkomende kosten voor de werkgever, eveneens toe te kennen in 2016. Voor de vormingsinspanningen werd, gelet op het engagement van de sociale partners om een
nieuwe methodologie uit te werken, een stand-still (d.w.z geen bijkomende inspanningen in 2015-2016) afgesproken. Tenslotte kon ook
over de regeringsenveloppe voor de welvaartsvastheid een vergelijk
gevonden worden en werden in uitvoering van het akkoord van 17 december 2014 kader-cao’s gesloten m.b.t. SWT (brugpensioen) en de
landingsbanen. Na de goedkeuring door de verschillende betrokken
organisaties (zonder ABVV) kondigde de regering op 11 februari 2015
aan dat ze dit akkoord snel en integraal zou uitvoeren. De vakbonden
kondigden dan weer aan dat ze verder actie gingen voeren “tegen
wat niet in het akkoord staat”…
Op 2 maart 2015 bereikte de Groep van 10 een akkoord over een
voorstel aan de regering m.b.t. een tariefherziening voor de externe
preventiediensten en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van
oudere werklozen en werklozen in SWT. Dit was een uitloper van het
akkoord van 30 januari 2015. De regering was evenwel van oordeel
dat dit voorstel m.b.t. de beschikbaarheid te ver afweek van haar
eigen ambities en stuurde het voorstel op enkele punten bij. Zo introduceerde zij voor deze doelgroep o.m. de notie “aangepaste beschikbaarheid”.
ARBEIDERS-BEDIENDEN: MOEIZAME AFRONDING VAN DE
EERSTE FASE
De Wet van 26 december 2013 betreﬀende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen trad op 1 januari
2014 in voege. In het regeringscompromis van 5 juli 2013 waren ook
enkele compensatiemaatregelen voorzien om de bijkomende kosten
voor de ondernemingen (in het bijzonder de arbeidersintensieve sectoren zoals de textiel-, hout- en meubelsectoren) ten gevolge van de
nieuwe opzeggingstermijnen en de afschaﬃng van de carenzdag te
milderen. Maar daar liep het al van bij het begin behoorlijk fout en
was er van kostenneutraliteit geen sprake! Niets te vroeg dus dat de
Groep van 10 in zijn akkoord van 10 februari 2014 overeenkwam om
eerst alle zgn. losse eindjes van de eerste fase (vooral het bijsturen
van deze compensatiemaatregelen) volledig af te werken, alvorens
de tweede fase (cf. jaarlijkse vakantie, collectief arbeidsrecht, tijdelijke werkloosheid, gewaarborgd loon…) aan te vatten. Maar het afwerken van die eerste fase sleepte nog onverwacht lang aan.
Pas onder druk van de nieuwe minister van Werk, Kris Peeters, kon
hierover op 17 december 2014 een akkoord bereikt worden. De herziening van de tariefregeling voor de externe preventiediensten zal
in principe in het voorjaar haar beslag krijgen, terwijl de compensatiemaatregel voor de afschaﬃng van de carenzdag uiteindelijk gefaseerd en volledig naar de arbeiders zal gaan. Tenslotte werd ook
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een maatregel genomen die herstructureringen betaalbaar moet houden. VBO
en Fedustria hebben hier lang op aangedrongen. De inschakelingsuitkering die
ten laste is van de RVA tijdens de periode
die de arbeiders in de tewerkstellingscel
(door het activerend beleid) doorbrengen zal voortaan ook het verschil tussen
de ‘oude’ en ‘nieuwe’ opzeggingstermijn
dekken.
Ook in 2015 zal het dossier arbeiders/bedienden prominent op de voorgrond treden. Daar zullen de regeringsbeslissingen
om het gewaarborgd loon uit te breiden
tot twee maanden of om het aantal dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen te beperken, voor zorgen.
Deze cruciale aspecten zouden in de loop
van 2015 een oplossing moeten krijgen.
TWEEDE PENSIOENPIJLER: BELANGRIJK KADER VOOR HARMONISERING
Nog in het kader van de harmonisering
van de statuten van arbeiders en bedienden werd in 2014 een belangrijke stap gezet inzake aanvullende pensioenen. Dat
gebeurde met de Wet van 5 mei 2014 tot
instelling van een wettelijk kader voor de
geleidelijke opheﬃng van de verschillen
in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden
inzake aanvullende pensioenen. Deze wet
hield zeer sterk rekening met het unaniem advies (nr. 1893) van de sociale partners. De voornaamste principes zijn de
ruime periode om de verschillen wegens
de statuten van arbeiders en bedienden
weg te werken, en de ‘immunisering’ van
het verleden. Tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024
geldt een ‘stand-still’-periode. D.w.z. dat
de verschillen tussen de pensioenplannen van arbeiders en bedienden tijdens
deze periode niet mogen worden vergroot en geen nieuwe plannen mogen
worden ingevoerd met een verschil in behandeling op basis van het criterium arbeider of bediende. Een onderscheid tussen werknemerscategorieën (cf. directie,
kaderleden…) blijft mogelijk maar mag
niet langer gebaseerd zijn op het criterium arbeider of bediende. Tegen 1 januari
2025 moeten de verschillen in behande-

ling die berusten op het voornoemde onderscheid verdwenen zijn, zowel voor de
sector- als de ondernemingsplannen. Die
tijdsspanne moet een spreiding mogelijk
maken van de eventuele kosten die kunnen voortvloeien uit de opheﬃng van de
verschillen.
HET COMPETITIVITEITSPACT VAN
DE REGERING DI RUPO I
Net voor de verkiezingen van mei 2014
gaf de Wet van 15 mei 2014 houdende
uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance uitvoering aan het competitiviteitspact van de
vorige federale regering Di Rupo I, die
met dit Pact de concurrentiekracht van
de ondernemingen wilde versterken en
de binnenlandse vraag en koopkracht
ondersteunen. De vermindering van de
arbeidskost zou gebeuren via drie enveloppen van 450 miljoen euro voor lastenverlaging, respectievelijk vanaf 2015, 2017
en 2019 en telkens onderverdeeld in drie
deelenveloppen. Zo zou telkens éénderde naar de structurele bijdragevermindering, éénderde naar de lage lonen en
éénderde naar de ondernemingen die onderhevig zijn aan de internationale concurrentie gaan. Maar de nieuwe regering
Michel I besliste om de eerste enveloppe
van 450 miljoen euro, voorzien voor 2015,
met één jaar uit te stellen; de tweede
enveloppe, voorzien voor 2017, zou dan
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weer met één jaar vervroegd worden. Teleurstellend was dat de vorige regering in
het kader van hetzelfde competitiviteitspact aan de ondernemingen opnieuw bijkomende inspanningen inzake opleiding
oplegde, terwijl een onafhankelijke expertengroep – door de regering zélf eind
2013 aan het werk gezet – vastgesteld
had dat de ondernemingen reeds ruimschoots de 1,9 % doelstelling overtreﬀen.
HET REGEERAKKOORD VAN DE REGERING MICHEL I
Op 9 oktober 2014 kon de zgn. Zweedse
coalitie van CD&V, N-VA, Open VLD en
MR een akkoord bereiken over een federaal regeerprogramma 2014-2019. Op sociaal vlak is de rode draad doorheen het
regeerprogramma dat meer mensen aan
het werk moeten en iedereen langer zal
moeten werken. Daartoe moeten er voldoende jobs gecreëerd worden. Maar alleen competitieve bedrijven kunnen daar
voor zorgen. Daarom wil de regering ook
maatregelen nemen om eindelijk de loonkostenhandicap aan te pakken en tegen
2019 de sinds 1996 versus onze buurlanden opgebouwde loonkostenhandicap
(2,9 % per einde 2014) wegwerken, o.m.
via lastenverlaging, verder aangehouden
loonmatiging in 2015-2016 en een indexsprong in 2015. Helaas is dat nog geen
kwart van de reële loonkostenhandicap.
De regering verhoogde ook de leeftijdsgrenzen om de toegang tot het stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag
(SWT) verder te beperken. Inzake tijdskrediet werden de onderbrekingsuitkeringen voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet afgeschaft en de leeftijdsgrens
voor de landingsbanen werd van 55 naar
60 jaar opgetrokken. Maar één en ander
werd ondertussen door de sociale partners in overleg met de regering opnieuw
wat afgezwakt en kunnen zij via interprofessioneel en sectoraal overleg de timing
voor het optrekken van de leeftijdsgrenzen toch nog wat vertragen en dit zowel voor SWT als de landingsbanen. De
regering wil tijdens deze legislatuur ook
een grondige pensioenhervorming doorvoeren.
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ZESDE STAATSHERVORMING: IN
2014 NOG NIET VOELBAAR IN DE
BEDRIJVEN
2014 is het jaar waarin de zesde staatshervorming in werking trad. Al was dat
nog niet meteen voelbaar in de ondernemingen en was het vooral een overgangsjaar, nl. het jaar van de overdracht
van de bevoegdheden. Zo bijvoorbeeld
het doelgroepenbeleid, het betaald
educatief verlof alsook het industrieel
leerlingenwezen, die dus sinds 1 juli 2014
regionale materie geworden zijn. De regionale overheden hebben sindsdien de
bevoegdheid om de regels te wijzigen.
Fedustria volgt deze dossiers van nabij
op, want vooral wijzigingen in het betaald educatief verlof kunnen wel eens
verstrekkende gevolgen hebben voor de
ondernemingen. In de hout- en meubelsector is er een jarenlange traditie om opleidingen on the job te organiseren in het
stelsel betaald educatief verlof en sinds
het schooljaar 2011-2012 werd deze weg
ook voor de textielondernemingen met
succes ingeslagen.
VORMING EN OPLEIDING
In de tweejaarlijkse cao’s worden middelen vrijgemaakt om de werking van de
sectorale opleidingscentra te financie-

ren. Kerntaak van de opleidingscentra is
om de ondernemingen in onze sectoren
te ondersteunen in hun opleidingsbeleid.
Naast een aanbod van opleidingen (al
dan niet sectorspecifiek) kunnen onder
regie van de opleidingscentra opleidingen op maat worden georganiseerd in de
ondernemingen en dit zowel voor groepen als voor individuele werknemers.
In 2014 nam de federale regering het initiatief om de sectoren te betrekken in de
strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Met
succes zijn daartoe concrete acties uitgewerkt in onze sectoren: het JET-project
van Cobot vzw, het project J26 van Cefret asbl en het project Jong26 van OCH
vzw (Opleidingscentrum Hout). Dankzij
deze projecten krijgen de jongeren een
duwtje in de rug in hun zoektocht naar
werk(ervaring) en krijgen de ondernemingen een compensatie voor de kosten
die daaraan zijn verbonden.
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HOUT & MEUBEL: VEREENVOUDIGING VAN DE STRUCTUUR
In 2014 werd in de hout- en meubelsectoren met de vakorganisaties overeengekomen om enkele sectorale structuren te
vereenvoudigen. Zo zal o.a. het patronaal
fonds worden stopgezet. De terugbetaling aan de werkgevers van de aanvullende vergoedingen bij SWT zal voortaan
door het Fonds voor Bestaanszekerheid
(FBZ) gebeuren. Deze omschakeling zal
gebeuren in de loop van 2015 en het financiële evenwicht van het FBZ ten goede komen.
Voor het Technisch Centrum van de Houtnijverheid (TCHN) werd een nieuw ‘mission statement’ uitgewerkt. Naast zijn
puur technische opdrachten (research en
innovatie, en certificeringen van houten
producten) zal het TCHN, dat sinds 1 januari 2015 ook de voormalige innovatiecluster Optimo van Fedustria overnam, hét
innovatiecentrum voor de hout- en meubelsector zijn. In samenspraak met de
vakorganisaties werd de sectorale financiering van het TCHN veilig gesteld. Daarbij werd ook afgesproken om de dienst
veiligheidsadvies (DVA) te continueren.
Naast de puur technische bijstand aan de
werkgevers door de DVA, zal in de schoot
van het opleidingscentrum hout (OCH)
een sectoraal veiligheids- en welzijnsbeleid ontwikkeld worden. Daarbij staan
de volgende doelstellingen voorop: het
vermijden van arbeidsongevallen en absenteïsme, het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en

