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Voorzitter
DE MAAKINDUSTRIE
IS DE SOKKEL VAN
ONZE WELVAART
En plots duiken er ‘zwarte zwanen’ op.

De meeste van onze productiebedrijven hebben het in de
voorbije twee, drie jaar goed tot zeer goed gedaan. Omzet,
export en productie gingen globaal omhoog. In de textielindustrie kon zelfs voor het eerst in meer dan dertig jaar de tewerkstelling (lichtjes) worden verhoogd, na een onafgebroken trendmatige daling. Hetgeen bewijst dat het tij (sinds de
financiële crisis van 2008) altijd gekeerd kan worden.
Dit goede nieuws is helemaal niet evident. Want plots doken
er in 2016 een aantal ‘zwarte zwanen’ op. Het ‘onwaarschijnlijke’ en zeker onverwachte is meermaals gebeurd door de
Brexit, de verkiezing van de Amerikaanse president Trump,
de terroristische aanslagen in ons land… Het zijn elk op zich
ontwrichtende gebeurtenissen geweest, niet alleen voor
onze samenleving, maar ook voor de hele wereld. Deze
zwarte zwanen grijpen immers op verschillende manieren
in ons leven in: exportkansen worden gehypothekeerd door
dreigend protectionisme, of muntdevaluaties. Zie maar naar
de grote impact die de forse duik van het Britse pond nu al
heeft. Andere ingrijpende veranderingen zijn bv. de belemmering van het vrij verkeer van personen, zelfs binnen de
Schengen-zone, de eurocrisis…
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Maar verandering is nu net dát waar wij als ondernemers
altijd al mee geconfronteerd werden. De ‘gewone’ bedrijfsvoering stelt in een ‘normale’ context op zich al genoeg uitdagingen aan de ondernemingen. ‘Wie zich niet snel genoeg
aanpast, is gezien’, weten wij al lang. De ‘zwarte zwanen’
zorgen daarnaast voor extra uitdagingen voor de bedrijfsstrategie.
De bedrijfsstrategie is onze verantwoordelijkheid als bedrijfsleider. De maakbedrijven die er vandaag nog zijn – en
dat zijn er nog heel wat, mét goede perspectieven – hebben
hun succes te danken aan hun wendbaarheid waarmee ze
hun strategie hebben bijgesteld en afgestemd op een potentieel dat toekomst biedt. Specialisatie, automatisering,
productontwikkeling en innovatie, kwaliteit van zowel producten als service: het zijn evenzovele ingrediënten van die
succesvolle bedrijfsstrategieën gebleken.

WEVERIJ VAN NEDER NV

IVC LEOLINE

GERLIN

DE POORTERE FRERES SA

VIPACK

‘Onze toekomst, die maken we zelf’, is een in bedrijfskringen vaak gehanteerd adagium.
En terecht. Beweringen dat onze bedrijven niet
wendbaar of innovatief genoeg zijn, zijn volledig
onterecht. Wij switchen bv. snel naar nieuwe of
opverende markten wanneer die zich aandienen.
Op het overheidsbeleid ten aanzien van de bedrijven hebben we enigszins impact. Al mag
het altijd wat meer zijn natuurlijk. Maar in een
democratie kan men nu eenmaal niet altijd gelijk krijgen, ook als men gelijk heeft. Het is een
kwestie van overtuigen, met sterke argumenten,
een goede communicatie en de juiste contacten.
Daar werken we als federatie elke dag aan.
Belangrijk in deze communicatie is telkens opnieuw het belang van de maakindustrie uitleggen
aan de publieke opinie. De maakindustrie is immers de sokkel van onze welvaart. Hoe komt dat?
Omdat wij onze welvaartsgroei te danken hebben aan internationale handel. Het is geen toeval dat onze welvaart na Wereldoorlog II groeide
als gevolg van de bloei van onze industrie. Die
profiteerde van de toenemende exportkansen
die de oprichting van de EEG (Europese Econo-

mische Gemeenschap) met zes landen bood, en
vervolgens de steeds verdere Europese economische integratie tot nu 28 landen in de EU. Ook
de multilaterale handelsliberalisering in verschillende rondes in het kader van de Wereldhandelsorganisatie WTO vergrootte onze exportkansen.
Natuurlijk wakkerde dit ook de concurrentie aan,
maar per saldo was er een dikke ‘win’, zeker voor
ons land, maar ook wereldwijd.
Wij kunnen het belang van de Europese eenheidsmarkt en de eenheidsmunt niet genoeg onderstrepen. Indien correct gespeeld – hetgeen
zeker niet van alle deelnemende partijen kan
worden gezegd, vooral in Azië – maar indien dus
correct gespeeld, is vrijhandel altijd een win-win.
Ook voor de maakindustrie in ons land.
Het is ook die boodschap van hoop en toekomst
die wij moeten overbrengen aan de jongere generaties. Vandaar dat wij ook in Fedustria de aanstormende jonge generatie bedrijfsleiders (m/v)
heel erg aanmoedigen. Go for it!
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Luc Billiet, voorzitter
Francis Verstraete, vicevoorzitter
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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…
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BALTA INDUSTRIES ‐ WWW.BALTAGROUP.COM

