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Voorzitter
VRIJHANDEL EN
EUROPA
Geef een toekomst aan onze
industrie, zodat onze industrie
ook een toekomst kan geven aan
onze samenleving.

PASSE PARTOUT
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Wat recentelijk nog als ‘evident’ werd beschouwd, is het
plots niet meer.
Neem bv. de open interne grenzen in de Europese Unie,
de zogenaamde Schengenzone. Fysieke grenscontroles
bij onze buurlanden hadden wij al geruime tijd naar de geschiedenisboeken verwezen. En ineens zijn die daar terug.
Dat is onmiskenbaar een stap achteruit.
De hele – weliswaar moeizaam – opgebouwde constructie
van ‘Europa’ heeft de interne markt stelselmatig vergroot
en verdiept onder het motto: vrij verkeer van personen,
goederen en kapitaal. Te beoordelen aan de resultaten is
dat een zeer succesvolle strategie gebleken. De EU is één
van de zones in de wereld met de hoogste welvaart, de
meeste vooruitgang en de grootste stabiliteit. Zeker en
vast is dit mede te danken aan dit vrije verkeer.
Nog steeds drijven onze industriële bedrijven het meest
handel met hun EU-partners. Ruim 80 % van onze handelsrelaties speelt zich af binnen de interne markt van de Europese Unie. En het potentieel is nog lang niet benut. Zowel
naar het zuiden als naar het oosten in de EU liggen er voor
onze bedrijven nog heel wat marktkansen. Alleen zullen die
niet of veel moeilijker kunnen worden benut als er weer interne barrières komen. Dat zou diametraal tegengesteld
zijn aan de Europese doelstellingen.
Crisissen zoals veroorzaakt door de vele vluchtelingen en
door het terrorisme op Europese bodem dreigen dit vrij
verkeer echter te ondermijnen. Natuurlijk moeten we die
crisissen aanpakken. En misschien zullen we in ruil voor
meer veiligheid een beetje aan vrijheid moeten inboeten.
Maar aan de essentie mag niet worden geraakt: onze
grondrechten, onze democratische waarden en onze grote
verworvenheden in de Europese Unie. Het vrije interne verkeer moet gevrijwaard blijven.

MISTRAL HOME

Vrijhandel is de olie van de welvaartsmotor. We moeten
ons ervoor hoeden dat die motor zou sputteren. Ook vrijhandel met de rest van de wereld kan een drijvende kracht
zijn. Maar daar worden we soms geconfronteerd met concurrenten die het spel niet altijd correct spelen. Vrijhandel
moet voorbehouden zijn aan landen die de spelregels van
de vrijhandel respecteren. Daarbij is dumping, namaak,
handelsfraude… uit den boze. Het adagio moet zijn: ‘free
and fair trade’.
“VRIJHANDEL IS DE OLIE VAN DE
WELVAARTSMOTOR. FREE AND FAIR TRADE.”
Europa moet verder bij prioriteit vrijhandelsakkoorden afsluiten met landen waarmee een daadwerkelijke wederkerigheid aan de orde is: bv. met Japan, de Verenigde Staten
(VS)… Met de VS worden nu gesprekken gevoerd om tot
een Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
te komen. Deze gesprekken verlopen moeizaam. Heel wat
groepen in de samenleving verwerpen die gesprekken.
Maar zijn zij dan ook bereid om een stapje terug te zetten
in hun eigen welvaart, en dat van hun medeburgers?
Want laat het ons nog eens duidelijk stellen: welvaart valt
niet uit de hemel. En het is ook geen erfgoed. Bedrijven beginnen elke dag, elk jaar, opnieuw met een wit blad. Een
goede klant die jarenlang trouw bij u kocht, kan het jaar
daarop plots toch niet meer bestellen, om welke reden dan
ook. Dat is nu eenmaal het spel van de concurrentie. En
daarom moeten onze bedrijven altijd competitief zijn, en
via permanente innovaties ervoor zorgen dat zij hun klanten – bestaande en nieuwe – kunnen bekoren. En daarom
hebben we vrijhandel nodig, in de geest van vrije, eerlijke,
wederkerige handel. Dàt is de beste garantie op welvaart,
jobs en een sociale welvaartsstaat.
Jean-François Gribomont, uittredend voorzitter
Luc Billiet, aantredend voorzitter
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Interieurtextiel
De productgroep Interieurtextiel omvat: tapijt (geweven, getuft, naaldvilt, badsets…),
meubelstoﬀen (plat, fluweel, uni, jacquard,
bedrukt…), decoratiestoﬀen, overgordijnen,
wandbekleding, huishoudlinnen (keuken-,
tafel-, bed- en badlinnen), matrasbekledingsstoﬀen en passementerie…
DESSO

4

LIBECO HOME

DE WITTE LIETAER

ENKELE CIJFERS

168

*

*Bedrijfsgroepen worden
als één bedrijf beschouwd

10.000

2.200
mio €

+4 %

94 %
42 %
TWENTHE GROUP

Jaarverslag Fedustria 2015-2016

EEN BELGISCHE SPECIALITEIT
België is een atypisch textielland. Totaal anders dan
in de meeste andere landen is het interieurtextiel binnen het geheel van de Belgische textielsector dominant met een aandeel van 42 %, daarin direct gevolgd
door technisch textiel (40 %). Pas daarna komt het
(kleding-)modetextiel met 12 %. Dit uitzonderlijk groot
aandeel van interieurtextiel is vooral te danken aan de
tapijtsector, goed voor ruim driekwart van de omzet van
interieurtextiel.
Bovendien is tapijt een verzamelwoord voor uiteenlopende producten en toepassingen. Enerzijds zijn er de
kamerbrede tapijten en de tapijttegels, die als basisvloerbekleding ingezet worden en die door de meeste overheden als bouwmaterialen beschouwd worden. Anderzijds
zijn er de afgepaste tapijten zoals de karpetten, de tapisserieën, de inkommatten, de outdoor matten en ook de
trap- en ganglopers. Tot slot bestaat er ook ondertapijt.
En niet te vergeten: kunstgras. Een enorme verscheidenheid dus, ook inzake productiemethodes, grondstoﬀen
en toepassingen. Het is dan ook niet onlogisch dat de
marktevolutie binnen elk van die deelsegmenten niet a
priori identiek hoeft te zijn.
Naast tapijt laten ook productgroepen zoals de matrasbekleding en de meubelstoﬀen aardig van zich spreken
binnen de deelsector van het interieurtextiel.
TAPIJT IN AL ZIJN VORMEN:
COMFORTABEL WONEN
Kamerbreed tapijt sluit door de oneindige keuze aan
uitvoeringen en kwaliteiten naadloos aan bij de huidige
trend van comfortabel en gepersonaliseerd wonen. Het
vormt in het interieur een gewaardeerd decoratief element, het is warmte- en geluidsisolerend, het is valdempend en door zijn inwendige veerkracht is het goed voor
spieren en gewrichten. Tot slot is tapijt helemaal geen
bron van allergieën of ander onheil, wel integendeel:
door zijn structuur houdt tapijt de fijne partikels en het
fijnstof veel beter vast zodat voorkomen wordt dat deze
de luchtwegen van de bewoners kunnen hinderen. Voorwaarde is uiteraard voldoende en grondig reinigen.
Kamerbreed tapijt is ideaal voor de residentiële of woningmarkt. Belgisch kamerbreed tapijt vindt de grootste afzet bij de directe buurlanden (vooral het Verenigd
Koninkrijk (VK), maar ook Duitsland, Nederland en
Frankrijk). De kost van het transport impliceert een geografische begrenzing. Kamerbreed tapijt kende in 2015
een revival, met ca. +6,5 % in volume en +11 % in omzet.
In de contractmarkt wordt naast luxueus Axminster tapijt steeds meer gebruik gemaakt van tapijttegels. Deze
zijn vierkant (50x50cm of 60x60cm) of rechthoekig (bv.
50x100cm). Degelijk modulair tapijt biedt praktische
voordelen, zeker bij de renovatie van kantoren.

Bij de afgepaste tapijten is de kwaliteit uiteraard ook
heel belangrijk. Maar gezien hun dominant decoratief
karakter, zijn het beeld, het dessin, de kleurcombinaties
en het aanvoelen nog veel belangrijker. Karpetten zijn
gemakkelijker transporteerbaar dan kamerbreed tapijt,
wat veel verdere export toelaat, maar wat tegelijk ook
concurrentie vanuit verdere landen (Turkije, Egypte,
Iran…) met zich meebrengt. Het productpalet is qua ingezette grondstoﬀen zeer breed (wol, sisal, zijdeglans,
polyprop…). Dergelijke vloerkleden worden zowel binnen als buiten (outdoor vloerbekleding) gebruikt. Sedert
enkele jaren is er ook het fenomeen om vanuit kamerbreed getuft tapijt karpetten op maat te confectioneren.
Tot slot zijn er ook nog de matten. Het kan dan gaan van
kokosmatten tot antivuil inloopmatten maar evenzeer
ook over superzachte badtapijtsets. In elk van deze niches heeft België enkele wereldspelers!
DECORATIETEXTIEL VAN HOGE KWALITEIT
Het overige interieurtextiel zoals zitmeubelstoﬀen, matrasbekledingsstoﬀen, decoratiestoﬀen, huishoudlinnen… is zowel qua aanbod als qua afzet zo mogelijk nog
meer internationaal dan tapijt. Het gaat (op enkele uitzonderingen na) om kmo’s. Het VK blijft de dominante
afzetmarkt en de Turkse ‘concullega’s’ blijven voor de
meesten de hardst te duchten concurrenten. De Belgische bedrijven zetten zwaar in op creativiteit en op betrouwbare service. Ook hier was de conjunctuur over het
algemeen positief: in 2015 zagen de Belgische bedrijven
hun omzet met ca 5 % toenemen. En 2016 was eveneens
beloftevol gestart.
INTERIEURTEXTIEL: BIJ UITSTEK EXPORTGERICHT
Liefst 94 % van het zakencijfer van interieurtextiel komt
uit het buitenland. Fedustria moedigt dit internationaal
ondernemen aan door groepsdeelnames aan grote internationale vakbeurzen zoals in 2015 het geval was
op Domotex (Hannover, 16-19/1/2015) London Fabric
(23-24/1/2015), Domotex asia/Chinafloor (Shanghai, 2426/3/2015), Evteks (Istanbul, 19-23/5/2015), Intertextile
Shanghai (26-28/8/2015) en MoOD (Brussel, 8-10/9/2015).
Ook op de Proposte beurs (Cernobbio Italië, 27-29/4/2015)
waren de Belgen als grootste buitenlandse delegatie
sterk vertegenwoordigd.