Hout en meubel
bedienden

Hout en meubel
arbeiders
Bron: RSZ

het bijdragen tot een positief imago van
de sector t.a.v. kandidaat-werknemers,
onderwijs, politiek en overheden.
AANSLUITING ONDERWIJS – ARBEIDSMARKT
De Hogeschool Gent heeft de inhoud van
de bacheloropleiding Textieltechnologie
bijgestuurd. De opleiding werd geactualiseerd waardoor ze nog sterker afgestemd is op de vraag vanuit de industrie.
Een tiental textielbedrijven hebben deelgenomen aan de resonantiecommissie in
het kader van deze programmawijziging.
In 2015 wordt volop ingezet op de promotie van deze geactualiseerde bacheloropleiding.
De Hogeschool West-Vlaanderen zal met
de steun van de textielsector het Industrial Design Center verder uitbouwen.
Dit is een kenniscentrum waar studenten
productontwikkeling (bachelors en masters) worden opgeleid. Textiel zal naast
metaal, hout en kunststof als materiaal
worden opgenomen in de opleiding.
Daardoor zullen zo’n 450 studenten in
deze opleiding ervaringen kunnen opdoen met textiel als materiaal. Via projecten, opdrachten en eindwerken van de
studenten zullen textielbedrijven nauw
betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Duurzaam ondernemen: er is geen andere optie meer. De gehele industrie raakt ervan doordrongen.

MILIEUBEGELEIDING OP MAAT
Eén van de vaste troeven van Fedustria
is de zeer gerichte milieubijstand aan de
lidbedrijven. Het betreft onder meer de
opstelling van aanvraagdossiers voor milieuvergunningen, assistentie bij de jaarlijkse milieu-aangiftes, de opstelling van
een solventboekhouding…
Daarnaast zorgen onze medewerkers
voor een praktische vertaling van de relevante milieu- en energieregelgeving. Via
elektronische nieuwsbrieven zoals de milieuflits (hout & meubel) en de milieufax
(textiel) alsook via circulaires, worden de
textiel-, hout- en meubelbedrijven permanent op de hoogte gehouden.
Tenslotte worden eveneens opleidingen
en seminaries voorzien. Zo is er jaarlijks
de vijfdelige VME-cyclus (Vorming Milieu
en Energie) voor milieuverantwoordelijken uit de textiel-, hout- en meubelsector. De jaarlijkse studiedag “Water en
Textiel” mag ook steeds op heel wat interesse rekenen vanuit de textielbranche.
Ook werd er het voorbije jaar, samen met
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de sectorale opleidingscentra Cobot en
Cevora, voor het eerst een opleiding georganiseerd rond het thema “Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)”,
een initiatief dat in 2015 zal worden herhaald en waarvan de gehele industrie stilaan helemaal doordrongen raakt.
RUIM 40 BEDRIJVEN TOEGETREDEN
TOT ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMSTEN
De nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (EBO), die op 4 april 2014 door
de Vlaamse regering definitief werden
goedgekeurd, zijn sinds 1 januari 2015
van kracht. Een 40-tal bedrijven uit de
textiel-, hout- en meubelsector zijn inmiddels toegetreden. Energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijwillige overkomsten
die energie-intensieve bedrijven kunnen
afsluiten met de overheid, waarbij deze
bedrijven zich engageren om hun energie-eﬃciëntie te verbeteren. In ruil voor
dit engagement garandeert de Vlaamse
overheid een stabiel regelgevend kader
op het gebied van energie-eﬃciëntie.
Bijkomende tegenprestaties namens de
overheid zijn o.a. de degressiviteit van de
federale bijdrage op zowel elektriciteit
als op aardgas.
Eén van de belangrijkste tegenprestaties in het kader van de EBO betreft de
vrijstelling of vermindering van accijnzen op energie. Deze maatregel moet,
in het kader van de staatssteunregeling,
goedgekeurd worden door de Europese
Commissie. Aangezien de Europese Commissie echter kritisch staat tegenover
deze maatregel, is de kans reëel dat deze
tegenprestatie zal vervallen. Bijgevolg
ijvert Fedustria, samen met de andere
betrokken sectoren, ervoor dat deze
aanvankelijk beoogde maatregel gecompenseerd wordt door volwaardige alternatieve tegenprestaties.
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HOUTBEVOORRADING CRUCIAAL
Hout, een duurzame grondstof! Het klinkt logisch, maar toch
moeten we er elk jaar opnieuw voor strijden om deze grondstof niet gesubsidieerd te zien verdwijnen in biomassacentrales.
Onder de slogan “De grote boodschap” voerde Fedustria op 21
februari 2014 campagne tegen het gesubsidieerd verbranden
van houtgrondstof, en met resultaat. Het Vlaams subsidiebeleid
inzake hernieuwbare energie werd aangepast, waarbij Fedustria
een belangrijke adviesrol behoudt. Samen met OVAM en Cobelpa (de sectorfederatie van de papier- en pulpproducenten)
dienen we immers het grondstofkarakter van houtstromen, ingezet voor de productie van hernieuwbare energie, te beoordelen. Op basis van deze adviezen beslist de Vlaamse regering
of de hernieuwbare energieproductie al dan niet in aanmerking
komt voor subsidiëring via groenestroomcertificaten. Desalniettemin blijven er heel wat onzekerheden bestaan, en zullen we
deze thematiek blijvend onder de aandacht moeten houden.
MATERIALENBELEID
Het cascadeprincipe, waarbij hout eerst en vooral wordt gebruikt,
hergebruikt en gerecycleerd alvorens te worden verbrand, is al
vrij goed geïntegreerd in het Vlaams Materialenbeleid. Samen
met EPF, de Europese Federatie van het houten plaatmateriaal,
streeft Fedustria ernaar dit cascadeprincipe ingang te laten vinden in Europa. We merken dat deze cascadegedachte ook binnen een aantal andere lidstaten steeds meer aan interesse wint.
Nu reeds wordt er heel wat recyclagehout ingezet in de productie van houten platen, een trend die de volgende jaren nog zal
toenemen. Dit is één van de speerpunten uit het ‘beleidsactieplan biomassa(rest)stromen’ van OVAM, waarin Fedustria een
actieve rol speelt. Hierin wordt onder meer bekeken op welke
manier er nog meer recyclagehout kan worden ingezet in het
productieproces van spaanplaten, waarbij zowel technische als
wetgevende belemmeringen nader bekeken worden.
BINNENHUISKLIMAAT: EUROPESE REGELS AUB
In 2014 werd het KB binnenhuisklimaat gepubliceerd, of voluit
het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor
de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. Het toepassingsgebied betrof – in
eerste instantie – enkel de vloerbedekkingen. Dankzij de bemiddeling van Fedustria konden we de onbeklede plaatmaterialen
buiten deze scope houden.
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Begin 2015 volgde de aankondiging om het toepassingsgebied
verder uit te breiden naar muur- en plafondbekleding. Fedustria
zal alle middelen aanwenden om de onzin van deze uitbreiding
aan te tonen. Dergelijke regelgeving zou desgevallend Europees
geregeld moeten worden. Daartoe dient er eerst een algemeen
Europees kader te worden opgemaakt waarbij in elke lidstaat
dezelfde regels en voorschriften worden gehanteerd. Zoals het
er nu voorstaat, kan eenzelfde product in de ene lidstaat wel
en in de andere lidstaat niet worden verkocht. Dergelijke marktverstorende regelgeving moet te allen tijde vermeden worden.
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kunnen opstellen, speelde Fedustria een
actieve rol in het samenbrengen van de
betrokken bedrijven. Tevens worden de
werkzaamheden in het kader van dit restrictiedossier van heel nabij opgevolgd.
De bevoegde Italiaanse autoriteit heeft
het restrictievoorstel op 16 januari 2015
ingediend bij ECHA, die dit vervolgens
aan een uitgebreide adviesprocedure
zal onderwerpen. Er wordt dan ook verwacht dat de Europese Commissie, in afwachting van de uitkomst van dit restrictiedossier, nog geen beslissing zal nemen
omtrent de opname van DMF in bijlage
XIV van REACH.
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en een hoog kostenplaatje. Vanaf 2017
zullen generieke EPD’s het bovendien
moeilijk krijgen omdat bepaalde indicatoren lidstaatafhankelijk zijn. Fedustria
hoopt alsnog dat de overheid zal inzien
dat dergelijke regelgeving niet haalbaar
is en dat deze thematiek een uniforme,
Europese aanpak vereist.

MILIEUGERELATEERDE BOODSCHAPPEN: EENVOUD EN DUIDELIJKHEID
GRAAG
Het KB dat komaf wilde maken met de
willekeur aan milieugerelateerde boodschappen op bouwproducten trad in
werking op 1 januari 2015. Dit Koninklijk
Besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het
registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank is echter onvolledig. Zo moeten milieuboodschappen of milieu product declaraties (EPD’s)
geregistreerd worden in een databank,
beheerd door de overheid, die begin
2015 nog steeds niet beschikbaar is. Verder zijn er nog steeds problemen met de
bepalingswijze van verschillende milieuindicatoren. De waarde van die indicatoren alsook de weging is tendentieus. Wie
hier wil instappen, zal geconfronteerd
worden met administratieve rompslomp
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DMF
Het Europees Chemieagentschap (ECHA)
heeft op 6 februari 2014 de stof DMF (N,
N-dimethylformamide) aanbevolen voor
opname in bijlage XIV van REACH (autorisatie). DMF is een essentieel solvent voor
de polyurethaancoating in de textielindustrie. Als de Europese Commissie deze
aanbeveling van ECHA volgt, zou dit betekenen dat het gebruik van DMF vanaf
een bepaalde datum niet langer mogelijk
is, tenzij hiervoor een expliciete toelating
wordt verleend. Een dergelijke toelating
is echter niet alleen heel duur, maar geldt
bovendien slechts voor een beperkte periode. Bovendien treft autorisatie uitsluitend de Europese producenten, wat een
nadeel betekent t.o.v. hun niet-Europese
concurrenten.
Zowel de producenten als de gebruikers
van DMF zijn dan ook verheugd met het
initiatief van de Italiaanse overheid om
een restrictiedossier op te stellen voor
DMF. In tegenstelling tot autorisatie, kan
een restrictie immers wel van toepassing zijn op import. Een restrictiedossier
bevat, naast een technisch-wetenschappelijk deel, ook een sociaal-economische
analyse van de sectoren die DMF gebruiken. Teneinde een representatieve analyse voor de textielcoatingbedrijven te

FORMALDEHYDE
Formaldehyde werd door ECHA als kankerverwekkend verklaard. Dit impliceert
dat, vanaf 1 januari 2016, alle producten
die formaldehyde bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 % als ‘kankerverwekkend’ gelabeld moeten worden.
Deze verplichting geldt enkel voor producten en formuleringen en niet voor
gebruiksvoorwerpen. Afhankelijk van de
beslissing van de EU-Commissie zullen
al dan niet bindende blootstellingslimieten op de werkvloer worden opgelegd.
Fedustria volgt dit dossier van nabij op.
BREF WOOD BASED PANELS
In samenwerking met de Europese Federatie van het houten plaatmateriaal
EPF werden er het voorbije jaar heel wat
inspanningen geleverd in kader van de
BREF wood based panels. Een BREF-document kan bekeken worden als een Europese studie naar de “Beste Beschikbare Technieken”. Teneinde te komen tot
een werkbaar document werd de nodige
informatie verzameld en geanalyseerd,
en werd een gemeenschappelijk standpunt uitgewerkt ter verdediging binnen
de verschillende EU-lidstaten.
Intussen loopt het proces rond de ontwikkeling van deze BREF ten einde. Wij
hopen dat de Europese Commissie onze
argumentatie aanvaardt en hiermee rekening zal houden bij het bepalen van de
BBT-GEN of de best beschikbare technologieën gerelateerde emissieniveaus. Er
wordt verwacht dat deze nieuwe BREF
in voege zal treden vanaf 2016, met een
transitieperiode van vier jaar.

Milieu en techniek

© Helioscreen - Hunter Douglas

PROJECTEN
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ DE HOUTEN
BOUWELEMENTEN
Met het project ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen in de subsector van de
houten bouwelementen’ werd het thema MVO voor het eerst verkend. De eerste
fase van dit project bestond in de uitwerking van een MVO-sectorpaspoort, waarin
26 concrete uitdagingen voor de subsector van de houten bouwelementen werden geformuleerd. Dankzij dit sectorpaspoort kunnen bedrijven uit deze subsector
direct aan de slag gaan wanneer zij willen overgaan tot duurzaamheidsverslaggeving. Op basis van dit sectorpaspoort kregen vervolgens twee bedrijven de kans
een duurzaamheidsverslag te laten opstellen.
Dit project kon gerealiseerd worden met de steun van het Vlaams ESF-agentschap.
SUSTECH: VAN PRODUCTIETECHNOLOGIE NAAR KRINGLOOPTECHNOLOGIE
Met het project SUSTECH willen Fedustria en Centexbel de bedrijven uit de textiel-,
hout- en meubelindustrie begeleiden bij de transformatie van een lineair naar een
circulair productiemodel. Hierbij ligt de focus op twee cruciale fasen in de productielevenscyclus, nl. de ontwikkelingsfase en de end-of-life fase.

© Nox
© Beaulieu Technical Textiles SA, 2015

Er werden gemeenschappelijke technologiesessies georganiseerd voor zowel textiel, hout als meubel, telkens gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Daarnaast
werd er eveneens heel wat aandacht besteed aan individuele bedrijfsbegeleiding.
SUSTECH liep af op 31 januari 2015.
TEXCHEM: DUURZAME CHEMIE IN TEXTIEL
TEXCHEM is een gemeenschappelijk project van Fedustria, Centexbel en essenscia
vlaanderen met als doel een versnelde transitie naar duurzame chemie bij de
Vlaamse textielbedrijven. Dit project liep over een periode van twee jaar. Op 30
september 2014 werden tijdens een slotmanifestatie de realisaties van het project
voorgesteld. Centraal in het TEXCHEM-project stonden de tweemaandelijkse werkgroepvergaderingen met belangrijke aandacht voor ervaringsuitwisseling tussen
de deelnemers omtrent de duurzame keuze en het duurzaam gebruik van chemicaliën.
Zowel SUSTECH als TEXCHEM kaderen in het Nieuw Industrieel Beleid van de
Vlaamse regering en konden genieten van financiële steun van de Vlaamse overheid. Beide projecten werden inmiddels opgenomen in het ruimere Made Diﬀerentprogramma, waarmee de Vlaamse regering de industriële bedrijven wil ondersteunen in hun transformatie tot Fabrieken van de Toekomst.
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Productgroepen
HERINDUSTRIALISERING NOODZAKELIJK

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN
VAN DE TEXTIELINDUSTRIE
(totale omzet 2014 = 5,7 miljard euro)

40,0 %
12,0 %

4,0 %
2,0 %
42,0 %

Interieurtextiel (42,0 %)

Kledingtextiel (12,0 %)

Technisch textiel (40,0 %)

Veredeling (4,0 %) Bron: aandelen geschat door Fedustria

Spinnerij (2,0 %)

op basis van de toegevoegde waarde

Het heeft lang geduurd, en wij als ondernemersorganisatie hebben er heel lang op moeten hameren, maar nu is het toch een
feit: het belang van de industrie voor de welvaart van een land/
continent wordt nu op ruime politieke schaal erkend. Toen president Obama als eerste de herindustrialisering hoog op de politieke agenda van de Verenigde Staten zette, werd nog vreemd
opgekeken. Nu blijkt dat dit de juiste strategische keuze was,
gelet op de robuuste economische groei in de Verenigde Staten
van de jongste jaren, die precies gestoeld is op de heropleving
van de industrie. In Europa heeft de nieuwe voorzitter van de
Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de herindustrialisering hoog op de politieke agenda gezet. We kunnen in Europa
onze welvaart niet behouden, laat staan verhogen, zonder een
herindustrialisering. Na de woorden nu nog de concrete beleidsdaden.

© Nelen & Delbeke
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In Europa is Duitsland het voorbeeld bij uitstek. Het is zowat
het enige euroland dat groeide na de Grote Recessie van
2008-2009. De industrie maakt er nagenoeg nog steeds een
kwart van de economie uit, in tegenstelling tot gemiddeld
15 % in de rest van de eurozone en maar amper 9 % in Frankrijk.
Het economisch succes van Duitsland bewijst het belang van
een sterke industriële sokkel, bestaande uit honderden zogenaamde ‘stille kampioenen’. Dat zijn productiebedrijven die
in hun niche uitblinken, minstens op Europees niveau en zelfs
op wereldniveau. Het zijn wereldklassebedrijven die de motor
van de industrie zijn, maar eigenlijk ook van de gehele economie van een land. Ook in ons land hebben we zulke bedrijven,
eveneens in onze textiel-, hout- en meubelindustrie. Maar we
hebben er naar verhouding iets minder dan Duitsland. Het be-

Productgroepen
OM ONZE WELVAART TE VERGROTEN

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN
VAN DE HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE
(totale omzet 2014 = 5,0 miljard euro)
26,3 %
15,8 %

7,5 %
47,2 %
3,2 %

Meubelindustrie (47,2 %)

Bouwelementen (15,8 %)

Overige
houtverwerking (3,2 %)

Plaatmaterialen (26,3 %)

Verpakkingen (7,5 %)

Bron: BTW-aangiften,
FOD Economie

leid zou er alles aan moeten doen om meer kansen te scheppen
voor industriële ondernemingen die het potentieel hebben om
uit te groeien tot die zogenaamde ‘stille kampioenen’.
In de textielindustrie onderscheiden we drie grote toepassingsgebieden: textiel bestemd voor kleding (waar de mode
een zeer belangrijke rol speelt), textiel voor de woninginrichting zoals tapijten, meubelstoﬀen, gordijnstoﬀen, huishoudtextiel, maar ook matrastijk, wanddecoratie… (waar design en
productontwikkeling essentieel zijn), en technisch textiel, dat
eigenlijk een oplossing biedt voor grote technische uitdagingen zoals veiligheid (beschermtextiel, bv. brandweerpakken),
natuurbescherming (bv. geotextiel voor versterking van wegen
en dijken), een betere gezondheid (medisch textiel, gebruikt in
het ziekenhuis)… Telkens staat innovatie centraal.
Diezelfde diversiteit vinden we terug in de hout- en meubelindustrie. Ook hier is een belangrijke groep van bedrijven actief in
het interieurgebeuren: meubelen en zitmeubelen, (waaronder
ook slaapcomfort, keukens, outdoormeubelen, kantoormeubelen…) maar ook andere interieurproducten zoals laminaatvloeren, parket, binnendeuren… Verder is er de productie en
veredeling van houten platen die zowel aan de meubelindustrie als aan de bouw toelevert. Voor heel wat houtproducten is
de bouwsector immers de belangrijkste afzetmarkt, denk maar
aan houtskeletbouw, deuren, ramen, parket, geprefabriceerde
spanten… En dan zijn er nog de diverse producten, zoals de
houten verpakkingen (kisten, laadborden, houten verpakkingen op maat…), kaders en lijsten, borstels en penselen, houten
speeltuigen, muziekinstrumenten…

© Decospan
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Productgroepen
INTERIEURTEXTIEL
De productgroep Interieurtextiel omvat tapijt (geweven, getuft, naaldvilt, matten, badsets…), zitmeubelstoﬀen (plat,
fluweel, uni, jacquard, bedrukt…), decoratiestoﬀen, overgordijnen, textielwandbekleding, huishoudlinnen (keuken-, tafel-,
bed- en badlinnen), matrasbekledingsstoﬀen, passementerie…
BELGISCH INTERIEURTEXTIEL IS
NOG STEEDS TOP IN DE WERELD
Op de voorjaarsbeurzen Heimtextil Frankfurt, Domotex Hannover en Intirio Gent
was eenieder het er over eens: 2014 was
aardig gestart en een en ander zag er veelbelovend uit. Die positieve sfeer bleef voor
de meeste bedrijven aanhouden tot aprilmei, maar nadien werd de voorsprong
t.o.v. dezelfde periode in 2013 stuk voor
stuk weggeknabbeld. Pas vanaf oktobernovember voelden we terug een relance
zodat we voor het hele jaar 2014 een lichte
stijging van 4 % voorspellen (voorlopig cijfer).
Vanuit de groep Tapijt & Interieurtextiel proberen wij om onze lidbedrijven
te begeleiden vanaf de fase van de productontwikkeling, over de internationale
verkoop tot het betaald krijgen van de
openstaande verkoopfacturen.
Wat de productontwikkeling betreft organiseerden we binnen de afzonderlijke
vzw Textivision zeven activiteiten: INZICHT I en II (27/02 en 30/10/2014), een
presentatie over 3D-printing (27/03/2014),
de MoOD-trends (29/04/2014), de trends
van Nelly Rodi (5/06/2014), een door Bob
Delbecque knap geanimeerde sessie over
marketing (27/11/2014) met praktijkgetuigenissen uit de textielsector en daarbuiten (Boss Paints en Delta Light) en een
bezoek aan twee simultane tentoonstellingen in Le Grand Hornu (25/09/2014). Tijdens deze activiteiten, die gewoonlijk in
het mooie auditorium van Eandis in Kortrijk plaatsvinden, mochten we gemiddeld
125 deelnemers verwelkomen.