FLOCART
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Technisch textiel
Agrotech* Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor serres, visserijgarens…
Buildtech* Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonnewering, roofingtextiel…

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…

HELIOSCREEN ‐ HUNTER DOUGLAS

Mobiltech* Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding voor 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…
ASTENJOHNSON

*copyright Messe Frankfurt
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TEXTIELPRODUCTEN MET STERKE GROEIKANSEN
De toekomst van de Europese textielindustrie is nauw
verbonden met de groeimogelijkheden van technisch
textiel en met de hoge toegevoegde waarde van technische en complexe textielproducten.
Technisch textiel is eigenlijk geen echte sector in de klassieke betekenis. Het is een verzameling van heel uiteenlopende textielproducten en -materialen voor verschillende marktsegmenten die bijna allemaal met ‘tech’-verzamelwoorden worden aangeduid volgens hun toepassing (bv. Medtech voor medisch textiel, Mobiltech voor
automotive toepassingen, Protech voor beschermende
kleding). De (combinatie van) interessante eigenschappen van technisch textiel zoals sterk, licht in gewicht,
geluiddempend, flexibel, functionaliseerbaar… kan/kunnen op heel wat activiteiten en/of producten worden
toegepast.
Nieuwe functionele eigenschappen voor producten komen bv. door het toepassen van o.a. nieuwe bind- en
weeftechnieken, coatingprocédés… Textielcomposieten
winnen ook aan belang. Het gaat om basistextiel, soms
driedimensionaal 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 sterkte
bieden, maar veel lichter wegen en daardoor veel energiezuiniger zijn.

EXPORTPROMOTIE VIA BEURZEN
Terwijl innovatie zorgt voor steeds nieuwe producten
zorgt export voor groeiende productieactiviteiten. Er
is vooral een stijgende vraag naar medisch textiel, beschermkledij en lichtgewicht textiel voor automotive.
Om de inspanningen inzake export te ondersteunen,
brengt Fedustria heel wat buitenlandse contacten aan,
o.m. door de co-organisatie van groepsstanden op belangrijke internationale beurzen, waaronder de biënnale
Techtextil Frankfurt (4-7/5/2015) en Techtextil India (2426/9/2015).

TWE GROUP

SIOEN INDUSTRIES

7

Als sterke punten van technisch textiel zijn te vermelden:




technisch textiel gaat om innovatieve producten met
doorgaans een hogere toegevoegde waarde dankzij
research & development (om zowel problemen op te
lossen als in te spelen op de markt) en doorgedreven
specialisatie. Het zijn bijgevolg moeilijk kopieerbare
producten, waardoor delokalisatie of verplaatsing
van de productie naar lagelonenlanden vaak niet opportuun is;
technisch textiel biedt vaak oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals o.a. leefmilieu, duurzaamheid, veiligheid en comfort… Inzake duurzaamheid kan technisch textiel een betere ecologische
score voorleggen dan andere materialen zoals ijzer,
staal, cement of plastic. Maatschappelijke uitdagingen zoals demografische veranderingen, klimaatverandering, hernieuwbare energie… krijgen dankzij
technisch textiel uitzicht op een oplossing.

Eén ding is zeker: de drijvende kracht achter het technisch textiel is kennis. Kennis leidt tot innovatie. De bedrijven doen dit niet alleen, maar vaak in partnership met
hun klanten en leveranciers, met onderzoekscentra (zoals Centexbel), universiteiten en hogescholen… Naast
kennis is samenwerking dus een sleutelfactor voor het
succes van het technisch textiel.

INSULCON

IWAN SIMONIS
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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.
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VOOR MODE EN KWALITEIT
De weverijen combineren de productie van modestoﬀen
met deze van stoﬀen voor arbeidskledij, imagokledij of
beschermkledij (zie ook technisch textiel). De deelname
van onze kledijstoﬀenwevers aan de belangrijkste modestoﬀenbeurs ter wereld (Première Vision in Parijs) onderstreept ook hun ambitie op dit vlak.
De breigoedbedrijven hebben ook de weg naar producten met hoge toegevoegde waarde gevonden. Dit kan
zowel gaan om zeer modieuze artikelen, te zien op de
internationale catwalks, of artikelen die eveneens meer
technische karakteristieken vertonen.
De samenwerking doorheen de keten (met andere beroepsorganisaties, kennisinstellingen en onderwijs) is
een topic waar Fedustria sterk op inzet.
HORIZONVERKENNING KLEDINGTEXTIEL
Productie van kledij is een vrij complex proces waarbij
diverse spelers betrokken zijn en is bovendien onderworpen aan vele normen en reglementeringen (veiligheid, gezondheid, sociale aspecten, milieuaspecten…).
Tijdens de Horizonverkenning wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste evoluties op het vlak van bv. het
Ökotex-milieulabel, van certificeringen en normeringen.
Ook werd een nieuw en onafhankelijk certificatiesysteem voor milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde
bedrijven gepresenteerd, nl. STeP (Sustainable Textile
Production).

voor jongenskledij, kleinschalig en nichegericht. Een
gereputeerde Belgische kledingwinkelketen getuigde hoe zij e-commerce hebben geïntegreerd in het
business model, waarbij e-commerce en fysieke winkels hand in hand gaan.
•

‘Design als meerwaarde’: de opeenvolgende sprekers toonden aan waarom design een essentiële
factor is van de bedrijfsvoering en zo het louter esthetische ver overschrijdt.

EINDSPRINT NAAR HET OLYMPISCHE JAAR
2016 wordt een topsportjaar, met het EK Voetbal én de
Olympische Spelen. De Belgische atleten die op de Olympische Spelen in Rio deelnemen, en hun begeleiders, zullen tijdens de oﬃciële gelegenheden op en top Belgisch
gekleed zijn. In 2015 werden de stoﬀen en accessoires
hiervoor reeds aangeleverd door Belgische leveranciers
van kwaliteitsmodestoﬀen en -accessoires. Dankzij de
Belgische textielindustrie zullen onze atleten sowieso
schitteren. Ook de paralympiërs zullen tijdens de oﬃciële
gelegenheden deze knappe Belgische kledij dragen.
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STAKEHOLDEROVERLEG VOOR DUURZAAM
AANKOPEN
De Vlaamse overheid wil tegen 2020 volledig duurzaam
aankopen en heeft een aantal pilootprojecten gelanceerd rond de naleving van sociale aspecten binnen
overheidsopdrachten, in het bijzonder de naleving van
bepaalde IAO-conventies (IAO = Internationale Arbeidsorganisatie). Eén dergelijk project is opgestart rond de
aankoop van kleding en textielproducten. Omwille van
de complexe waardeketen is het belangrijk dat de overheid zich zo goed mogelijk informeert om tot een werkbare aanpak te komen. Fedustria hecht veel belang aan
eerlijke productie van kleding.
MOTIV (MODETECHNOLOGISCH INNOVATIEPLATFORM VLAANDEREN)
MoTIV is een sprekend voorbeeld van samenwerking
doorheen de volledige waardeketen van kledingtextiel.
MoTIV organiseerde ook in 2015 twee events rond een
welbepaald thema:
•

‘Fashion en e-commerce’: met behulp van ‘10 kapstokken voor onlinesucces’ werden een aantal praktische tips overlopen, om vervolgens een paar praktijkgetuigenissen aan het woord te laten. Zo was er
een getuigenis van een startup van een webwinkel

BELGA PHOTO ERIC LALMAND

BEKAERT
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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).

UTEXBEL

VERLIMAS

10

BIC‐CARPETS

ENKELE CIJFERS

47

2.150

*

16 loon
31 geïntegreerd

1.410 loon
740 geïntegreerd

*Alleen bedrijven met 10
of meer werknemers

100
mio €

+3 %

20 %
4%

DOET WAT DE NAAM ZEGT: TEXTIEL VEREDELEN
Textielveredeling verwijst naar een waaier aan activiteiten
die in elk stadium van het productieproces kunnen voorkomen. Dit gaat van het voorbehandelen (zoals het wassen
en bleken) van o.a. vezels, over het verven van garens of
weefsels tot afwerkingsactiviteiten zoals het aanbrengen
van coatings om er extra functionaliteiten aan toe te voegen. Veredelen kan geïntegreerd gebeuren als onderdeel
van een spinnerij, een weverij… maar ook door onafhankelijke, gespecialiseerde toeleveranciers, de loonveredelaars.
Deze loonveredelaars zijn essentiële partners van de Belgische textielbedrijven. Ze helpen hun klanten in het zoeken
naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Juist omdat
de veredelingssector sterk afhankelijk is van de lokale textielproductie, volgt deze dan ook in belangrijke mate de
ontwikkeling van de andere productgroepen van het Belgische textiel.
OP WEG NAAR DUURZAAM PRODUCEREN
Veel veredelingsprocessen zijn water- en energie-intensief. Bovendien wordt een brede waaier aan chemicaliën
gebruikt om het textiel extra eigenschappen te kunnen
geven. De veredelingsbedrijven worden dan ook op vele
domeinen geconfronteerd met belangrijke milieu-uitdagingen zoals REACH, CLP (Classification, Labelling, Packaging),
milieukwaliteitsnormen voor water… De bedrijven blijven
continu inspanningen leveren om hun milieu-impact tot
een minimum te beperken en dragen duurzaam ondernemen hoog in het vaandel.
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Garenproductie

EUROPEAN SPINNING GROUP

De productgroep Garenproductie
omvat de voorbereiding en de productie van filamentdraad (uit polyester PES en polyamide PA), vezels en
garens van polyamide PA, polyester
PES, polypropyleen PP…, en garens
(zuiver en gemengd) van katoen,
wol, vlas enz.
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

DESSO

VAN NAALDJE TOT DRAADJE,
MET KWALITEITSLABEL
De garenproductie staat in voor slechts een klein aandeel van de toegevoegde waarde in de textielsector (geraamd op ongeveer 2 %), maar is niettemin een essentieel
onderdeel. Garens zijn het begin van (de meeste) textielproducten. Zonder garens geen kledij, geen meubelstoffen, noch technische weefsels of breisels enz.
Doordat onze textielbedrijven zich steeds meer op technisch textiel of textiel met zeer specifieke eigenschappen richten, is het niet onlogisch dat ook de garenproducenten (spinnerijen) hun pijlen richten op heel specifieke
garens. Maar evengoed mikt men op garens die creativiteit en design als uitgangspunt hebben. Dat levert een
rijk kleurenpalet op of garens die een bepaalde touché
(aanvoelen) geven, alsook nieuwe en verrassende combinaties van vezels… De Belgische garenproducenten
hebben dit alles goed begrepen: ze zijn zich stelselmatig
gaan toeleggen op dergelijke ‘speciale’ garens. Dankzij
gerichte investeringen, innovatie én een goed onderbouwde klantgerichtheid, timmeren zij aan hun succes.
Klantgerichtheid, dat is bv. samen met klanten of stakeholders op zoek gaan naar oplossingen voor problemen
of naar tot de verbeelding sprekende creaties. Maar ook
snelle en betrouwbare leveringen en een productie die

exclusief op maat van de klant wordt afgewerkt, zijn belangrijke troeven.
Binnen de textielsector zijn er ook een aantal geïntegreerde spinnerijen. Zij produceren vooral garens voor
de eigen weverijen in de textielgroep en houden op die
manier heel nauw voeling met de markt.

ENKELE CIJFERS

10
410
110
mio €

+5 %

60 %
2%
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Meubel
De Meubelindustrie omvat naast meubelen
(eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels,
stoelen…), ook matrassen en bedbodems.
VELDEMAN BEDDING

RECOR

12

DURLET

ENKELE CIJFERS
UNIC DESIGN

844
11.150
2.399
mio €

+1,9 %

57 %
47 %
ERONDA
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De omzet van de Belgische meubelindustrie steeg in 2015
met ca. 4 %. Ook andere indicatoren zoals de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, die boven de 80 % lag,
en de export tekenden alvast voor dit positieve beeld.
DE MEUBELRAAD ALS OVERLEGPLATFORM
De Meubelraad binnen Fedustria is een belangrijk overlegplatform voor de Belgische meubelfabrikanten. In
2015 werd de mogelijkheid onderzocht tot het opstarten
van een kwaliteitssysteem voor Belgische meubelen en/
of meubelfabrikanten. Daarnaast ging de aandacht o.m.
naar e-business als mogelijk middel om de communicatie
tussen de meubelindustrie en de -handel te vereenvoudigen. De Meubelraad evalueerde ook de exportwerking
van BelgoFurn (zie verder) en volgde belangrijke ontwikkelingen op Europees vlak, zoals bv. de invoering van een
meubelpaspoort.
GROEPSWERKING EN SAMENWERKING
In 2015 werd de Sectie Bedartikelen heropgestart, en
dit o.a. wegens de plannen van de overheid om een terugnameplicht van matrassen in te voeren die zich situeert in het kader van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Gevolg hiervan is dat in 2016
onderzocht moet worden hoe – met actieve deelname
van lidbedrijven en van Fedustria en in overleg en samenwerking met de federaties van de meubelhandel en de
distributie – een aparte structuur kan worden opgericht
om deze terugnameplicht van matrassen concreet in de
praktijk te realiseren. Een belangrijke bijdrage hiertoe zal
moeten komen van het project Innomat, begeleid door
het kenniscentrum van de Belgische hout- en meubelindustrie, Wood.be.

China, het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de
Meubelbeurs van Brussel, de publicatie van een exportrepertorium en de lancering van een nieuwe website
waarop de lidbedrijven een selectie uit hun internationaal meubelaanbod presenteren. Ook Iran en Australië
werden geprospecteerd.
In het kader van de Meubelbeurs van Keulen (IMM) in
januari 2016 werd een nieuwe exportbrochure voor de
Duitstalige markten gepubliceerd. Voor 2016 zijn er verder specifieke prospectiereizen naar Australië en Zwitserland voorzien, naast de opvolging van de marktprospectie naar de Golfstaten, een collectieve deelname aan de
Meubelbeurs Shanghai in september en een groepsreis
onder de noemer ‘La Chine revisitée’ om een overview
te hebben van de veranderingen in China in de voorbije
jaren. Vanzelfsprekend blijft de Meubelbeurs van Brussel
een topprioriteit.

13
DETREMMERIE

Met de leden van de vroegere werkgroep Belgische keukens werd van gedachten gewisseld over het heropstarten van de werking rond keuken- en badkamermeubelen. Bedoeling is om in 2016 enkele specifieke initiatieven
voor deze lidbedrijven op te zetten.
Europese samenwerking vindt haar beslag binnen EFIC
(European Furniture Industries Confederation) en EBIA
(European Bedding Industries Association), waarvan
Fedustria lid is. In 2015 volgde Philipp Burgtorf (Recticel) Frank Verschuere (LS Bedding) op als voorzitter van
EBIA.
BELGOFURN: HÉT EXPORTINSTRUMENT VOOR
HET BELGISCH MEUBEL
De exportwerking van BelgoFurn speelt een grote rol
in de zoektocht naar buitenlandse klanten. Voor het
Belgisch meubel is en blijft export immers een belangrijke hefboom voor groei van productie en omzet. Highlights in de werking van BelgoFurn in 2015 waren o.a. de
groepsdeelname aan de Meubelbeurs van Nantes, een
prospectiereis naar het Midden-Oosten (Saudi-Arabië,
Dubai…), de groepsdeelname aan de beurs Furniture

DIAPAL

VIPACK
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Houten constructieelementen

De productgroep Houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van
deuren, ramen, parket, gelijmd gelamelleerde spanten, houtverduurzaming, dakspanten
met knoopplaten en houtskeletbouw.

D’HONDT INTERIEUR
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UNILIN INSULATION

SANTANA KURKVLOEREN

ENKELE CIJFERS

776

240
3.233
15 %

-1,0 %

mio €

15 %
THEUMA NV
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BOUWPRODUCTENVERORDENING: FEDUSTRIA
SCHEPT DUIDELIJKHEID
De Europese Bouwproductenverordening legt op dat de
evaluatie en het bewijs van eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. Bovendien mogen, door deze verordening, lidstaten slechts eigenschappen opleggen die in Europese
leidraden opgenomen zijn. Nationale labels die zuivere
handelsbarrières zijn, moeten verdwijnen.
Voorstanders van handelsbarrières proberen door ingewikkelde verhalen over de Bouwproductenverordening
verwarring te zaaien. Fedustria schept duidelijkheid: de
Europese markt komt er, ze is een goede zaak, en enkel
labels met een duidelijke meerwaarde voor producent en
consument zullen overeind blijven.
HOUTSKELETBOUW IN DE KIJKER
Bouwers willen vandaag een goed geïsoleerde woning
om op de energie-uitgaven te kunnen besparen en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Bouwen in houtskeletbouw sluit goed aan bij die trend. De houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) organiseert acties
om de reeds bestaande aandacht voor deze duurzame
vorm van bouwen nog te vergroten.

nendeuren van toepassing worden. In een eerste fase zal
deze CE-markering vrijwillig zijn.
Fedustria ziet de creatie van een Europese markt voor
deze producten als een kans, op voorwaarde dat Europa realistische overgangstermijnen hanteert. Van de
Belgische overheid vraagt Fedustria dat ze de Europese
kalender respecteert en dat ze erop toeziet dat zowel
binnenlandse als buitenlandse bedrijven de transparante
productcommunicatie die Europa oplegt, toepassen.
BRAND: BESCHERMING EN PREVENTIE
Sinds 2015 is Fedustria lid van Fireforum vzw en Passive Fire Protection Association vzw (PFPA). Deze twee
sectoroverschrijdende verenigingen verspreiden informatie over bescherming tegen brand. Fedustria brengt
er houten producten op een positieve manier onder de
aandacht.
Fedustria is ook al jaar en dag actief binnen de vzw ISIB,
die de plaatsers van brandwerende deuren certificeert
en advies verleent over de brandveiligheid van gebouwen en bouwproducten.

Om na te gaan in hoeverre dit leidt tot nieuwe bestellingen, en om te vernemen welke obstakels de sector moet
overwinnen om zijn marktaandeel nog op te drijven, gaf
HSOB de opdracht tot een uitgebreide marktstudie.
Omdat architecten met heel wat vragen zitten over
nieuwe technieken rond houtskeletbouw, organiseerde
HSOB het Trendseminarie Houtskeletbouw. Tijdens dit
druk bijgewoonde evenement gaven specialisten technische uitleg over nieuwe toepassingen van houtbouwtechnieken.
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DE COENE PRODUCTS

Via de Europäischer Fertigbauverein (EFV) volgt Fedustria op Europees vlak de economische ontwikkeling van
de houtskeletbouwsector. De reglementaire aspecten
worden gevolgd via de werkgroep Bouw van de Europese koepelfederatie CEI-Bois.
TECHNISCHE BINNENDEUREN: HOOGTECHNOLOGISCH, FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH
Deuren en poorten die beschermen tegen brand, inbraak, straling, kogelinslag enz. zijn hoogtechnologische
producten. De ontwikkeling ervan vergt grote investeringen in productontwikkeling, proefnemingen en certificering. De sterkte van de Belgische bedrijven is dat zij deze
eigenschappen kunnen combineren met een zeer breed
gamma aan esthetische en functionele eigenschappen
en een performante logistiek.

DEWAELE BOUWBEDRIJVEN

In 2016 zal, na meer dan twintig jaar palaveren op Europees niveau, de CE-markering voor brandwerende binKORLAM/BUILDINX/LAMCOL
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Houten

plaatmateriaal

De productgroep Houten plaatmateriaal omvat spaanplaten, MDF, OSB,
multiplex en fineer. Deze platen worden
ook bekleed, bv. met fineer, melamine,
laminaten…

ENKELE CIJFERS
QUERKUS BY DECOSPAN

31
2.754
1.352
mio €

69 %
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+4 %

27 %
UNILIN DIVISION PANELS

VERDERE CONSOLIDATIE
In 2015 zette de consolidatiebeweging bij de producenten van houten plaatmateriaal zich verder, waardoor er
in België nog twee productiebedrijven van ‘ruwe’ platen
zijn, weliswaar met meerdere productiesites. De sterk
toegenomen concurrentie op Europees vlak ligt mee
aan de basis van deze ontwikkelingen. De bedrijven zijn
daardoor wel in de mogelijkheid een breed gamma plaatmateriaal en afgeleide producten aan te bieden. Het Belgisch aanbod aan plaatmateriaal wordt aangevuld door
bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling, zoals bv.
gefineerde of gemelamineerde platen en de productie
van fineerparket of laminaatvloeren.
Op economisch vlak konden de bedrijven hun positie alvast bestendigen of zelfs verder uitbouwen, wat bevestigd wordt door de in 2015 gerealiseerde omzetstijging
van 3,8 %.
STERKE FOCUS OP INNOVATIE
Doorgedreven innovatie, zowel op het vlak van de pro-

ducten als binnen het productieapparaat, vormt de beste
garantie voor de bedrijven om hun leidende positie in de
toekomst te kunnen behouden. Het is ook nodig om te
kunnen blijven voldoen aan de steeds strengere (Europese) wetgeving, bv. op het vlak van emissies, gebruik
van lijmen enz. Fedustria en Wood.be bieden de bedrijven hierbij deskundige ondersteuning.
BESCHIKBAARHEID HOUTGRONDSTOF
CRUCIAAL VOOR TOEKOMST VAN DE SECTOR
De beschikbaarheid van houtgrondstof blijft een cruciaal
element voor de productiebedrijven, en de bezorgdheid
over de impact van nieuwe biomassaprojecten zowel in
Vlaanderen als in Wallonië houdt de sector dan ook uitermate bezig. Een doorgedreven omzetting van het cascadeprincipe, waarbij grondstof (hout) eerst wordt ingezet
voor producten, en pas na een proces van hergebruik en
recyclage als hernieuwbare brandstof, is dan ook cruciaal
voor de toekomst van de sector.
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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, behoren ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen tot
deze deelsector.