© Mistral Home
© Balta Industries
© Clarysse
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Samen met het textieltechnologiecentrum Centexbel investeren we mee in
nieuwe productie- en veredelingstechnieken. Tegelijk hebben we voor de meeste
interieurtextielproducten EU-productnormen uitgewerkt en dit in nauw overleg
met onze technische commissies om deze

zo realistisch en werkbaar mogelijk proberen te houden.
Klanten all over the world die zonder ernstige reden vergeten om hun factuur te
betalen, worden beleefd maar dringend
tot betere inzichten aangemaand. Binnen- of buitenlandse bedrijven die het
minder nauw nemen met de intellectuele
rechten (IPR) van onze bedrijven worden
tot de orde geroepen.
Tot slot proberen we op een realistische
wijze bij te dragen tot een meer intensieve samenwerking tussen de lidbedrijven.
Vandaar dat wij de traditie in ere houden
om één maal per jaar alle leden samen te
brengen. Op 2 juli 2014 mochten we in
het Domein Maelstede te Kuurne – naast
Francky Dury, de succesvolle coach van
den Essevee, als gastspreker over leiderschap – 175 toplui uit onze textielbedrijven verwelkomen.
MEER
ONDERSTEUNING
VOOR
ONZE LEVENSNOODZAKELIJKE EXPORT!
Interieurtextiel is van oudsher een sterk
exportgeoriënteerde business, weliswaar met een niet te onderschatten
belang van de omringende buurlanden
zoals het VK, Duitsland, Nederland en
Frankrijk. Gezien de nog steeds moeilijke
conjunctuur in de eurozone blijft het aangewezen om ook buiten Europa actief te
zijn. Dit betekent uiteraard niet dat we
Europa links laten liggen.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde
Fedustria op de internationale vakbeurs
Domotex (Hannover, 11-14/01/2014) een
aantal groepsstanden op in totaal 840
m2. Dertien lidbedrijven namen hieraan
deel. Daarnaast waren nog een 65-tal
Belgen op individuele basis als exposant
aanwezig. Domotex 2014 verliep goed
en gaf vertrouwen, maar zoals hoger
gesteld bleef die goede sfeer in het ver-

Productgroepen
© Libeco Home
© Ragolle

der verloop van het jaar niet aanhouden.
Domotex 2015 gaf dan weer meer hoop
op structureel beterschap.

tum uitzonderlijk uit naar eind april (2729/04/2015). Tegelijk worden ook enkele
niet-EU-exposanten toegelaten.

London Fabric (24-25/02/2014), een B2Bevent dat door Flanders Investment &
Trade (FIT) en Fedustria in de Naval & Military Club in hartje Londen werd opgezet,
bracht 7 Belgische meubelstofproducenten in contact met de belangrijkste Ierse
en Britse meubelfabrikanten. 94 personen uit 53 bedrijven, allen aankopers of
ontwikkelaars bij die belangrijke Britse
en Ierse meubelfabrikanten, tekenden
present. Toch bleek het noodzakelijk om
dit initiatief te herdynamiseren. In februari 2015 trokken we naar Chelsea Football Stadium, met een 20-tal exposanten
(waaronder 10 Belgische) en met 135 aangemelde bezoekers uit 77 bedrijven.

In 2014 organiseerde Fedustria voor de
vierde maal groepsstanden op de vakbeurs Evteks (21-25/05/2014) in Istanbul. Evteks is inmiddels uitgegroeid tot
een soort ‘Heimtextil’ voor Turkije, het
Midden-Oosten, Oost-Europa, Rusland
en het Kaukasus-gebied. De Fedustriagroepsstanden voor de 10 lidbedrijven
waren mooi, maar de beurs zelf was helaas de minst goede editie van de laatste
vijf jaar. Toch zullen de Belgen op Evteks
2015 terug van de partij zijn met (eindelijk) veel meer m2 en met nog meer lidbedrijven op onze groepsstanden.

Eveneens in hechte samenwerking met
FIT was Fedustria ook in 2014 medeorganisator van het Belgisch paviljoen
op Domotex asia/Chinafloor (Shanghai,
25-27/03/2014). Met 14 lidbedrijven in het
Belgisch paviljoen en met twee directe
buren was België er in oppervlakte en in
kwaliteit de grootste buitenlandse exposerende natie.
Met 16 Vlaamse lidbedrijven op in totaal
52 buitenlandse en 46 Italiaanse exposanten vormden de Belgen veruit de
grootste buitenlandse delegatie op Proposte (Cernobbio, Italië) (7-9/05/2014).
In de onmiddellijke omgeving van de
beurs waren er nog een tiental Belgische
exposanten aanwezig in hotels/villa’s.
Teneinde niet in het vaarwater van de
Wereldtentoonstelling 2015 in Milaan te
komen, wijkt Proposte in 2015 qua da-

Intertextile Shanghai (26-28/08/2014)
(georganiseerd door Messe Frankfurt en
als dusdanig de oosterse evenknie van
Heimtextil Frankfurt) is inmiddels uitgegroeid tot een vakbeurs met meer dan
1.300 exposanten uit 29 verschillende
landen. In 2014 organiseerde Fedustria
er voor de derde keer een Belgisch paviljoen, en al zeggen we het zelf: het was
over de hele lijn een succes. Knappe
stand en veel animo! Bewijs van het positieve gevoel is dat op amper één dag
tijd alle 8 exposanten uit 2014 zich terug
inschreven voor de editie 2015. Spijtig genoeg verhuist de beurs van de SNIEC op
Pudong naar het gloednieuwe National
Center for Exhibition and Convention bij
de luchthaven van Hongqiao. We waren
daarvoor geen vragende partij, maar
“verandering van spijs doet eten” zeggen ze ook daar, en dat hopen we dan
maar.

Van 9 tot 11/09/2014 was het de beurt
aan onze thuisbeurs MoOD (Meet only
Original Designs) in Brussel. De organisatoren waren gedwongen om de beurs
naar andere hallen binnen Brussels Expo
te verhuizen wat de mogelijkheid bood
om MoOD een nieuwe boost te geven.
Samen met FIT heeft Fedustria zich mee
ingezet om buitenlandse bezoekers via
een VIP-bezoekersactie naar MoOD uit
te nodigen. Dit zal ook in 2015 gebeuren.
De kwaliteit van de bezoekers op MoOD
blijft goed tot zeer goed, maar het steeds
minder internationaal (lees buiten-Europees) karakter van die bezoekers blijft
de uitdaging. Dat alles doet niets af van
onze waardering voor de perfecte organisatie door Textirama vzw.
Omdat de pan-Euro-med-zone en de
daaraan gekoppelde vrijhandelsakkoorden nieuwe mogelijkheden richting
Noord-Afrika bieden, werd op 12/12/2014
getoetst of er op MaDecor in Casablanca
iets voor Belgische producenten van interieurtextiel te rapen zou zijn. We vonden
er helaas veel onverzorgde standen van
meestal onbekende Turkse, Italiaanse en
Chinese bedrijven zodat wij vrezen dat
daar op vandaag weinig te bereiken valt.

ENKELE CIJFERS
Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen (*)

170
Aantal werknemers

10.000
Omzet (in miljoen euro)

2.080
Exportquote

94 %
Evolutie van de activiteit in 2014
(in volume)

+2 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van
de Belgische textielsector

42 %
(*) Bedrijfsgroepen worden als één bedrijf beschouwd
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TECHNISCH TEXTIEL
Agrotech* Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek,

© Bekaert - metaalvezeldoek

be-

schermdoek voor serres, visserijgarens…

Buildtech* Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonnewering, roofingtextiel, tenten…
Geotech* Geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtingsdoek, waterfilterdoek…
Indutech* Textiel voor industriële toepassingen, o.a. transportbanden, afdichtingskoorden voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv.
drukpersen…

Medtech* Medisch textiel, o.a. hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen,
chirurgenpakken, beschemkledij voor verpleging…
Mobiltech* Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding van auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en schepen…

Packtech* Textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/dekzeil (bache), postzakken/zakken voor linnengoed/geldzakken, cargo- en containernetten…
Protech* Textiel voor bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, waterdichte weefsels, NBC-beschermend textiel…
Sporttech* Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken…
*copyright Messe Frankfurt

© DOMO Sports Grass
© Wilson
© Concordia Textiles
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WAT IS TECHNISCH TEXTIEL?
Technisch textiel is textiel dat een oplossing biedt voor de vele uitdagingen waarmee we in onze samenleving worden
geconfronteerd: veiligheid, gezondheid,
milieubescherming… Het mag dan ook
niet verwonderen dat technisch textiel
toepassingen kent in zowat alle andere
industrietakken, van ruimtevaart tot wegenbouw, landbouw, visserij, transport,
luchtvaart, bouw, chemische industrie,
defensie, sport, medische industrie enz.

composieten winnen ook aan belang. Het
gaat om basistextiel, soms driedimensioneel gebreid of geweven textiel, of ‘non
wovens’, die met harsen verhard worden.
Deze textielcomposieten kunnen worden ingezet ter vervanging van ‘harde’
producten zoals staal en kunststof. Het
voordeel van deze textielcomposieten is
dat ze dezelfde mogelijkheden bieden op
het vlak van sterkte, draagkracht… maar
veel lichter wegen en daardoor veel energiezuiniger zijn.

De drijvende kracht achter het technisch
textiel is zoals reeds gezegd: de innovatie.
De innovatie komt natuurlijk voort uit kennis. De bedrijven doen dit niet alleen, een
goede communicatie tussen verschillende
sectoren en kenniscentra kan juist op de
grensvlakken van deze sectoren ‘plukklare innovaties’ ontdekken en exploiteren. Deelname aan nieuwe netwerken en
transsectorale ontmoetingsdagen is dan
ook een belangrijke sleutel tot succes.

DE KLANT ALS VRAGENDE PARTIJ
Meer dan bij andere textielproducten
is de invloed van de afnemer/gebruiker
immens groot. Die bepaalt in zeer grote
mate wat geproduceerd wordt en waaraan de producten moeten voldoen (specificaties). Dat dwingt producent en gebruiker tot een zeer goede communicatie
waarbij ze vaak samen naar oplossingen
zoeken.

Concreet uit deze kennis zich in het vinden van nieuwe functionele eigenschappen voor producten door het toepassen
van coatingtechnieken, met name het
aanbrengen van één of meerdere deklagen op het basistextieldoek, waardoor
nieuwe eigenschappen en nieuwe toepassingen verkregen worden. Textiel-

Het overleg van textielbedrijven met gebruikers uit andere sectoren (bouw, landbouw, wegenbouw, transport…) leidt
dikwijls tot de ontwikkeling van nieuwe
nicheproducten/markten buiten de traditionele textieltoepassingen. Voorbeeld:
voor de aanleg van een kunstmatig eiland
in Dubai is geotextiel met een hogere UVbestendigheid nodig.

Productgroepen
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Zowel bij de ontwikkeling, productie als
bij het vermarkten is het nodig de verschillende spelers binnen de productieketting nauw op elkaar te betrekken.
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Maatschappelijke uitdagingen als:
• demografische veranderingen;
• het terugdringen van broeikasgassen;
• de bevordering van het gebruik van
hernieuwbare energie;
• meer veiligheid;
• …
stimuleren de vraag naar technisch textiel en zorgen ervoor dat de technisch
geavanceerde sectoren van nu de groeimarkten van de toekomst worden.
ECONOMISCH BELANG
De subsector technisch textiel is in volle
expansie. Terwijl innovatie steeds nieuwe
producten creëert, zorgt de export ervoor dat de productieactiviteiten van het
technisch textiel blijven groeien. Internationale prognoses tonen een groei aan
van minstens 4 % per jaar. Het aandeel
van technisch textiel in de totale productie van België is beduidend hoger dan het
Europese gemiddelde (40 % versus 25 %).
Hierdoor spelen de Belgische producenten van technisch textiel op wereldvlak
een vooraanstaande rol.