EPAL-PALETTEN: DE SIGNIFICANTE ROL VAN
BELEPAL
De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet
ter wereld. Deze palet dankt haar populariteit aan haar
goede kwaliteit, waardoor ze geschikt is voor tal van
sectoren, en aan de uitwisselbaarheid. De kwaliteit blijft
bewaard omdat de fabrikanten en herstellers van EPALpaletten 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 herstellers van EPAL-paletten,
speelt een erg actieve rol binnen EPAL. Belepal heeft o.a.
een significante bijdrage geleverd aan de redactie van

ENKELE CIJFERS

61
976
391
mio €

+4,9 %

40 %
8%

PALETCO

het geactualiseerd technisch reglement van EPAL, dat
een transparante basis biedt voor de productie, reparatie
en kwaliteitscontrole van EPAL-paletten.
Het succes van de EPAL-palet zet malafide bedrijven
aan om goedkope imitaties in omloop te brengen, die
niet voldoen aan de kwaliteitseisen van EPAL. In samenwerking met Nederland en Frankrijk heeft Belepal field
managers op de baan gestuurd, die actief fraude met paletten opsporen. Op basis daarvan heeft Belepal verschillende klachten ingediend bij de economische inspectie,
die zeer alert reageert en frauduleuze paletten in beslag
neemt. In 2016 zal Belepal daarenboven bijzondere aandacht schenken aan de communicatie met de gebruikers
van EPAL-paletten.
HOUTEN VERPAKKINGEN:
UNIVERSEEL INZETBAAR, OOK VOOR VOEDING
In houten verpakkingen zitten minder bacteriën dan in
kunststofverpakkingen. Dat blijkt uit Frans en Spaans
onderzoek, dat uitgebreid werd besproken op de vergaderingen van de Europese verpakkingsfederatie Fefpeb.
Dit bewijst dat houten verpakkingen dus ook in de voedingsindustrie een plaats hebben. Fedustria benadrukt
de universele inzetbaarheid van hout, en informeert de
bedrijven over eisen omtrent voedingscontact.
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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.

EUROPLAY

SPEELTOESTELLEN VOOR DE OPENBARE RUIMTE
Het geld van de overheid is op. Veel gemeenten verminderen daarom hun investeringen in speelinfrastructuur. De
vzw Recreabel, die binnen Fedustria de fabrikanten van
speeltoestellen en andere producten en diensten voor de
openbare ruimte verenigt, vindt dit een verkeerde keuze.
Een aangenaam leefkader voor jonge gezinnen kost immers
weinig en brengt veel op.
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Er bestaan overigens weinig cijfers over de bestedingen van
de Vlaamse gemeenten aan speelinfrastructuur. Recreabel
heeft daarom opnieuw een studie uitgevoerd, deze keer
in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vlaamse
Jeugddiensten. De studie peilt niet alleen naar de externe
uitgaven, maar ook naar de interne werking en de behoeften van gemeenten op het vlak van speelbeleid.
BORSTELS EN PENSELEN
Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied. Zoals
in andere sectoren die kampen met sterke buitenlandse
concurrentie, mikken de Belgische borstelspelers op kwaliteit, reactiviteit en specialisatie. Die specialisatie vergt een
nauwe opvolging van nieuwe regels, bijvoorbeeld omtrent
borstels die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel. Binnen Fedustria bespreken de fabrikanten deze ontwikkelingen. Daarnaast bereiden zij samen de vierjaarlijkse
internationale beurs Interbrush (Freiburg, Duitsland) voor.
INTERIEURPRODUCTEN
Fabrikanten van houten wand- en vloerbekleding, van kaders en staaflijsten, van decoratieve deuren enz. staan voor
dezelfde uitdagingen als bedrijven die interieurproducten
maken (meubelen, keukens, interieurtextiel…). Ze vinden
dan ook makkelijk aansluiting bij de Fedustria-activiteiten
rond interieurinrichting.

DEKNUDT FRAMES

WOOD‐U‐PRINT ‐ TREND BRENG DE NATUUR NAAR BINNEN

ENKELE CIJFERS

70
627
152
mio €

-2,6 %

n.b.
3%
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Duurzaam

ondernemen

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
De circulaire economie is in opmars: afvalstoﬀen worden opnieuw grondstoﬀen.

UNILIN DIVISION FLOORING
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NEYT NV

MECAM GROUP

VINCENT SHEPPARD

BEKAERT TEXTILES
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DE CIRCULAIRE ECONOMIE
De circulaire economie wil materialen zo lang mogelijk
inzetten in gesloten kringlopen. Daarmee komt de kringloopeconomie tegemoet aan het groeiende probleem
van grondstoﬀenschaarste en -competitie, en leidt ze
bovendien tot duurzame producten. Bijgevolg creëert
de kringloopeconomie kansen, zowel op economisch,
sociaal, innovatief als op competitief vlak.
Fedustria promoot deze transitie van het ‘lineaire productiemodel’ naar het ‘kringloopmodel’. Het biedt immers
belangrijke opportuniteiten voor de textiel-, hout- en
meubelsector. In 2015 lanceerde de Europese Commissie een publieksconsultatie over de circulaire economie,
waarbij Fedustria volgende aandachtspunten noteerde:
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de transitie naar een circulaire economie moet geharmoniseerd worden op Europees niveau, waarbij
een gelijk speelveld tussen de verschillende lidstaten essentieel is;



wil men komen tot een duurzame en realistische
overgang naar het circulaire verhaal, dan is een
stapsgewijze aanpak noodzakelijk;



initiatieven dienen op vrijwillige basis te worden genomen;



bedrijven die zich engageren om stappen te zetten
in de kringloopeconomie, moeten hierin gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door steun aan onderzoek en ontwikkeling.

Op 2 december lanceerde de Europese Commissie vervolgens haar nieuwe pakket over de circulaire economie.

Dit pakket zal ook in 2016 een belangrijk thema vormen
op zowel Europees, nationaal als regionaal vlak.
HOUT IS BOVEN ALLES EEN GRONDSTOF
De houtsector is dé circulaire bedrijfstak bij uitstek. Hout
is immers een duurzame, hernieuwbare grondstof die
kan worden hergebruikt en gerecycleerd.
Samen met Fedustria verwelkomde spaanplaatproducent Unilin het voorbije jaar o.a. de Commissie Energie
van het Vlaams Parlement, een delegatie van Europarlementsleden van de fractie CD&V/cdH, Jong N-VA, Vlaams
minister van Energie Annemie Turtelboom. Tijdens deze
bezoeken werd geïllustreerd op welke manier de houtsector omgaat met deze kostbare grondstof hout.
Hierbij aansluitend werd de absurde subsidiepolitiek inzake hout en groene stroom aangekaart. Kortom: een
‘gebruik in waterval’ (cascadegebruik) van hout impliceert dat hout zolang mogelijk dient te worden ingezet
als grondstof in een gesloten kringloop. Pas wanneer
geen enkele andere nuttige toepassing meer mogelijk is,
kan het hout worden verbrand.
De strijd tegen het gesubsidieerd verbranden van de
grondstof hout is en blijft een essentieel aandachtspunt
voor Fedustria. Fedustria maakte en maakt zich vooral
ernstige zorgen bij de geplande mega-biomassaprojecten in Gent en Langerlo, waar jaarlijks in totaal zo’n 2,5
tot 3 miljoen ton (!) houtgrondstof zal worden opgestookt. Hoeveel hectaren bos zijn daar niet voor nodig?
Nog absurder is dat deze centrales samen maar liefst
ruim 4 miljard euro steun zullen genieten in de vorm van
groenestroomcertificaten. Fedustria is en blijft van mening dat dergelijke subsidies niet alleen een gelijk speelveld met de industrie in de weg staan, maar bovendien
haaks staan op de principes van duurzaam ondernemen.
Intussen stellen we vast dat het protest tegen het gesubsidieerd verbranden van de houtgrondstof toeneemt.
Stilaan groeit immers het besef dat pellets niet gemaakt
worden uit resthout, maar dat ganse boomstammen en
dus hele bossen – onder andere in de VS – gepelletiseerd
worden om vervolgens aan de andere kant van de wereld gesubsidieerd te worden verbrand. Aangezien de
vraag naar een correcte cascadering van hout toeneemt,
lanceerde de Europese Commissie een studie m.b.t. the
cascade use of wood, waarbij ook Fedustria actief betrokken is. Hierbij wordt getracht de term ‘cascadering’
duidelijk te definiëren, alsook de hindernissen voor een
correcte cascadering in kaart te brengen en eventuele
oplossingen voor te stellen.

BIC‐CARPETS ‐ D/DOCK INTERIOR ARCHITECTS

DE EUROPESE HOUTVERORDENING:
NOOD AAN EEN UNIFORME TOEPASSING
De Europese Houtverordening (European Timber Regulation ofwel EUTR) is sinds begin 2013 van kracht. EUTR
stelt een verbod in op het op de Europese markt bren-
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gen van illegaal hout of illegale houtproducten. Onder
‘illegaal’ wordt verstaan het hout dat geoogst, vervoerd,
gekocht of verkocht werd in strijd met de nationale wetgeving in het land van herkomst. EUTR legt verplichtingen op aan enerzijds de marktdeelnemers of operatoren
(= diegenen die het hout of houtproduct voor het eerst
op de Europese markt brengen): zij moeten een stelsel
van zorgvuldigheidseisen toepassen. Anderzijds wordt
van de handelaars of traders, die verder in de keten volgen, verwacht dat zij registreren bij wie en aan wie het
hout gekocht/verkocht wordt. In de loop van 2015 werd
deze verordening voor een eerste maal geëvalueerd, wat
wellicht tot een herziening zal leiden.
Fedustria ondertekende, samen met 6 andere federaties en 64 bedrijven uit Europa, het ‘Industry Statement’
van het World Wildlife Fund (WWF). Met deze verklaring
schaart de industrie zich achter de vraag naar een betere
implementatie van de verordening – en dit in alle lidstaten – alsook een uitbreiding van het toepassingsgebied
van EUTR. De strijd tegen illegaal hout kan immers enkel slagen wanneer al het hout en alle houtproducten op
eenzelfde manier beoordeeld worden, los van de lidstaat
waarin men actief is.
MATRASSEN: NAAR EEN ‘UITGEBREIDE
PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID’
Eind 2014 kondigde de Openbare Vlaamse Afvalstoﬀenmaatschappij (OVAM) aan een ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor matrassen te willen invoeren in Vlaanderen/België. Uiteindelijk werd de
startdatum vastgelegd op 1 januari 2018, wat betekent
dat consumenten vanaf die dag hun afgedankte matras
gratis zullen kunnen deponeren op het containerpark.
Fedustria zat het afgelopen jaar niet stil in dit dossier.
Zo waren er contacten met o.a. de meubelhandelaars,
de grootdistributeurs, de afvalverwerkers, ontmantelingssites in het buitenland (Nederland en Frankrijk), en
de Franse erkende organismen Valdelia en Eco-Mobilier.
Willen we in België tot een goed systeem komen, dan is
het immers van essentieel belang om alle mogelijkheden,
knelpunten, gevoeligheden en uitdagingen goed te begrijpen. Deze vormen immers waardevolle input voor de
verdere uitwerking van een UPV.

SLOTS ‐ WWW.SLOTS.BE
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Vanaf januari 2016 werden de gesprekken over de startnota aangevat, die de krachtlijnen van het – nog uit te
werken – systeem dient te beschrijven. Deze startnota
zal vervolgens uitgroeien tot een milieubeleidsovereenkomst.
INTERIEURTOEPASSINGEN EN
BINNENHUISKLIMAAT
Het toepassingsgebied van het in 2014 gepubliceerde KB
binnenhuisklimaat betrof enkel de emissies van vloerbedekkingen. Dankzij de bemiddeling van Fedustria werden
de onbeklede plaatmaterialen buiten deze scope gehou-

NEO COCOON
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RECOR BEDDING

den. Echter, in februari 2015 volgde de aankondiging om
het toepassingsgebied verder uit te breiden van vloerbekleding naar muur- en plafondbekleding alsook de structurele elementen. Dat gaat meer dan één stap te ver!
Op zijn minst moeten dezelfde regels gelden voor het
bepalen van de scope. Indien het bouwproduct niet intentioneel is gemaakt om als wandbekleding te worden
gebruikt, dan behoort dit bouwproduct ook niet tot het
toepassingsgebied.
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DUURZAAMHEIDSPROJECTEN
SUSTECH & TEXCHEM
Om de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector
te begeleiden tot zogenaamde ‘Fabrieken van de Toekomst’ heeft Fedustria twee projecten opgestart: Sustech (van productietechnologie naar kringlooptechnologie) en Texchem (duurzame chemie in textiel).
Via het project Sustech helpen Fedustria, Centexbel en
Wood.be de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector versneld op weg naar een gesloten kringloopmodel.
In dit project wordt de focus gelegd op de ontwikkelingsfase en de end-of-life fase van de productielevenscyclus.
Via het project Texchem ondersteunen Fedustria en Centexbel in nauwe samenwerking met essenscia Vlaanderen (chemische industrie) de textielbedrijven in de belangrijke transitie om zeer zorgwekkende stoﬀen (SVHCstoﬀen of Substances of Very High Concern in het kader
van REACH) te vervangen door duurzame alternatieven.
Beide projecten kaderen in het overkoepelend Made
Diﬀerent-project en liepen tot eind maart 2016.
HIGHTECH TEXTIEL:
NIET ZONDER ESSENTIËLE GRONDSTOFFEN…
MAAR BLIJVEN DIE BESCHIKBAAR?
De Europese solventrichtlijn legt strenge emissienormen
op voor oplosmiddelen die gekenmerkt worden door
bepaalde gevaareigenschappen. Technisch: zo geldt er
een norm van 2 mg/Nm³ voor de emissie van DMF (N, Ndimethylformamide), zijnde een essentieel solvent voor
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het coaten van polyurethaan. Coaten is een toekomstgerichte hightech activiteit waar textiel en chemie elkaar
vinden en een hogere toegevoegde waarde creëren via
deklagen op textiel.
Echter, de textielcoatingbedrijven hebben moeite om
aan deze norm te voldoen, zelfs nadat hun luchtemissies
behandeld worden in een naverbrander met een verwijderingsrendement van meer dan 99 %. Omdat deze situatie tot grote rechtsonzekerheid leidt bij de betrokken
textielcoatingbedrijven, heeft Fedustria ervoor geijverd
dat deze specifieke problematiek wordt meegenomen
bij de herziening van de BREF (of Best available techniques REFerence document) ‘oppervlaktebehandeling
met organische oplosmiddelen’, zodat realistische – met
Best Beschikbare Technieken (BBT) bereikbare – emissiegrenswaarden kunnen vastgelegd worden.
Een bijkomende uitdaging voor de PU-coatingbedrijven
is het feit dat de Italiaanse overheid werkt aan een restrictievoorstel voor DMF in het kader van REACH met als
doel de blootstelling tijdens de productie én het gebruik
van DMF te beperken. Fedustria volgt de ontwikkelingen
in dit dossier van heel nabij op, vermits dit verregaande
gevolgen kan hebben voor de toekomst van de bedrijven
gespecialiseerd in het polyurethaan coaten van textiel.
En nu, nog meer technisch: PFOA! PFOA, PFOA-zouten
en PFOA-gerelateerde stoﬀen worden vaak gebruikt
voor hun water-, olie- en vuilafstotende eigenschappen.
Duitsland en Noorwegen hebben een restrictievoorstel
ingediend voor het gebruik ervan.
Naar aanleiding van een publieksconsultatie georganiseerd door het Europees milieu-agentschap ECHA, waaraan ook Fedustria heeft deelgenomen, werd heel vaak
opgemerkt dat de extreem lage drempelwaarde (2 parts
per billion of ppb) niet haalbaar is en bovendien tot gevolg heeft dat de kortketenige alternatieven (o.a. C6)
ook niet meer op de markt gebracht en/of gebruikt kunnen worden. M.a.w. het voorstel zou verregaande gevolgen hebben voor de textielsector die niet langer in staat
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zal zijn om textiel de strenge water- en olieafstotende eigenschappen te geven zoals die vereist zijn voor diverse
toepassingen (o.a. professionele beschermkledij). Uiteindelijk werd het restrictievoorstel in de goede zin aangepast. De grenswaarde voor PFOA en PFOA-zouten werd
opgetrokken tot 25 ppb en voor de PFOA-gerelateerde
stoﬀen naar 1000 ppb. Daarenboven werden extra overgangstermijnen voorzien voor specifieke textieltoepassingen.
NIEUWE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMSTEN:
NOOD AAN COMPENSERENDE MAATREGELEN
De nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (EBO) zijn
op 1 januari 2015 van kracht geworden. Echter, eind 2014
heeft de minister van Financiën het aanmeldingsdossier
bij de Europese Commissie voor de vrijstelling van de accijnzen in het kader van deze EBO’s nogal onverwacht
teruggetrokken. Het wegvallen van het eraan verbonden
accijnsvoordeel hield dan ook een belangrijke meerkost
voor de EBO-bedrijven in. Fedustria bleef dan ook – samen met de betrokken sectoren – druk uitoefenen bij
de verschillende overheden om compenserende maatregelen uit te werken teneinde de competitiviteit van de
bedrijven te versterken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het accijnstarief voor gas voor de EBO-bedrijven
werd gebracht op het Europese minimumniveau van 0,54
euro/MWh (i.p.v. 0,9978 euro/MWh). Dit verlaagd tarief
is sinds 1 januari 2016 van kracht, maar maakt slechts de
helft van het oorspronkelijk accijnsvoordeel goed. Fedustria blijft dan ook aandringen op bijkomende compenserende maatregelen zoals een verlaging van de federale
bijdrage op aardgas.
VERHANDELBARE EMISSIERECHTEN EN HET
‘WEGVLOEI-EFFECT’
De Europese Raad heeft besloten om de uitstoot van
broeikasgassen met minstens 40 % te verminderen tegen 2030. Daarom stelde de Europese Commissie op 15
juli 2015 een herziening voor van de ETS-richtlijn (verhandelbare emissierechten). Zo worden o.a. de criteria voor
carbon leakage aangepast, wat – vanaf 2021 – zal leiden
tot het niet langer beschouwen van een aantal textielactiviteiten als blootgesteld aan het carbon leakage-risico.
Wat zei u? Het ‘carbon leakage’ of ‘wegvloei-eﬀect’ van
productie naar het buitenland door CO2-verplichtingen,
de carbon leakage dus. Nochtans worden de betrokken textielactiviteiten wel degelijk geconfronteerd met
sterke internationale concurrentie. De bedrijven zullen
verplicht worden om – vanaf 2021 – diep in hun geldbeugel te tasten om het overgrote deel van hun benodigde
emissierechten aan te kopen. Dat zal hun concurrentiepositie verder aantasten, en dus alsnog het risico van
‘wegvloei-eﬀect’ van productie inhouden. Het is dan ook
essentieel dat de criteria voor carbon leakage worden
bijgesteld.

G. DESMET
RAGOLLE RUGS
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Europa
ONDANKS ALLE
ONHEILSBERICHTEN:
EUROPA IS ONZE
TOEKOMST!
We mogen nooit vergeten dat de Europese
Unie ons vrede, veiligheid en een ongekende
welvaart heeft gebracht.

ASSOCIATED WEAVERS WWW.CARPETYOURLIFE.COM
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VOOR ‘FREE AND FAIR TRADE’
Vrijhandel is de sleutel voor de groei van internationale
handelstransacties en bijgevolg ook van welvaart en
werkgelegenheid. Voor een kleine open economie zoals
België is internationale handel nog veel belangrijker omdat we niet kunnen rekenen op een grote binnenlandse
markt. De Belgische economie, en zeker onze industrie,
is steeds gewonnen geweest voor meer vrijhandel. Maar
niet onvoorwaardelijk. Vrijhandel moet wederkerig zijn
en volgens de regels van de kunst verlopen, m.a.w.
zonder handelsverstorende praktijken zoals dumping,
namaak, handelsfraude… die de eigenlijke vrijhandel
ondermijnen. Het is de ambitie van de nieuwe Europese
Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker om
vrijhandel verder uit te breiden. Akkoord, maar voor ons
moet het wel ‘free and fair trade’ zijn.
DE NIEUWE HANDELS- EN INVESTERINGSSTRATEGIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE
‘TRADE FOR ALL’
Op 14 oktober 2015 stelde de Europese Commissie haar
nieuwe handels- en investeringsstrategie genaamd
‘Trade for all’ voor. Dit 36 pagina’s tellend document
bevat een overzicht van het beleid dat de Commissie
de komende jaren omtrent de verschillende handelsthema’s wil voeren. Fedustria betreurt onder meer dat
het document geen aandacht heeft voor de link die er
zou moeten zijn tussen een sterk industrieel beleid en
het handelsbeleid.

male marktwerking verstoort. Voor Fedustria kan er dus
geen sprake zijn van China reeds in 2016 het statuut van
markteconomie toe te kennen.
EUROPEES ‘MEUBELPASPOORT’:
JA, MAAR OP EEN VRIJWILLIGE BASIS
De Europese Commissie heeft een studie laten uitvoeren naar de wenselijkheid om op Europees niveau een
‘meubelpaspoort’ in te voeren. Dat meubelpaspoort
zou informatie aan consumenten geven over de karakteristieken van het meubel, zoals bijvoorbeeld de gebruikte materialen, de locatie van productie of bepaalde technische eigenschappen. Fedustria pleit voor een
vrijwillig – en dus niet verplicht – ‘meubelpaspoort’.
De mee te delen gegevens moeten niet enkel relevant
maar vooral een haalbare kaart voor de meubelfabrikanten zijn. En kosteneﬃciënt, met een minimale administratieve rompslomp.
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In haar nieuwe strategie stelt de Commissie meermaals
dat de oorsprongsregels complex zijn en dat ze zich zal
inzetten om deze te vereenvoudigen. Fedustria verzet
zich tegen de logica dat meer eenvoudige oorsprongsregels per definitie goed zijn. Preferentiële oorsprongsregels zijn er niet om simpel te zijn, maar om ervoor te
zorgen dat de voordelen van het vrijhandelsakkoord
toekomen aan die landen die partij bij het akkoord zijn.
In die nieuwe EU-strategie passen de bilaterale vrijhandelsakkoorden die de EU onderhandelt. Het belangrijkste, voor Fedustria, is het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS. Veel minder enthousiast is Fedustria over het vrijhandelsakkoord
met Vietnam. Dit is onevenwichtig want het exportvoordeel gaat heel erg naar de Vietnamese bedrijven die
een grote, koopkrachtige EU als nieuwe markt krijgen,
tegenover een relatief weinig ontwikkelde Vietnamese
markt voor onze exporteurs. Vrijhandel moet gebaseerd
blijven op een wederkerige win-win.
CHINA
En met China zijn we nog lang niet thuis. China wil in 2016
erkend worden als markteconomie, zich baserend op het
toetredingsprotocol van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001. China is echter geen markteconomie,
maar een vorm van staatskapitalisme, waar de overheid
met tal van subsidies en andere tussenkomsten de nor-
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Sociaal
DE MENSEN ZIJN
HET KAPITAAL
Sectorale cao s in het teken van koopkracht en werkbaar werk, maar loonkostencompetitiviteit blijft een pijnpunt.