EXPORTPROMOTIE VIA BEURZEN
Techtextil Russia (Moskou, 11-13/03/2014):
aangezien Rusland een groeimarkt is voor
technisch textiel werd er een Belgisch paviljoen georganiseerd. Acht bedrijven namen aan deze beurs deel.
Techtextil North America (Atlanta, 1315/05/2014): op deze beurs werd een ‘Product Sample Booth’ georganiseerd. Vier
Belgische bedrijven hebben hieraan deelgenomen. De beurs liep parallel met JEC
Americas en Texprocess Americas.
Citext (Troyes, 11-12/06/2014): Citext is
de tweejaarlijkse ‘International Business
Convention’ voor technisch textiel. Het is
de perfecte locatie om de Franse markt
te bewerken (B2B). Vijftien Belgische bedrijven namen aan deze contactdagen
deel.
Cinte Techtextil China (Shanghai, 2426/09/2014): genoeg opportuniteiten
voor onze Belgische bedrijven. Vandaar
dat een Belgisch paviljoen niet kon ontbreken. Zes bedrijven namen hieraan
deel.

© Beaulieu Technical Textiles SA, 2015
© Insulcon
© Helioscreen - Hunter Douglas

ENKELE CIJFERS
Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen

130
Aantal werknemers

7.600
Omzet (in miljoen euro)

2.200
Exportquote

70 %
Evolutie van de activiteit in 2014
(in volume)

+8 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van
de Belgische textielsector

40 %
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KLEDINGTEXTIEL
De productgroep Kledingtextiel omvat weefsels en gebreide stoﬀen voor sportkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, nachtkleding, werkkledij, ondergoed, fashion wear, voeringen
en afgewerkte breigoedproducten zoals baby- en kinderkleding, joggings, pulls en andere
bovenkleding, beenbekleding en T-shirts.

EXCELLERENDE NICHESPELERS
Binnen kledingtextiel valt op dat de bedrijven sterk gespecialiseerd zijn in een eigen niche, waarin ze een toonaangevende rol vervullen.
De weverijen van kledingtextiel combineerden de voorbije jaren de productie van modestoﬀen met meer specifieke technische stoﬀen. Deze stoﬀen zijn doorgaans
bestemd voor arbeidskledij (imagokledij) of voor beschermkledij. In feite gaat het hier om technisch textiel
dat uitvoerig behandeld wordt op p. 34.
Nog meer dan vroeger leggen onze bedrijven zich toe op
de laatste modetrends, de kleurencombinaties die in de
mode zijn en de kwaliteit van de stoﬀen.
Ook de breigoedbedrijven hebben resoluut de weg ingeslagen naar producten met een hoge toegevoegde
waarde. Dit vertaalt zich in artikelen die hun weg vinden,
via de toonaangevende ontwerpers van het ogenblik,
naar de catwalks van Parijs, Londen of Milaan. De combinatie van creativiteit, inventiviteit, materiaalkennis en
de grondige kennis van breitechnieken, leveren verrassende kledij op in het hogere segment en het betere middengamma.

© Libeco Home
© Liebaert

Uiteraard blijft de prijs een cruciale rol spelen, maar ondanks de zware prijzenslag in bepaalde distributiekanalen, is er zeker ook een aanbod nodig waarbij de klant
kan kiezen voor een kwalitatief hoogstaand artikel én
waarvoor hij bovendien bereid blijkt een eerlijke prijs te
betalen. Een goede service (bv. door snelle levering, inspelen op vragen van de klant en de distributie, co-creatie…) is een bijkomende troef. M.a.w. ook de breigoedfabrikanten leggen zich toe op bepaalde niches waarin
ze excelleren.
SAMENWERKING DOORHEEN DE KLEDINGTEXTIELKETTING
De kledingtextielketting is een bij uitstek vrij complexe
keten waar veel actoren op elkaar inspelen. De weg van
textielvezel tot kledingstuk is erg complex en varieert
sterk naargelang het soort artikel.
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Samenwerking met de verschillende
spelers binnen deze ketting moet een
troef betekenen voor onze bedrijven.
Dan denken we niet alleen binnen de
textielsector zelf (spinnerijen-weverijenbreierijen-veredelaars), maar ook met
schakels daarbuiten zoals bv. met confectionneurs, textielverzorgers, distributie.
Ook onderzoeksinstellingen en onderwijs
horen ontegensprekelijk thuis in dit netwerk, evenals toeleveranciers.

nen een tijdsbestek van een paar uur,
krijgen de aanwezigen een overzicht van
de belangrijkste evoluties. Zo komen de
wijzigingen binnen het milieulabel OekoTex® aan bod, de stand van zaken over
diverse normeringen en certificaties.
Ook opmerkelijke nieuwe octrooien die
betrekking hebben op kledij worden belicht. ‘Duurzaamheid’ is nu al een ‘klassieker’, al dan niet in relatie tot overheidsopdrachten.

MoTIV (ModeTechnologisch Innovatieplatform Vlaanderen) is hiertoe een uitstekend kanaal. Bedrijfsgetuigenissen
vanuit kledingtextiel, maar evengoed van
daarbuiten, kunnen inspirerend werken.

EEN GOED JAAR?
In 2014 bleek er nog geen reden tot euforie te zijn. De private kledingconsumptie
trok helaas in 2014 niet opnieuw aan waardoor ook de kledingweverijen geen groei
konden laten optekenen. De redenen van
de slabakkende kledingconsumptie zijn
velerlei: nog geen algemeen herstel na
de crisis; het veranderend consumptiepatroon waarbij verhoudingsgewijs minder
aan kledij gespendeerd wordt; de zachte
winter…

Een debat omtrent het behoud (of de verbetering) van de kwaliteit van beschermen veiligheidskledij trok veel aandacht.
Alle belanghebbende spelers uit de keten
namen deel aan het debat. Dit bouwde
verder op een gelijkaardig initiatief dat
vijf jaar geleden ook in de schoot van MoTIV werd gevoerd. Daaruit ontstond toen
een uniek samenwerkingsplatform, nl.
Care4Safe. Via dat platform wisselen de
betrokken partijen (wevers, confectionneurs, textielverzorgers, leveranciers van
wasproducten…) hun ervaringen uit en
proberen ze oplossingen te vinden voor
de soms erg complexe problemen inzake
de kwaliteitsborging doorheen de levenscyclus van dergelijke professionele kledingartikelen. Ook hier kwam uitvoerig
tot uiting dat samenwerking levensnoodzakelijk is, resultaten oplevert en dat de
ingeslagen weg de juiste is.
De jaarlijkse Horizonverkenningen Kledingtextiel zijn een samenwerking van
Fedustria, Centexbel en Creamoda. Bin-

Bovendien zal 2014 de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de overheid fel
begon te snoeien in haar uitgaven. Dat
dit een noodzaak was zullen slechts weinigen betwijfelen, maar het leidde er ook
toe dat de overheid haar bestellingen
abrupt ging afbouwen of zelfs helemaal
annuleerde. Aangezien de verschillende
(besparende) overheden belangrijke
klanten zijn voor vele van onze lidbedrijven, veroorzaakte dit een vrij abrupt ingrijpend negatief eﬀect.

© Cette ®

ENKELE CIJFERS
Aantal bedrijven

Weverij = 11
Breierij = 31
Aantal werknemers

Weverij = 1.450
Breierij = 600
Omzet (in miljoen euro)

Weverij = 280
Breierij = 170
Exportquote

Weverij = 90 %
Breierij = 67 %
Evolutie van de activiteit in 2014
(in volume)

Weverij = -2 %
Breierij = -3 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van
de Belgische textielsector

Weverij + Breierij = 12 %
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VEREDELING
De productgroep Veredeling
• wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse
textielartikelen (garens, weefsels, tapijt,
breigoed, non-wovens, geconfectioneerde
artikelen…);
• maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt coatings (deklagen)
aan;
• omvat zowel loonveredeling (dienstverlening aan derden) als geïntegreerde veredeling (die werkt voor de eigen textielactiviteiten van de onderneming).

tielbedrijven. Ze helpen hun klanten in
het zoeken naar nieuwe oplossingen en
specialiteiten waardoor de Belgische textielbedrijven zich kunnen onderscheiden.
De nabijheid van de loonveredelingsbedrijven is dan ook een grote troef voor
de Belgische textielbedrijven om snel
te kunnen inspelen op (nieuwe) vragen/
wensen van hun klanten.

© Mistral Home

LOONVEREDELINGSBEDRIJVEN
ZIJN EEN ONMISBARE SCHAKEL IN
DE TEXTIELKETEN
De (loon)veredelingsbedrijven zijn een
onontbeerlijke schakel in de Belgische
textielketen. Het overgrote deel van de
textielbedrijven doet op één of andere
manier beroep op een loonveredelingsbedrijf om zijn textielproduct extra toegevoegde waarde te geven, zij het via het
verven, coaten, of een extra functionaliteit geven…
Loonveredelingsbedrijven zijn dus essentiële partners van de Belgische tex-

38

Jaarverslag Fedustria 2014-2015

VEREDELINGSBEDRIJVEN GETROFFEN DOOR DIVERSE KOSTENSTIJGINGEN
De textielveredelingsbedrijven worden al
sinds de zomer van 2013 geteisterd door
forse stijgingen van de kleurstoﬀenprijzen en aanverwante hulpstoﬀen. In een
jaar tijd stegen bepaalde kleurstoﬀen
– die essentiële grondstoﬀen zijn voor
de veredelingsbedrijven – al met meer
dan 100 %. Deze prijsstijgingen worden
toegeschreven aan strengere milieuwetgeving én -controles in China, waardoor
bepaalde producenten verplicht worden
hun vestigingen – al dan niet tijdelijk – te
sluiten. Wat dus resulteert in een beperkter aanbod met schaarste tot gevolg. Alhoewel een grotere milieu-inspanning in
China zeker kan worden toegejuicht, is
het zaak om na te gaan of hier geen oligopolies spelen waardoor de kleurstoffenprijzen abnormaal veel stijgen.
De meeste veredelingsbedrijven zijn omwille van hun activiteit (verven, wassen…)
ook waterintensief. De forse stijging
(+15 %) van de bovengemeentelijke sane-

© iStock

ringsbijdrage/vergoeding (voor het zuiveren van het afvalwater) die via het programmadecreet 2015 werd doorgevoerd,
treft deze bedrijven dan ook bijzonder
hard. Daarbij komt ook nog dat de stijging van bovengemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding wellicht ook zal aanleiding geven tot een evenredige stijging
van de gemeentelijke saneringsbijdrage/
vergoeding (voor de afvoer van het afvalwater) gezien beide tarieven aan elkaar
gekoppeld zijn.

ENKELE CIJFERS
Aantal bedrijven (*)

47 (16 loon en 31 geïntegreerd)
Aantal werknemers

2.150
(1.410 loon en 740 geïntegreerd)
Omzet (in miljoen euro)

95
Exportquote

20 %
Evolutie van de activiteit in 2014
(in volume)

+1 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van
de Belgische textielsector

4%
(*) Alleen bedrijven met 10 of meer werknemers

Productgroepen
SPINNERIJ EN VOORBEREIDING
De productgroep Spinnerij en Voorbereiding omvat de voorbereiding en de productie van filament (uit polyester PES en
polyamide PA), vezels van polyamide PA, polyester PES, polypropyleen PP…, garens (zuiver en gemengd) van katoen, wol,
vlas enz.

© Desso

Exacte cijfers en evoluties doorgeven kan
niet meer aangezien het aantal katoen-,
vlas- en wolspinnerijen te beperkt is om
dit te verantwoorden. Grosso modo kan
echter gesteld worden dat de spinnerijsector een relatief stabiel jaar beleefde.
Aangezien een niet onbelangrijk gedeelte
van de productie van de katoenspinnerij
bestemd is voor de productie van kledij,
ontsnapten de bedrijven uit deze sector
uiteraard niet aan dezelfde perikelen
die de kledijstoﬀenbranche troﬀen: een
zwakke private consumptie en de overheden die hun bestellingen terugschroefden of zelfs annuleerden. Van groei kan
in dergelijke omstandigheden moeilijk
sprake zijn.
De katoenprijzen daalden in de loop van
2014, doch dit vertekent enigszins het
beeld. Katoentypes van het hogere gamma werden niet of nauwelijks goedkoper.
Bovendien worden de eventuele prijsdalingen deels tenietgedaan door de duurdere dollar.
Spinnerijen of spinnerijafdelingen maken
in veel gevallen deel uit van geïntegreerde weverijen. Dit geeft hen de mogelijkheid zich toe te leggen op de ontwikke-

ling en de productie van speciale garens
die zij in het verdere productieproces inzetten. Dit geeft een extra troef: het ontwikkelen van die eigen garens stelt hen in
staat exclusieve artikelen op de markt te
brengen. Bovendien zijn zij op die manier
minder afhankelijk van externe bevoorrading. Aldus kunnen zij zich ook beter
concentreren op de specifieke eisen van
de klanten, zoals bv. op het vlak van
duurzaamheid bij overheidsopdrachten
of voor het realiseren van hoogmodische
stoﬀen die gepaard gaan met karakteristieken inzake draagcomfort. Een controle
op de volledige ketting is in dergelijke situaties hoogst wenselijk.
Ook de wol- en vlasspinnerijen begeven
zich reeds langer op het pad van hoogwaardige en exclusieve garens. Dankzij
doorgedreven inspanningen op het vlak
van technische specificiteiten en creativiteit, slagen zij erin een uitzonderlijk
hoogstaand aanbod op de markt te brengen. Producten die gemaakt zijn met hun
garens vinden dan ook gretig hun weg,
veelal via gerenommeerde designers,
naar exclusieve interieurs of naar de topcollecties van modehuizen die wereldwijd naam en faam hebben.

© Jonathan Berger for Traitex
© Desso

ENKELE CIJFERS
Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen

10
Aantal werknemers

500
Omzet (in miljoen euro)

105
Exportquote

60 %
Evolutie van de activiteit in 2014
(in volume)

s.q.
Aandeel in de toegevoegde waarde van
de Belgische textielsector

2%
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MEUBEL
De Meubelindustrie omvat naast de meubelen (eetkamers,
slaapkamers, keukens, bureaus…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook de matrassen en de bedbodems.

Voor de Belgische meubelindustrie was
het jaar 2014 een jaar van ups en downs
met aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Op basis van de meest recente
gegevens wordt uitgegaan van een omzet van 2.340,4 miljoen euro, een stijging
met 4,2 % in vergelijking met 2013.
De bedrijven investeerden in 2014 naar
schatting 78,9 miljoen euro (-7,8 %). In
2014 lag de bezettingsgraad van de productiecapaciteit opnieuw boven de 75 %
(tussen 75,3 en 78,6 %).
De sector werd alvast niet ondersteund
door het consumentenvertrouwen in België. Dit kalfde gedurende het jaar steeds
verder af en de index lag in december
2014 bij -12,1 %. Opvallend is dat de index
van het consumentenvertrouwen in België fors lager ligt dan het gemiddelde in
de EU.

De ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel kenden in 2014 een
lichte stijging (+2,3 %).
In de eerste negen maanden 2014 exporteerde de sector voor een totale waarde
van 921,4 miljoen euro, een daling met
2,3 % in vergelijking met de eerste negen
maanden van 2013. De Belgische producenten lijden onder de negatieve ontwikkelingen in de belangrijke exportmarkten
Frankrijk en Nederland, die desalniettemin verantwoordelijk zijn voor het gros
van de Belgische meubeluitvoer. De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich alvast positief.
MEUBELRAAD
De Meubelraad legt de grote lijnen vast
van de activiteiten voor de meubelsector
binnen de federatie. De raad vergaderde
vijf keer in 2014 onder het voorzitterschap van Luc Meers (Mecam).
Een belangrijk gespreksonderwerp binnen de Meubelraad in 2014 was de voorbereiding van de fusie tussen de innovatiecel Optimo en het Technisch Centrum
der Houtnijverheid, TCHN, en de daaraan gekoppelde overgang van Chris De
Roock, die 25 jaar de meubelsectie binnen
Fedustria coördineerde, naar het TCHN
als directeur. De combinatie van Optimo
en TCHN zal nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatie in de meubelsector.
De leden beslisten om de collectieve promotiecampagne voor meubelen, onder
de benaming Meu’BEL, stop te zetten.

© JB De Decker
© Revor Bedding
© Mecam Group
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Daarnaast werd vooral aandacht geschonken aan de economische toestand
en de discussies rond de invoering van
een aanvaardingsplicht voor matrassen
(en eventueel meubelen) in Vlaanderen.

Productgroepen

© De Zetel

© Recor | © Passe Partout

EFIC – EUROPESE MEUBELKOEPEL
Fedustria is een actief lid van de Europese meubelkoepel EFIC, European Furniture Industries Confederation, met zetel te
Brussel. Met de indiensttreding van een
nieuwe secretaris-generaal in september
2014 is EFIC een nieuwe weg ingeslagen
waaraan nu ook binnen de Meubelsectie
meer aandacht zal worden besteed.
BELGOFURN,
EEN
TOEGANGSPOORT NAAR DE BUITENLANDSE
MEUBELDISTRIBUTIE
BelgoFurn (Belgian Furniture Export Association, zie ook www.belgofurn.com)
is de exportpromotiecel voor de groepen
meubel, zitmeubel en matrassen, die zich
richt op de klanten van de leden-fabrikanten. BelgoFurn stelt daartoe jaarlijks een
actieprogramma op om de exportpositie
in onze buurlanden te bestendigen en om
een sectorale exportstrategie voor verre
en nieuwe afzetmarkten uit te stippelen.
De acties van BelgoFurn staan open voor
alle bedrijven die, via een afzonderlijke ledenbijdrage, lid zijn van deze dynamische
exportclub. Met een veertiental acties
was 2014 een intensief jaar voor de exportpromotie.
Marktanalyses en prospectiereizen naar
de meubeldistributie in het buitenland
vormen een belangrijk onderdeel van de
BelgoFurnwerking. In 2014 waren dit o.a.:
• een opvolgingsreis naar de meubeldistributie in de Verenigde Arabische
Emiraten met bezoek aan de beurs
Index in Dubai en een afsprakenprogramma bij de belangrijkste groepen
in de meubelbranche;
• de voorbereiding van een prospectiereis (2015) naar Marokko waarbij een
analyse werd gemaakt van de meu-

beldistributie in en van de exportkansen naar dit land;
• contacten met de Franse groepering
Pem-Logial om te komen tot een nauwere samenwerking.
In 2014 namen acht bedrijven deel aan
een tiendaagse oriëntatiereis naar Maleisië, Vietnam, Indonesië en Singapore,
waarbij bezoeken werden gebracht aan
de meubelbeurs en aan lokale productieeenheden. Daarbij werd inzicht verworven in de evoluties op het vlak van productie en distributie en kon de mondiale
concurrentie accuraat worden ingeschat,
alsmede samenwerkingsopportuniteiten
opgespoord en nieuwe exportpaden betreden.
Een tweede pijler van het BelgoFurnjaarprogramma zijn collectieve deelnames
aan buitenlandse vakbeurzen.
Eind januari namen vijf bedrijven collectief deel aan de beurs Ismob in Istanbul.
Onze inzending betrof de enige buitenlandse deelname. Deze beurs is het exportplatform voor de Turkse meubelindustrie en kende een zeer intens bezoek
zowel vanuit Turkije als vanuit de Bosporus en alle landen rondom de Kaukasus.
De resultaten van deze beursdeelname
lagen toch eerder beneden de verwachtingen, te wijten aan de dominantie van
franchisingwinkels van de Turkse industrie en de voorkeur voor specifiek weelderig oosterse modellering. Westers design ligt nog niet echt in de markt.
In september namen vijf leden collectief
deel aan Furniture China in Shanghai. De
beurs bezit een belangrijk bezoekerspotentieel voor bedrijven die mikken op een
internationale ontwikkeling buiten de

ons omringende landen: de groeimarkten van Zuid-Amerika en Azië, Australië
en Nieuw-Zeeland, de volledige ‘Pacific
region’, het Midden-Oosten en delen
van Afrika. Deze vierde deelname was de
meest succesvolle ooit.
Door een collectieve deelname aan de
beurs van Nantes met 12 leden beoogde
BelgoFurn de lacune aan hedendaagse
meubelen in het Franse aanbod in te vullen. De solden waren in Frankrijk relatief
goed verlopen, zodat de handel de beurs
in een positieve sfeer bezocht. Nantes
ontwikkelde zich daardoor tot een interessante manifestatie vooral voor fabrikanten die reeds geïntroduceerd zijn
in de regio’s Normandië, Bretagne en le
Sud-Ouest.
Zeven leden konden gezamenlijk deelnemen aan de Minerva-oktobershow (huisshow) in Telford. Deze BelgoFurn-inzending kreeg in de Britse pers bijzondere
aandacht. Zo werd samen met het Britse
vakblad Cabinet Maker een geslaagde
presentatie uitgewerkt van vijf pagina’s,
waarin de deelnemers hun collecties aan
de Britse meubeldistributie voorstelden.
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De buitenlandse meubelhandel werd verder via publicaties en exportbrochures op de hoogte gebracht van de nieuwe tendensen
in ons exportaanbod. Er werd een representatief, 64 pagina’s tellend exportrepertorium samengesteld, waarin quasi het volledige
exportaanbod van de Belgische meubelindustrie op een attractieve
wijze werd gepresenteerd. Dit werd in het Nederlandse Vakblad
Meubel opgenomen en ook naar het Engels vertaald.
Voor de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse markt werd voor de
beurs IMM in Keulen een specifiek exportrepertorium samengesteld samen met het Duitse Vakblad Möbelmarkt.
Verder wil BelgoFurn de collecties van onze industrie via talrijke bijdragen in de buitenlandse vakpers onder de aandacht brengen. Zo
verschenen er regelmatig artikels in het Vakblad Meubel in Nederland, le Courrier du Meuble et de l’Habitat in Frankrijk, in Möbelmarkt
in Duitsland en in de vaktijdschriften Cabinet Maker en Furniture
News in Engeland.
Op 12 juni 2014 was er een seminarie over de Franse markt, waaraan meer dan 30 lidbedrijven deelnamen. Gastspreker was Christian Brus, hoofdredacteur bij het Franse weekblad le Courrier du Meuble et de l’Habitat. Tijdens deze studienamiddag werden de omzetevoluties in 2013 gesitueerd en toegelicht en een analyse gemaakt
van de filiaalondernemingen actief in “l’équipement du foyer” (met
Conforama en But), van de distributie actief in “le jeune habitat”
(Ikea, Alinea, Fly en Habitat) en van de enseignes die het segment
van “l’ameublement milieu de gamme” domineren.
Last but not least verleende BelgoFurn een actieve bijdrage aan het
uitnodigen en het onthaal van buitenlandse kopers naar de Internationale Meubelbeurs van Brussel in november, via een actie in de
Courrier du Meuble samen met de Meubelbeurs.