BALTA INDUSTRIES ‐ WWW.BALTAGROUP.COM

26

VERILIN

ROM S.A.

EXTREMIS

Jaarverslag Fedustria 2015-2016

DE MENSEN ZIJN HET KAPITAAL:
WERK MAKEN VAN WERKBAAR WERK
De vergrijzing is een maatschappelijke uitdaging, maar
ook één voor de industrie in het bijzonder. In de textiel-,
hout- en meubelindustrie is de gemiddelde leeftijd van
de werknemers hoog. Ondanks de regeringsbeslissingen
om werknemers langer aan de slag te houden, mag in de
komende jaren een grote uitstroom worden verwacht.
Zich bewust zijnde van deze situatie hebben in de textielsector de werkgevers, syndicale partners en sectorale
opleidingscentra de handen in mekaar geslagen om werk
te maken van werkbaar werk. De sector wil werkbaar
werk stimuleren door projecten te steunen die textielbedrijven indienen waarbij ze kunnen rekenen op het opleidingscentrum voor de textielsector (Cobot). Een project
kan bestaan uit het uitvoeren van een analyse om werkbaar werk of deelaspecten ervan in de onderneming in
kaart te brengen. Of het ontwikkelen van concrete acties
zoals de aanpassing van een werkpost, het innoveren
van de arbeidsorganisatie, maatregelen om de uitvoering
van het werk comfortabel te maken… met de bedoeling
dat werknemers langer aan de slag kunnen en willen blijven. Dat moet een win-win opleveren voor werknemer
en werkgever. Ook in de hout- en meubelsector worden
acties ondernomen. Daar timmert het Opleidingscentrum Hout (OCH) aan een sectoraal welzijnsbeleid.
SAMENWERKING ONDERWIJS-INDUSTRIE
Werk maken van werkbaar werk zal niet volstaan om de
verwachte grote uitstroom de komende jaren tegen te
houden. Er is dringend nood aan nieuw bloed dat vanuit
de scholen, hogescholen en universiteiten naar onze bedrijven stroomt. Samenwerken met het onderwijsveld is
een prioriteit voor Fedustria. Bijzonder is de samenwerking met de Hogeschool Gent waar de unieke opleidingen Houttechnologie, Textieltechnologie en Modetechnologie worden gegeven en waarvan de afgestudeerde
professionele bachelors zeer gemakkelijk hun weg vinden naar de bedrijven. Voor de opleiding Textieltechnologie is de instroom nogal mager en zou die gemakkelijk mogen verveelvoudigen om aan de vraag vanuit de
industrie te kunnen voldoen. Ondertussen staat in Vlaanderen het duaal leren in de steigers.

ganiseerd in de ondernemingen, in aanmerking voor een
terugbetaling. Voor de textielondernemingen bestaat er
een gelijkaardig systeem waarbij de bedrijven, via een
erkende opleiding onder regie van Cobot, de opleidingskosten van een werknemer kunnen terugvorderen. Op
die manier wordt ook de financiële drempel om de werknemers opleidingen te laten volgen fors verminderd.
Fedustria pleit ervoor om de voordelen voor de ondernemingen van het betaald educatief verlof in de toekomst
maximaal te vrijwaren.
In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse minister van Onderwijs, het OCH
en het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw. Dit beoogt
een betere afstemming tussen de schoolse hout- en
bouwopleidingen en de noden van de houtverwerkende
bedrijven en de bouwindustrie.
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MISTRAL HOME

LEVENSLANG LEREN
Werkzoekenden en werknemers die een nieuwe uitdaging krijgen in een bedrijf worden niet aan hun lot overgelaten. Het OCH en Cobot organiseren tal van opleidingen, zowel open cursussen als ‘in company’ opleidingen,
om ervoor te zorgen dat enerzijds werkzoekenden aan
de slag kunnen en anderzijds bestaande werknemers
nieuwe taken aankunnen.
In 2015 werd het betaald educatief verlof geregionaliseerd. Voor onze sectoren was en is dat niet onbelangrijk. Zo komen in de hout- en meubelsector de on-the-job
opleidingen, die onder regie van het OCH worden geor-

REVOR BEDDING ‐ WWW.REVOR.BE
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De textielsector heeft met succes een nieuw jongerenproject ingediend bij de federale overheidsdienst WASO.
Daardoor kunnen in 2016 en 2017 de textielbedrijven die
laaggekwalificeerde jongeren tewerkstellen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de
opleidings- en begeleidingskosten van jongeren op de
werkvloer.
JOBS, JOBS, JOBS!
Via een indexsprong in 2015 en een aangehouden loonmatiging zorgde de regering voor een verdere afbouw
van de loonkostenhandicap (opgebouwd sinds 1996).
Als sluitstuk was er de taxshift. Deze operatie beoogt
het structureel goedkoper maken van arbeid door een
stapsgewijze verlaging van de werkgeversbijdragen op
loon. Omdat dit leidt tot lagere inkomsten voor de sociale zekerheid dient deze loonkostverlaging te worden
gecompenseerd met andere inkomsten. Die vond en
vindt de regering in bv. een verhoging van de btw (zoals
voor elektriciteit van 6 naar 21 %). De uiteindelijke bedoeling van de taxshift is de creatie van extra jobs. Voor 2015
blijkt dit alvast gelukt: de Nationale Bank vermeldde in
haar jaarverslag over 2015 dat er niet minder dan 37.500
extra jobs zijn bijgekomen. Natuurlijk moet ook de conjunctuur meezitten. En dat was in 2015 het geval. Hopelijk
blijft dit ook zo in 2016.
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SECTORALE CAO’S IN HET TEKEN VAN
KOOPKRACHT
Teneinde jobs te kunnen behouden en te creëren, is het
natuurlijk zaak dat de maatregelen die de regering genomen heeft om de loonkostenhandicap weg te werken
(zie de genoemde taxshift, maar ook de indexsprong)
niet worden tenietgedaan door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die de loonkosten verhogen. De federale regering tekende samen met de sociale partners
een kader uit waarbij een beperkte loonsverhoging kon
worden toegestaan die maximaal inzet op het verhogen
van de nettokoopkracht van de werknemers.
De sociale partners van de textiel-, hout- en meubelsector hebben zich hieraan gehouden in de verschillende paritaire comités waarvoor zij bevoegd zijn. Voor de arbeiders uit de hout- en meubelsector wordt via een cao vanaf 2016 een bruto-uurloonverhoging van 5,5 eurocent/
uur toegekend, en vanaf juni 2016, een ecocheque van
100 euro/jaar. Voor de bedienden uit die sector werd een
brutopremie van 250 euro toegekend vanaf de maand
juni 2016 die op bedrijfsvlak, voor een zelfde kost, in een
ander voordeel kan worden omgezet. In de textielsector
vertaalde de koopkrachtverhoging zich vanaf 1 januari
2016 onder de vorm van een verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques: met 1 euro voor de
arbeiders en 1 à 1,3 euro voor de bedienden.

SLOTS ‐ WWW.SLOTS.BE
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Economie
DE TOEKOMST VAN
DE INDUSTRIE IS
HIER
De industrie transformeert zich steeds duidelijker naar Fabrieken van de Toekomst

MINTJENS GROUP
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EXPORT: DE LEVENSADER VAN DE INDUSTRIE
De textiel-, hout- en meubelindustrie in België is van
oudsher ingeschakeld in de internationale handel. Zowel
langs de import- als langs de exportzijde is de handel intens. In 2015 realiseerde onze textiel-, hout- en meubelindustrie een omzet van ca. 11 miljard euro, waarvan zowat
driekwart afkomstig is uit het buitenland. Export is de
echte motor van de welvaartscreatie vermits de externe
verkoop van hier gemaakte producten buitenlandse deviezen naar België brengt. Deze worden hier dan verder
verdeeld. Het is natuurlijk de individuele verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om internationaal op zoek
te gaan naar klanten. Maar de beroepsfederatie kan hier
een handje helpen. Ze doet dit samen met de exportorganisaties in de regio’s, met name Flanders Investment &
Trade in Vlaanderen, Awex in Wallonië en Brussels Export
in Brussel. Samen met FIT organiseert Fedustria groepsstanden op internationale vakbeurzen, doet prospectiereizen, nodigt buitenlandse aankopers uit, verspreidt
handelsvoorstellen en geeft de individuele bedrijven ook
advies over douane- en invoerrechten, agenturen…
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Binnen Fedustria worden de exportinitiatieven gebundeld volgens de grote productgroepen: in textiel gaat
het dan om interieurtextiel enerzijds en technisch textiel anderzijds, en in de hout- en meubelsector loopt de
exportpromotie vooral via BelgoFurn dat een goed gevuld jaarprogramma voor de Belgische meubelindustrie
afwerkt.
FABRIEKEN VAN DE TOEKOMST
Export kan maar succesvol zijn wanneer ook exporteerbare producten (en eraan verbonden diensten) worden
geproduceerd. Dit betekent: innovatie. De Belgische textiel-, hout- en meubelbedrijven excelleren op dat vlak.
Tientallen bedrijven kunnen werkelijk als ‘Fabrieken van
de Toekomst’ worden beschouwd. Begin 2016 werden
trouwens twee lidbedrijven bekroond met een award
‘Factory of the Future 2016’, met name Van Hoecke uit
Sint-Niklaas, een bedrijf actief in meubelbeslag en productie van laden, en anderzijds Ontex voor de fabriek in