ENKELE CIJFERS
Aantal ondernemingen

861
Aantal werknemers

11.331
Omzet (in miljoen euro) (*)

2.340
Exportquote

57 %
Evolutie omzet

+4,2 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische
hout- en meubelsector

47,2 %
(*) Voorlopig cijfer
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Productgroepen
HOUTEN PLAATMATERIAAL
De productgroep Houten plaatmateriaal omvat spaanplaten,
MDF, OSB, multiplex en fineer. Deze platen worden ook bekleed, bv. met fineer, melamine, laminaten…

2014: TIJD VOOR DE GROTE BOODSCHAP!
Met een guerilla-actie onder de noemer
“De grote boodschap”op het Martelaarsplein in Brussel, het hart van de Vlaamse
regering, richtten de leden van de groep
houten plaatmateriaal begin 2014 de aandacht van de Vlaamse overheid op de biomassaproblematiek. Aanleiding was de
goedkeuring door die overheid van twee
nieuwe biomassa-installaties voor de productie van hernieuwbare energie op basis
van hout. In onze actie werd gewezen op
de impact hiervan op de grondstofvoorziening, de toekomstige tewerkstelling
en de hoge kost voor de burger. De actie heeft alvast geleid tot een herziening
van het energiebesluit en een nieuwe
procedure die moet vermijden dat grondstoﬀen die bruikbaar zijn om er nog producten mee te maken, worden verbrand,
mét subsidies.
Op Waals niveau werd het thema “houtenergie” behandeld binnen een intergouvernementele werkgroep met vertegenwoordigers van de houtkolom, incl.
Fedustria. Doelstelling van deze groep,
die na de verkiezingen werd heropgestart, is een strategie op te stellen voor
het gebruik van biomassa in Wallonië.
De discussies en acties rond dit thema
blijven alvast ook in 2015 hun actualiteit
behouden, ook binnen een breder kader
van bevoorradingszekerheid en energievoorziening. De voor deze materies
bevoegde politici werden in dit verband
uitgenodigd tot een bezoek aan een productiebedrijf.
In de loop van 2014 konden enkele lidbedrijven uit de groep houten plaatmateriaal ook hun eerste duurzaamheidsrapport voorstellen. Dit rapport kaderde in
het project rond maatschappelijk verantwoord ondernemen dat door Fedustria

werd opgestart en waarbinnen ook een
MVO-Sectorpaspoort werd opgesteld.
Dit sectorpaspoort, met 7 speerpunten
voor de sector en 26 daarmee verband
houdende uitdagingen voor de bedrijven binnen het kader van “planet, profit,
people” de drie pijlers van duurzaamheid kan als leidraad dienen voor alle
(lid)bedrijven uit de houtverwerkende en
de meubelsector.
Positief voor de toekomst van de sector
van het houten plaatmateriaal in België
was de aankondiging van verdere investeringen en uitbreidingen bij de marktleiders in hun respectievelijke segmenten.
Dat toont aan dat zij niettegenstaande de
soms moeilijke randvoorwaarden vasthouden aan lokale productie.

© Unilin division panels
© Unilin division panels

De sector was in juni 2014 gastheer voor
de jaarvergadering van de European Panel Federation, EPF, in Brugge.
2015: CONSOLIDATIE EN WETGEVING
Het valt te verwachten dat er in de loop
van 2015 nog slechts twee producenten
van houten plaatmateriaal zullen zijn, en
dit gezien een overname-aankondiging in
het begin van het jaar. Voor wat betreft
de productie in 2015 wordt bij spaanplaat
uitgegaan van een (lichte) capaciteitsdaling, terwijl de capaciteit voor OSB licht
zal stijgen na goedkeuring van een nieuwe milieuvergunning.
Op wetgevend vlak blijft de aandacht
sterk gericht op o.a. het Europees referentiedocument met de Best Beschikbare
Technieken (BREF) voor de productie van
houten plaatmateriaal, en op de wetgeving over het gebruik van formaldehyde
en MDI-lijm. Fedustria speelt hier een actieve rol binnen de werkgroepen van EPF
(European Panel Federation).

ENKELE CIJFERS
Aantal ondernemingen

34
Aantal werknemers

2.773
Omzet (in miljoen euro) (*)

1.301
Exportquote

69 %
Evolutie omzet

+6 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische
hout- en meubelsector

26,3 %
(*) Voorlopig cijfer
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HOUTEN CONSTRUCTIE-ELEMENTEN
De productgroep Houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van deuren,
ramen, parket, gelijmd gelamelleerde spanten, houtverduurzaming, dakspanten met knoopplaten en houtskeletbouw.

HOUTSKELETBOUW
Houtskeletbouwconstructies isoleren uitstekend en zijn bovendien tegelijk licht en
stevig. Deze eigenschappen rijmen prima
met de trend naar beter geïsoleerde woningen en een verdichting van het Belgische woongebied. Tot dusver bestaan er
echter geen gedetailleerde cijfers en analyses over het economisch potentieel van
houtskeletbouw in ons land.

brandveiligheid, akoestiek en thermisch
comfort even goed of beter scoren dan
traditionele gebouwen.

Door een grondige marktstudie, in samenwerking met een gespecialiseerd
onderzoeksbureau, wil HSOB, de houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria,
hierin verandering brengen. Deze studie
zal niet alleen onderbouwde cijfers leveren over de omvang van de sector, maar
ook de deelsegmenten en de tendensen
in kaart brengen.

Via de EFV (Europäischer Fertigbauverein) houden Fedustria en HSOB een
vinger aan de pols aangaande de Europese ontwikkelingen op het vlak van houtskeletbouw.

Op het vlak van productontwikkeling
heeft het onderzoek “DO-IT”, in samenwerking met het technologiecentrum
TCHN en verschillende andere wetenschappelijke partners, een aantal doorbraken opgeleverd. Dankzij deze nieuwe
inzichten kunnen de houtskeletbouwbedrijven nu appartementen, scholen,
kantoren enz. bouwen die qua stabiliteit,

© Theuma
© Dewaele Bouwbedrijven
© Par-Ky by Decospan
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Via lezingen, o.a. op het Forum Bois-Construction in Besançon, vormingen voor
architecten e.d. brengt Fedustria de voordelen van houtskeletbouw onder de aandacht. De realisaties van de leden worden
hierbij in de kijker geplaatst.

ENERGIEZUINIG BOUWEN
De gewesten evalueren voortdurend de
wijze waarop bouwers het energieverbruik van een woning moeten berekenen. Fedustria volgt dit debat en onderlijnt hierbij permanent het belang van een
goed geïsoleerde gebouwschil. Energiezuinige apparatuur kan de energieprestatie van een woning nog verbeteren, maar
mag de aandacht niet afleiden van een
correcte gebouwisolatie.

© Carpentier

Productgroepen

© Dewaele Bouwbedrijven | © Engels

Fedustria blijft bovendien ijveren voor
een aanpassing van de berekeningsmethoden voor de energieprestatie. Deze
blijken immers gebaseerd op studies die
geen rekening houden met de specificiteit van lichte constructies.
Als lid van het Passiefhuisplatform ijvert
Fedustria daarnaast voor een verdere popularisering van passiefhuizen.
MILIEUVRIENDELIJKHEID
Ook voor de evaluatie van de milieuvriendelijkheid van bouwproducten bestaan
er Europese normen. Mede dankzij de
inspanningen van de Europese houtfederatie CEI-Bois behaalt hout in Europese
evaluaties terecht prima scores.
Concurrerende sectoren proberen deze
goede scores onderuit te halen door allerhande dubieuze bijkomende milieucriteria voor te stellen. In hun misplaatste
ijver om absoluut een eigen stempel op
het beleid te drukken, laten diverse Belgische overheden, bijgestaan door dure
maar niet noodzakelijk bekwame consultants, zich soms verleiden tot het afwijken van het Europese pad. Of tot het aandringen op Europees niveau voor meer
complexiteit voor de bedrijven. Fedustria
verdedigt in dergelijke gevallen een eenvoudige, bedrijfsvriendelijke én Europese
aanpak.
TECHNISCHE BINNENDEUREN
Technische binnendeuren zijn typische
producten van een sterke kennisgedreven industrie. Verschillende sterke Belgische bedrijven ontwikkelen deuren met

een mooi uitzicht en een correcte prijs,
die bovendien beschermen tegen brand,
inbraak, straling... Dit vraagt grote investeringen in productontwikkeling, proefnemingen en certificering.
Door de publicatie van nieuwe Europese
normen voor brandwerende deuren
moeten de fabrikanten nog meer dan gewoonlijk investeren in nieuwe producten
en dure brandproeven. Om de fabrikanten toe te laten deze uitdaging tot een
goed einde te brengen, vraagt Fedustria
aan de Europese en Belgische overheden
om realistische overgangstermijnen te
hanteren. Bovendien moet de overheid
erop toezien dat buitenlandse fraudeurs
de onbekendheid van het publiek met
de nieuwe Europese terminologie niet
misbruiken om producten op de markt te
brengen die niet aan de regels voldoen.
BRAND
Omdat dossiers rond brandveiligheid
regelmatig een sectoroverschrijdend karakter hebben, heeft Fedustria in 2014
besloten om lid te worden van Fireforum
vzw en Passive Fire Protection Association vzw (PFPA). De samenwerking met
sectoren met gelijklopende belangen
zorgt voor eﬃciëntere kennisopbouw en
betere belangenbehartiging.
BOUWPRODUCTENVERORDENING
Het is Europa menens met de eenmaking
van de markt voor bouwproducten. Na
een aantal kleine landen (waaronder België), heeft het Europees Hof van Justitie
nu ook Duitsland veroordeeld voor het

afschermen van de binnenlandse markt
door middel van een verplicht nationaal
label, het zogenaamde “U-Zeichen”.
Door deze veroordeling krijgt de correcte
toepassing van de Bouwproductenverordening een duw in de rug. De Bouwproductenverordening legt op dat de evaluatie en het bewijs van eigenschappen
enkel en alleen op Europese regels mag
berusten. Bovendien mogen lidstaten
slechts eigenschappen opleggen die in
Europese leidraden opgenomen zijn.
Voorstanders van handelsbarrières proberen deze onvermijdelijke evolutie naar
een eengemaakte markt te vertragen.
Fedustria gaat hiertegen in door het verspreiden van correcte informatie over de
Bouwproductenverordening.