IVC MODULEO ‐ VINYLVLOEREN

Eeklo waar hygiëneproducten zoals luiers, incontinentieproducten, inlegkruisjes… worden gemaakt.
De bedrijven kunnen hun innovaties echter vaak niet
volledig op eigen kracht realiseren. Zij rekenen daartoe
op twee excellente technologiecentra in onze industrie.
Voor de textielbedrijven is er het textieltechnologiecentrum Centexbel (met vestigingen in Gent en in GrâceHollogne) en voor de hout- en meubelbedrijven is er
Wood.be, de nieuwe naam voor het vroegere Technisch
Centrum der Houtnijverheid, gevestigd in Anderlecht.
Gezamenlijke onderzoeksprojecten, maar ook testing en
adviesverlening zijn essentiële taken van deze centra ter
versterking van de innovatiekracht van onze bedrijven.
Bedrijven kunnen trouwens van elkaar leren op het vlak
van innovatie en marketing. Dat werd bv. geconcretiseerd in het project ‘Lerend Netwerk Vermarkting van
Innovatieve Producten’, dat kadert in het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering. Bedoeling van het
project was de lidbedrijven te helpen bij het commercialiseren van innovatieve producten door middel van ervaringsuitwisseling. Die ervaringsuitwisseling gebeurde
in een lerend netwerk onder leiding van experten van
de Vlerick Business School. Het leverde ook een gewaardeerde en praktijkgerichte handleiding op.
INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN
Tot slot is het belangrijk dat de overheid in de overheidsopdrachten die zij uitschrijft ook denkt aan de belangen
van de eigen industrie, uiteraard binnen het wettelijk
kader dat in hoofdzaak Europees is bepaald. Dit Europees kader werd in 2015 zodanig herwerkt dat de diverse
overheden in hun aanbestedingen andere aspecten dan
louter de prijs in aanmerking kunnen nemen zoals leefmilieu, leverbetrouwbaarheid, innovatie, CSR… De omzetting van dit nieuwe kader in het Belgisch recht dient in
het voorjaar van 2016 te zijn afgerond.
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Conjunctuur
DE BELGISCHE
TEXTIELINDUSTRIE
IN 2015
2015 was veruit het beste jaar voor de
Belgische textielindustrie sinds lang.
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2015 zal geboekstaafd blijven als een zeer goed jaar voor
de Belgische textielindustrie. Dat kwam omdat veel positieve zaken samenvielen. Vooreerst was er de aantrekkende conjunctuur en vraag in Europa, toch veruit het
grootste afzetgebied van de Belgische textielbedrijven.
Ruim 85 % van onze export gebeurt binnen de interne
EU-markt. Maar ook de zwakke euro hielp bijkomend een
handje. Vooral t.o.v. de Amerikaanse dollar en het Britse
pond verzwakte de euro, wat onze textielproducten die
in euro geprijsd zijn aldaar goedkoper maakt. Tegelijk
zorgde dit voor een verminderde druk van de dollarconcurrentie, en deze komt niet alleen uit de VS, maar des te
meer uit het Midden- en het Verre Oosten. En wanneer in
het verleden een verzwakkende euro gepaard ging met
stijgende grondstoﬀenprijzen, waardoor een deel van
het voordeel van de lage euro verloren ging in stijgende
kosten (en prijzen), was dit in 2015 uitzonderlijk minder
het geval.

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE TEXTIELNIJVERHEID (excl. confectienijverheid)
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
Seizoengezuiverde brutoreeks
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Vooral de groeivertraging in China, dat heel veel grondstoﬀen – een derde tot de helft of zelfs meer van de wereldvraag – voor zijn rekening neemt, zorgde voor lagere
grondstoﬀenprijzen in dollar, weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door de zwakkere euro (meer euro’s betalen voor dollars).
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Bijzonder was ook de forse economische groei in het
Verenigd Koninkrijk, dat voor het interieurtextiel met belangrijke productgroepen zoals tapijt en meubelstoﬀen
de belangrijkste afzetmarkt is. Dat in combinatie met de
minder dure euro zorgde voor een flinke verkoopstijging
van onze producten op de Britse markt.
ONDERNEMERSVERTROUWEN OP HOOG PEIL…
MAAR TOCH ENIGE ONZEKERHEID
Doorheen het hele jaar 2015 was het ondernemersvertrouwen op het hoogste peil van de jongste acht jaar, dus
sinds de Grote Recessie van 2008-2009. Maar vooral naar
het jaareinde toe en begin 2016 vertoonde dit ondernemersvertrouwen toch enige twijfel. Het sentiment blijft
positief, omdat voorlopig de consumptiemotor van de
EU blijft draaien, maar de wereldwijde groeivertraging
zou ook wel eens voor een ommekeer kunnen zorgen in
de loop van 2016.
EXPORT: DE DRIJVENDE KRACHT
In elk geval nam de export van Belgisch textiel in 2015
fors toe naar de EU, met name +6,1 %, met op nummer
één als klant Frankrijk dat ook de beste groeicijfers kon
voorleggen in de EU (+7,8 %). Qua groeiritme van onze
export volgden dan het VK (+6,9 %), Nederland (+6,4 %),
Duitsland (+2,7 %) en Italië (+1,6 %). Ook de uitvoer naar
de VS ging flink vooruit (+20,9 %). Minder uitgesproken
was onze stijging naar de rest van de wereld, en vooral
opvallend was de daling naar de Oost-Europese landen
buiten de EU met een achteruitgang van liefst -27,8 %. De
problemen in Rusland en Oekraïne zijn daar wellicht niet
vreemd aan. In totaal steeg de export van Belgische tex-
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tielproducten wereldwijd met 5,6 %. Aan de invoerzijde
daarentegen was er een algemene stabilisering, zodat de
handelsbalans verbeterde met 500 miljoen tot +3,1 miljard euro.
ALLE PRODUCTGROEPEN DEELDEN
IN DE VOORUITGANG
In de voorbije jaren was er wel altijd een of ander product
dat niet mee profiteerde van de groei en dat zelfs een
duidelijke achteruitgang liet optekenen. In 2015 deelden
echter alle productgroepen in de vooruitgang: de omzet
steeg met 6,7 % tot ca. 6,1 miljard euro. De twee grootste productgroepen daarin, tapijten (1,8 miljard euro) en
technisch textiel (1,6 miljard euro), gingen vooruit met
respectievelijk 5,7 % en 1 %. Garens, weefsels (zowel voor
kledij als bv. voor meubelstoﬀen), breigoed en textielveredeling gingen tussen de 6 en 8 % vooruit. Dat was een
welgekomen opsteker voor deze productgroepen die
het in het recente verleden vaak niet gemakkelijk hebben gehad.
INVESTERINGEN GETUIGEN VAN VERTROUWEN
IN DE TOEKOMST
In de loop van 2015 verbeterde de bezettingsgraad van
het productievermogen in de textielindustrie tot boven
de 70 %, daar waar dat de voorbije drie jaar steeds onder
de 70 % lag. Mede door deze verhoogde bezettingsgraad
en met de vastgestelde groei gekoppeld aan de nood
aan een vernieuwd machinepark voor de nieuwe producten zijn de investeringen in textiel de jongste jaren met
20 % gestegen (2014 en 2015 samen). Dit illustreert het
vertrouwen in de toekomst. In 2015 werd voor ca. 140
miljoen euro aan textielinvesteringen genoteerd.
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Volgens de investeringsenquête van de Nationale Bank
waren 43 % van de textielinvesteringen in 2015 vervangingsinvesteringen met eﬃciëntieverbetering, en waren
uitbreidingsinvesteringen goed voor 31 %. 3 % van de investeringen in de textielindustrie hielden expliciet verband met milieubescherming.
De twee belangrijkste redenen om te investeren blijven
het drukken van de productiekosten door een verhoging
van de productiviteit, maar evenzeer de nood aan invoering van nieuwe productietechnologieën of apparatuur
om nieuwe producten te kunnen maken. Op een iets lagere plaats staat de nood tot verhoging van de productiecapaciteit als investeringsmotief. De kredietkosten
daarentegen spelen al jaren geen rol van betekenis meer
in de investeringsbeslissingen.
TEWERKSTELLING BLIJFT OP PEIL
In het eerste kwartaal van 2015 steeg de tewerkstelling in
de Belgische textielindustrie voor het eerst in dertig jaar.
In de daaropvolgende kwartalen bleef dit hoge peil min
of meer gehandhaafd, wat toch een enorme prestatie is
in het licht van het grote verlies aan tewerkstelling in de
crisisjaren. Immers, we zijn de kaalslag van de crisisjaren
2008-2009 nog niet vergeten toen de tewerkstelling in
de textielindustrie op nauwelijks anderhalf jaar tijd met
5.500 eenheden afnam. In 2015 stabiliseerde de tewerkstelling in de textielindustrie zich min of meer op ca.
20.000 eenheden (volgens gecentraliseerde RSZ-gegevens 19.706 werknemers op 30/6/2015).

DESLEECLAMA

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
IN MILJOEN EURO
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Geen slecht jaar voor de meubel- en
houtindustrie die dankzij innovatie
vooruit blijft gaan.
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Het jaar 2015 was gematigd positief voor de Belgische
meubel- en houtindustrie. Gezamenlijk ging de omzet
met ca. 2 % vooruit, alhoewel de resultaten in volume
toch verschillend zijn: de meubelindustrie verkocht amper 0,8 % meer dan in 2014 terwijl de houtverwerkende
bedrijven een vooruitgang met 3,6 % in volume boekten.
DE MEUBELINDUSTRIE
De vooruitgang van de omzet van de Belgische meubelfabrikanten in 2014 met 4,2 % bevestigde het vertrouwen
voor 2015. Maar dat is helaas niet echt uitgekomen. Het
vertrouwen van de ondernemers in de meubelindustrie
kreeg zeker vanaf midden 2015 een knauw, al herstelde
dit zich enigszins naar het jaareinde toe.
Vermits zowat de helft van wat onze fabrikanten maken
ook in eigen land wordt afgezet, is het van essentieel
belang wat de Belgische consument doet. Het Belgische
consumentenvertrouwen is daarbij steeds een goede
graadmeter geweest. In de loop van 2015 verbeterde
het consumentenvertrouwen aanzienlijk, net zoals in de
EU gemiddeld gezien, maar dit vertaalde zich maar met
mondjesmaat in de verkoopresultaten. Het belangrijkste
segment, dat van het woonmeubilair, kende een lichte
toename van de omzet met 2,5 %. Maar de keukenmeubelen volgden niet (-1,1 %). De matrassen en bodems
zaten met 1,5 % groei dicht bij het gemiddelde van de
sector. Boven het gemiddelde scoorden de kantoor- en
winkelmeubelen met een groei van de omzet met 3,6 %,
hetgeen wijst op het verbeterde investeringsklimaat.
Naast de binnenlandse markt komt de andere helft van
de omzet van de export. En daarin domineren drie afzetlanden, met name de drie grote buurlanden. Frankrijk is
met een aandeel van 41 % van onze export bij uitstek onze
grootste afnemer. En ondanks de malaise in de Franse
economie ging onze export er in 2015 met 3,9 % op vooruit. Nederland is onze tweede grootste klant in meubel,
met een aandeel van 27 % van onze totale meubelexport.
Het is bij onze Noorderburen dat we tijdens de crisis de
zwaarste klappen hebben gekregen. En ook in 2015 zat
het herstel er nog niet in: onze exportomzet ging er met
1 % achteruit. Sterkste groeier was evenwel Duitsland,