ENKELE CIJFERS
Aantal ondernemingen

250
Aantal werknemers

3.293
Omzet (in miljoen euro) (*)

784
Exportquote

14,9 %
Evolutie omzet

-3,5 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische
hout- en meubelsector

15,8 %
(*) Voorlopig cijfer
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Productgroepen
HOUTEN VERPAKKINGEN
De productgroep Houten verpakkingen produceert kisten, paletten, stuwhout en kabelhaspels.
Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-paletten, wordt in deze
sector veel maatwerk gedaan. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen
en verzenden. Omdat hout het herbruikbaar materiaal bij uitstek is, maken ook heel wat herstellers
van tweedehandsverpakkingen deel uit van deze
deelsector.
© Nekto
© Paletco

EPAL-PALETTEN
Multirotatiepaletten, zoals de EPALpaletten, zijn erg populair. Bij correcte
inzet zijn ze immers de goedkoopste en
de meest ecologische oplossing voor logistieke vraagstukken. De praktijk heeft
geleerd dat uitwisseling van paletten het
vlotst verloopt wanneer de fabrikanten
en reparateurs zich frequent laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. De Europese vereniging EPAL
organiseert dit soort controles al tientallen jaren.
De vzw Belepal, de vereniging van Belgische en Luxemburgse fabrikanten en
reparateurs van EPAL-paletten speelt een
actieve rol binnen de Raad van bestuur
en de werkgroepen van EPAL. Belepal
zorgt er zo voor dat de inspectiekosten
de pan niet uitswingen en dat de inhoud
van de controles aangepast blijft aan de
noden van de markt.
Naast de klassieke EPAL-paletten van 800
mm x 1200 mm, certificeert EPAL sinds
kort ook de kwaliteit van “halfpaletten”
van 600 mm x 800 mm. EPAL ontwikkelde een speciaal model van deze afmetingen. Het nieuwe model lijkt op de
“Düsseldorf-palet”, maar de gebruikte
materialen zijn van betere kwaliteit.
De “Düsseldorf-palet” is een courante
palet in de voedings- en drankenindustrie en in hard-discountsupermarkten.

Omdat de productie en reparatie ervan
niet onderworpen waren aan externe
kwaliteitscontroles, is de kwaliteit van de
oorspronkelijke Düsseldorf-paletten in de
loop der jaren sterk achteruitgegaan.
Door een alternatief van goede en gecontroleerde kwaliteit te lanceren, wil EPAL
de gebruikers een veilig alternatief aanbieden, met minder reparatiekosten en
minder schade aan goederen.
VAL-I-PAC
Het succes van multirotatiepaletten heeft
geleid tot een bloeiende sector die houten verpakkingen verzamelt, repareert of
recycleert en weer in de handel brengt.
Een 50-tal van deze reparatiebedrijven is
aangesloten bij Fedustria. Een deel van
deze bedrijven werkt samen met Val-IPac, de instelling die bedrijfsverpakkingen moet recycleren. Fedustria verdedigt
de belangen van de palettenreparateurs
bij Val-I-Pac wanneer dit organisme onverantwoorde nieuwe regels zou willen
uitvaardigen.

ENKELE CIJFERS
Aantal ondernemingen

65
Aantal werknemers

993
Omzet (in miljoen euro) (*)

FEFPEB
Binnen Fefpeb, de Europese federatie
van fabrikanten van houten paletten en
verpakkingen, ging de aandacht voornamelijk naar de milieuvoordelen van het
gebruik van houten paletten.

373
Exportquote

40,2 %
Evolutie omzet

+5,8 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische
hout- en meubelsector

7,5 %
(*) Voorlopig cijfer
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Productgroepen
ANDERE PRODUCTEN VAN HOUT
De veelzijdige productgroep
Andere producten van hout
omvat zowel het houtdraaiwerk (kleine houten voorwerpen) als de fabricage
van speeltoestellen, kaders
en lijsten, borstels en penselen, muziekinstrumenten,
lijkkisten enz.

SPEELINFRASTRUCTUUR
De vzw Recreabel, die binnen Fedustria
de fabrikanten van speeltoestellen en
andere producten en diensten voor de
publieke ruimte verenigt, toonde via een
studie aan dat Vlaanderen erg weinig
openbare speelterreinen per kind heeft.
De vereniging stelde de cijfers voor in
een presentatie en in een overzichtelijke brochure en bezorgde deze aan
diverse beleidsmakers. Omdat de veiligheid van speelruimte het publiek zeer
nauw aan het hart ligt, bestaan er voor
speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Op vraag van Recreabel
verzorgt Fedustria het voorzitterschap,
en het TCHN het secretariaat van de Belgische spiegelcommissie die de Europese
normalisatiewerkzaamheden op dit terrein opvolgt.

BORSTELS EN PENSELEN
Ook in de sector van de borstels zijn specialisering en normering sleutelwoorden.
Dit uit zich bijvoorbeeld in de blijvende
noodzaak om de vereisten voor hygiënisch borstelwerk te bestuderen. Daarnaast lopen de studie van de handelsstatistieken, de contacten met het Borstelmuseum en de opvolgingen van de beurs
Interbrush door.

kunnen doorrekenen omdat zij concurreren met buitenlandse bedrijven, die
deze belastingen niet moeten betalen.
Alsof dit niet volstaat, wil de overheid
de houtverduurzamingsstations nu ook
verplichten om hun verbruik periodiek te
melden, hoewel ze deze gegevens reeds
krijgt van de biocidenleveranciers. Samen met andere federaties protesteert
Fedustria tegen deze schending van het
‘only once’-principe.

INTERIEURPRODUCTEN
Het belangstellingsgebied van de fabrikanten van houten wand- en vloerbekleding, van kaders en staaflijsten, van decoratieve deuren enz. loopt in grote mate
gelijk met dat van andere deelsectoren
die interieurproducten maken (meubelen, interieurtextiel...). Deze fabrikanten
sluiten dan ook aan bij de Fedustria-activiteiten rond interieurinrichting.
De fabrikanten van gefineerde platen
hebben een specifieke brochure ontwikkeld over hun product. Het opzet van
deze brochure past binnen de campagne
Hout geeft zuurstof.
HOUTVERDUURZAMING
De producenten van biociden betalen
contributies en retributies aan de federale overheid, en moeten daarom aangeven hoeveel biociden zij verkopen. De
kosten komen uiteraard terecht bij de
houtverduurzamingsstations, die ze niet

© Eurolijsten

ENKELE CIJFERS
Aantal ondernemingen

76

© Europlay | © PDC Brush

Aantal werknemers

665
Omzet (in miljoen euro) (*)

158
Exportquote

n.b.
Evolutie omzet

-6,9 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische
hout- en meubelsector

3,2 %
(*) Voorlopig cijfer
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DIENSTEN EN
CONTACTPERSONEN
HOE EEN MEDEWERKER TE CONTACTEREN?
Hierna vindt u de dienstenstructuur van Fedustria, waarbij de medewerkers/sters per afdeling vermeld staan. Om de medewerkers/
sters per e-mail te bereiken, gelieve volgende formule te gebruiken: voornaam.naam@fedustria.be.

ALGEMENE DIRECTIE

AFDELING SOCIAAL

Fa Quix (B)
Filip De Jaeger (B)
Roseline Dehaen (B)
Genny Naselli (B)

Marc Blomme (G)

Directeur-generaal
Adjunct-directeur-generaal
Directieassistente
Directieassistente

AFDELING BEHEER
André Cochaux (B)
Dirk Arnoes (B)
Bruno Debeuf (B)
Magda Brabant (B)
Carine Lootens (G)
Marian Pauwels (B)

Secretaris-generaal + Wallonië
Boekhouder
Informaticus
Logistiek Anderlecht
Logistiek Poortakker - Gent
Assistente

BEGELEIDING ONDERNEMINGEN
Ronny Arryn (G)

Sociaal adviseur (Oost- en WestVlaanderen)
Maryline Albers (G)
Sociaal adviseur (Oost- en WestVlaanderen)
Sabine Nimmegeers (G)
Sociaal adviseur (Oost- en WestVlaanderen)
Griet Bonami (G)
Sociaal adviseur (Oost- en WestVlaanderen)
Pascal Dewandeleer (B)
Sociaal adviseur (Antwerpen, VlaamsBrabant, Limburg en Wallonië)
Véronique Vandecasteele (G) Secretariaat

AFDELING COMMUNICATIE
Katja De Vos (B)
Catherine Gonze (B)
Nathalie Lopez (B)
Monique Mahieu (B)

Coördinator Communicatie
Vertalingen
Assistente communicatie
Secretariaat

SOCIAAL‐JURIDISCH
Yves Cammaert (B)
Griet Vandewalle (B)
Kim Matthys (G)
Pascale Zintz (B)

AFDELING EUROPA EN INTERNATIONAAL
Elizabeth De Wandeler (B)

Coördinator Europees & Internationaal
Beleid

Directeur

Sociaal adviseur
Sociaal adviseur
Sociaal adviseur
Assistente
OPLEIDING, VORMING EN
ONDERWIJS

Wim Van Goethem (B)

Coördinator Opleiding, Vorming en
Onderwijs

AFDELING JURIDISCHE EN FISCALE ZAKEN
Didier Mommaerts (B)

Juridisch en fiscaal adviseur

AFDELING ECONOMIE
Mark Vervaeke (G)

Directeur
FEDERAAL

Sylvie Groeninck (B)
Bruno Eggermont (G)

Guy De Muelenaere (B)

Ingrid Hontis (B)
Bruno Eggermont (G)
Piet Vanthournout (B)
Jan Dietvorst (B)
Guy De Muelenaere (B)

Economisch adviseur
Economisch adviseur (textielveredeling)
REGIONAAL

Kris Van Peteghem (G)

AFDELING MILIEU, ENERGIE EN TECHNIEK

Economisch adviseur (Vlaanderen en
kledingtextiel)
Economisch adviseur (Wallonië)

Bernard Deheegher (B)
Caroline Sonneville (G)

EXPORTPROMOTIE
Adviseur meubelexport (BelgoFurn)
Adviseur export en promotie
(technisch textiel)

Ginette Coopman (G)
Marleen Lenaerts (G)
Betty Van Der Linden (B)

Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat (BelgoFurn)

Coördinator Milieu, Energie en Techniek
Adviseur milieu en energie (en
textielveredeling)
Adviseur milieu en energie
Adviseur technische groepen hout
Adviseur techniek, energie en milieu
(Wallonië)

(B) = Brussel - Anderlecht
(G) = Gent - Poortakker

WAAR IS FEDUSTRIA GEVESTIGD?
Fedustria Brussel-Anderlecht (=B)
Hof-ter-Vleestdreef 5/1 – 1070 Brussel
Tel. +32 (2) 528 58 11
Fedustria Gent (=G)
Poortakkerstraat 96-98 – 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tel. +32 (9) 242 98 10 (soc.) – +32 (9) 242 98 20 (econ.)
Voor een wegbeschrijving kan u terecht op
www.fedustria.be

Coördinatie
Roseline Dehaen
Vertaling
Catherine Gonze
Tekstrevisie
Roseline Dehaen
Katja De Vos
Catherine Gonze
Monique Mahieu
Grafisch ontwerp
Nathalie Lopez
Verantwoordelijke uitgever
J.F. Quix
Hof-ter-Vleestdreef, 5/1
1070 Brussel
Drukwerk
Drukkerij Bema-Graphics
2160 Wommelgem

Hof-ter-Vleestdreef, 5/1
1070 Brussel
Tel.: +32 2 528 58 11
Fax: +32 2 528 58 09

www.fedustria.be