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE MEUBELINDUSTRIE
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
Seizoengezuiverde brutoreeks
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onze derde afzetmarkt, met een aandeel van 9 %, waar
we voor liefst 8,4 % méér aan meubelen verkocht kregen.
Opmerkelijk ook onze vooruitgang in Italië (+14,3 %) en
in het VK (+6,9 %). Sterke exportprestaties waren ook te
noteren in de VS (+34 %) en het Midden-Oosten (+108 %).
Oost-Europa viel lelijk tegen (-22 %). Aan de invoerzijde
blijft China de dominante speler en groeide met 14 %, terwijl de globale import van meubelen in België met 6 %
daalde. Het marktaandeel van China in de meubelinvoer
in België bedraagt nu al 20%.
De meubelbedrijven investeerden in 2015 voor zowat 85
miljoen euro, een stijging met 8,6 % t.o.v. 2014, maar in
feite volstaat dit net om de daling in dat jaar (-8,9 %) goed
te maken. Een sterk drijvende kracht voor de investeringen was de hoge benuttingsgraad van de productiecapaciteit die met 82 % de hoogste was van de jongste vijf jaar.
De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg in 2015 11.150 personen in ca. 850 bedrijven. Dit
betekent een daling van het aantal werknemers met 180
eenheden t.o.v. het jaar voordien.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
IN MILJOEN EURO
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SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE HOUTINDUSTRIE
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DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE
De houtverwerkende industrie omvat uiteenlopende
productgroepen: houten plaatmaterialen, bouwelementen, verpakkingen en dan ook nog de overige houtverwerking. De belangrijkste groep is die van de plaatmaterialen met 1,4 miljard euro omzet en een omzetstijging
van 4 % in 2015. Nochtans werd deze productgroep nog
licht voorbijgestoken door de houten verpakkingen die
een groei van de omzet kenden van +4,9 % tot ca. 400
miljoen euro. De houten bouwelementen bleven steken
op 780 miljoen euro, net zoals de overige houtverwerking (bv. kaders en staaflijsten, doodskisten, borstels en
penselen, muziekinstrumenten, speeltoestellen…).

SAUNACO

het investeringspakket met nog eens ca. 5 % omhoog.
Ook in de houtverwerking valt de hoge bezettingsgraad
van de productiecapaciteit op. Sinds het tweede kwartaal van 2015 kwam deze constant boven de 80 % uit.

Ook de houtverwerkende industrie is in eerste instantie
gericht op de binnenlandse markt, maar kon toch ook
op het vlak van export in 2015 goede resultaten voorleggen: de exportomzet steeg met 4,8 %. Aan de invoerzijde
bleef de houtimport globaal quasi status-quo, alhoewel
er opmerkelijke omzetstijgingen te noteren vielen vanuit
Polen (+69 %) en China (+5 %).

Traditioneel is het ondernemersvertrouwen in de houtindustrie veel volatieler dan in andere sectoren en dat was
in 2015 niet anders. Toch laat de curve van het ondernemersvertrouwen het spiegelbeeld zien van de meubelindustrie: verzwakking tijdens de eerste helft van 2015
gevolgd door een flink herstel.

De houtindustrie is de jongste jaren erg investeringsgericht. Na de stijging met liefst 43,6 % in 2014 ging in 2015

De tewerkstelling kende een lichte terugval van ca. 100
eenheden tot 7.590 werknemers.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
IN MILJOEN EURO
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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.
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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. Het mandaat van
voorzitter van textielondernemer Jean-François Gribomont van het bedrijf Utexbel uit Ronse en van vicevoorzitter Luc Billiet van het bedrijf Lefevere Industries, namens de hout- en meubelindustrie, loopt af in het voorjaar 2016.
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Het Bureau staat in 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 hieronder).

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.

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 bedrijfsleiders van de
textielsector en twintig bedrijfsleiders van de hout- en
meubelsector (zie samenstelling op p. 39). Er zijn ook
plaatsvervangende bestuursleden. Om het bestuur van
de federatie flexibel te houden, is deze Raad van Bestuur

GEVAERT BANDWEVERIJ

Samenstelling van het Bureau (op 01/01/2016)
NAMENS DE
TEXTIELINDUSTRIE

NAMENS DE
HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

• Jean-François Gribomont, voorzitter
Utexbel
• Rudy De Lathauwer
Denderland-Martin
• Erik Deporte
Associated Weavers Europe
• Frank Veranneman
Veranneman Technical Textiles
(Sioen Group)
• NN

• Luc Billiet, vicevoorzitter
Lefevere Industries
• Philippe Corthouts
Recor
• Vincent Jonckheere
Jonckheere Projects
• Luc Meers
Mecam
• Bernard Thiers
Unilin

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
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Samenstelling van de Raad van Bestuur
(op 01/01/2016)
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TEXTIELINDUSTRIE
• Associated Weavers Europe
Erik Deporte

• DesleeClama
Jos Deslee

• Osta Carpets
Luc Claeys *

• Aunde Belgium
Antoon Vandeginste *

• Desso
Geert Bussé

• Seyntex
Arthy Seynaeve *

• Balta Industries
Geert Vanden Bossche

• Escolys Textiles
Jean-Paul Depraetere

• Sioen Industries
Michèle Sioen

• Beaulieu International Group
Steven Ryon

• Gevaert Bandweverij
Philippe Poulain *

• Utexbel
Jean-François Gribomont

• Bekaert Textiles
Dirk Vandeplancke *

• Groep Masureel Veredeling
Francis Verstraete

• Belgotex
Dirk Dees

• Helioscreen
Luc Janvier

• Veranneman Technical
Textiles (Sioen Group)
Frank Veranneman

• Bexco
Francis Mottrie *

• Iwan Simonis
Marc Simonis

• Bonar Technical Fabrics
NN*

• Jules Clarysse
Luc Clarysse *

• Concordia Textiles
Manu Tuytens

• Libeco-Lagae
Raymond Libeert

• Creatuft
Igor Mennes *

• Maes Mattress Ticking
Jef Maes

• Denderland-Martin
Rudy De Lathauwer

• Omexco
John Dubaere *

• Verstraete & Verbauwede
Stefaan Verstraete *
• Vetex
Patrick Rigole
• Vlerick Group
Philippe Vlerick *
• NN
Herman Paridaens
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VERTEGENWOORDIGERS VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE
• B.J. Parket
Steven Otte *

• Habo
Jozef Luyckx

• Santana
Paul De Fraeye

• Bevepal
Jos De Wael *

• Jonckheere Projects
Vincent Jonckheere

• Santana
Tom Van Cauwenberghe *

• Boone
Jan Van Hecke *

• Keuleers
Dirk Keuleers *

• Sibomat
Jan Lootens

• C.I.B.B.
Luc Lenaers *

• Lefevere Industries
Luc Billiet

• Sofabed
Marnix Magdelijns *

• Caluwaerts
Christel Caluwaerts

• Mecam
Luc Meers

• Spanolux
Jan Goeminne

• De Coene Products
Pascal Vanderhaeghen

• Meubar
Steven Verraes *

• Spanolux
Bernard Vanden Avenne *

• De Zetel
Geert Behaegel

• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten *

• Theuns
Theo Theuns

• Decof
David Decoopman *

• Norbord
Kris Vanherteryck *

• Unic Design
Theo Peers *

• Deknudt Frames
Bruno Deknudt

• Pasec
Ferdinand Verveckken

• Unilin
Luc Lemarcq

• Dux International
Paul De Poot

• Perfecta
Anthony Vanderschelden

• Unilin
Bernard Thiers

• Engels
Christophe Engels *

• Recor
Philippe Corthouts

• Unilin Insulation
Lieven Malfait *

• Finaspan
Charles Mariën *

• Recticel Bedding
Erwin Vermeulen

• Unilin Panels
Lode De Boe *
* plaatsvervangende leden

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 ECONOMIE

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

Mark Vervaeke (G)

Directeur-generaal
Adjunct-directeur-generaal
Directieassistente
Directieassistente

FEDERAAL
Sylvie Groeninck (B)
Bruno Eggermont (G)

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

Coördinator Communicatie
Assistente Communicatie
Secretariaat

Economisch adviseur
Economisch adviseur
(textielveredeling)
REGIONAAL

Kris Van Peteghem (G)
Guy De Muelenaere (B)

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

Bernard Deheegher (B)
Caroline Sonneville (G)

Adviseur Meubelexport (BelgoFurn)
Adviseur Export en Promotie
(technisch textiel)

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

Secretariaat
Secretariaat (BelgoFurn)

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

Directeur

AFDELING SOCIAAL
AFDELING EUROPA EN INTERNATIONAAL
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Marc Blomme (G)

Elizabeth De Wandeler (B) Coördinator Europees & Internationaal
Beleid

BEGELEIDING ONDERNEMINGEN
Ronny Arryn (G)

AFDELING JURIDISCHE EN FISCALE ZAKEN
Didier Mommaerts (B)

Maryline Albers (G)

Juridisch en fiscaal adviseur
Sabine Nimmegeers (G)

AFDELING MILIEU, ENERGIE EN TECHNIEK

Griet Bonami (G)

Ingrid Hontis (B)
Bruno Eggermont (G)

Pascal Dewandeleer (B)

Piet Vanthournout (B)
Jan Dietvorst (B)
Guy De Muelenaere (B)

Coördinator Milieu, Energie en Techniek
Adviseur Milieu en Energie
(en textielveredeling)
Adviseur Milieu en Energie
Adviseur Technische groepen Hout
Adviseur Techniek, Milieu en Energie
(Wallonië)

Directeur

Sociaal adviseur
(Oost- en West-Vlaanderen)
Sociaal adviseur
(Oost- en West-Vlaanderen)
Sociaal adviseur
(Oost- en West-Vlaanderen)
Sociaal adviseur
(Oost- en West-Vlaanderen)
Sociaal adviseur
(Antwerpen, Vlaams-Brabant,
Limburg en Wallonië)

Marleen Lenaerts (G)

Secretariaat

Yves Cammaert (B)
Griet Vandewalle (B)
Kim Matthys (G)

Sociaal adviseur
Sociaal adviseur
Sociaal adviseur

SOCIAAL‐JURIDISCH

OPLEIDING, VORMING EN
ONDERWIJS

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

Wim Van Goethem (B)

Coördinator Opleiding, Vorming en
Onderwijs

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
Tekstrevisie
Roseline Dehaen
Katja De Vos
Monique Mahieu
Didier Mommaerts
Grafisch ontwerp
Nathalie Lopez
Franse versie beschikbaar dankzij
Oneliner Translations bvba
Verantwoordelijke uitgever
J.F. Quix
Hof-ter-Vleestdreef, 5/1
1070 Brussel

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

www.fedustria.be