BEKAERTDESLEE

DEWERCHIN&CAEMS ‐ NILL SPRING
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VERILIN ‐ STUDIO APART

De groep ‘tapijt en interieurtextiel’ is de grootste productgroep binnen de Belgische textielindustrie en vertegenwoordigt zowat 42 % van de toegevoegde waarde.
Net zoals 2015 was 2016 voor het Belgisch interieurtextiel
geen slecht jaar. De grondstofprijzen vielen al bij al mee,
de wisselkoersen bleven gunstig en er is een toegenomen vertrouwen, zeker bij de West-Europese en NoordAmerikaanse klanten. Toch zijn er ook onweerswolken
met de Brexit, de nieuwe Amerikaanse president en de
sinds wel stijgende grondstofprijzen. Qua omzet behaalde ‘tapijt en interieurtextiel’ in 2016 een status-quo tot
lichte vooruitgang ten opzichte van 2015.
BELGISCH INTERIEURTEXTIEL,
STERK EXPORTGERICHT
Belgisch interieurtextiel wordt bijzonder internationaal
vermarkt. Gemiddeld blijft 85 % van de afzet dan wel in
Europa (met de EU alleen al ruim 80 %), maar er gaat ook
nog 8 % naar Amerika, vooral de VS, 5 % naar Azië, 1,5 %
naar Afrika en 0,5 % naar Oceanië.

Zowel de VS (afgepaste tapijten, textielmuurbekleding,
huishoudlinnen) als het VK (kamerbreed tapijt, geweven
matrastijk en zitmeubelstoﬀen) zijn top-afzetgebieden
voor het Belgisch interieurtextiel. En laat dat nu net die
twee landen zijn waar externe factoren in 2016 een totaal andere wending hebben genomen dan men had verwacht of gehoopt.
EERST WAS ER DE BREXIT…
De gevolgen van het VK-referendum van 23 juni 2016 en
de bijbehorende beslissing van uittreding uit de EU zullen in eerste instantie voor de Britse bevolking negatieve
gevolgen hebben, weliswaar op middellange termijn.
Want de koopkracht in het VK is structureel dalend en
dat zal nog meer voelbaar worden in de loop van 2017
en later. Door de sterk gedaalde koers van het Britse
pond worden de ingevoerde producten duurder voor de
Britse consument, en vaak is er geen volwaardig binnenlands Brits alternatief. De gevolgen van de Brexit zijn ook
merkbaar voor de Belgische producenten van tapijt en
interieurtextiel. De waarde van het Britse pond zakte na
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het referendum van eind juni 2016 bijna onmiddellijk met
10 % en gleed sindsdien verder af. Structureel schommelt
het Britse pond nu zowat 15 % onder het niveau van vóór
het referendum. In volume bleef de export van tapijt in
2016 het hele jaar door min of meer op peil, maar zakte
door het pond wel in waarde.

OMEXCO
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VAN MAELE WEAVERS

…EN TOEN KWAMEN DE AMERIKAANSE
PRESIDENTSVERKIEZINGEN
Voor de precieze gevolgen van de verkiezing van Donald
Trump tot nieuw president van de VS is het op het moment van de redactie van dit jaarverslag nog wat vroeg.
De koers van de euro t.o.v. de dollar bleef vooralsnog
gunstig voor de exporteurs uit de eurozone, wat maakt
dat onze uitvoerkansen op korte termijn niet meteen bedreigd zijn. De beloftes van o.a. omvangrijke infrastructuurinvesteringen en belastingverlagingen voeden de
verwachting dat de inflatie in de VS de komende jaren zal
stijgen. En dat kan er op zijn beurt weer voor zorgen dat
de rente daar nog verder en sneller zal toenemen en dus
ook de dollar. Die interne Amerikaanse groeiversnelling
schept bovendien ook extra afzetkansen voor onze bedrijven. Af te wachten is evenwel wat ‘America First’ en
‘Buy American’ zal brengen. Het gevaar voor een heroplaaiend protectionisme is niet denkbeeldig.
VEERKRACHT
Ook in 2017 zullen zich ongetwijfeld nieuwe uitdagingen
aandienen. Het verleden heeft al meermaals aangetoond dat de Belgische tapijt- en interieurtextielindustrie
over voldoende veerkracht beschikt om daarmee om te
gaan. Door de Brexit en Trump zal het zaak zijn om de exportmarkten nog meer te diversifiëren, nieuwe opportuniteiten te prospecteren, binnen de EU-eenheidsmarkt,
maar ook daarbuiten. Fedustria probeert de bedrijven
daarbij zoveel mogelijk te helpen. Dit gebeurt o.a. via
groepsdeelnames aan grote internationale vakbeurzen.
Ook in 2017 was en is dat het geval: Domotex (Hannover,
14-17 januari), London Fabric (Londen, 27-28 februari),
Domotex Asia/Chinafloor (Shanghai, 21-23 maart), Proposte (Cernobbio, 3-5 mei), Intertextile (Shanghai, 23-26
augustus). Van 6 tot 8 september 2017 vindt bovendien
een VIP-bezoekersactie op MoOD Brussels plaats, in
nauwe samenwerking met Flanders Investment & Trade
(FIT) en met beursorganisator Textirama.
Ook via individuele dienst- en adviesverlening inzake
export, zoals bijvoorbeeld: hulp bij het vinden van handelsagenten, het internationaal opvolgen van slechte
betalers, het opvolgen van productgebonden wetgeving
(bv. CE-markering voor bouwmaterialen, brandgedrag
zitmeubelstoﬀen in Ierland en het VK, de wettelijke etiketteringsverplichtingen), het aanreiken van trends op
internationaal vlak via dochter vzw Textivision, het internationaal promoten van Vlaamse nicheproducten zoals
via het label Belgian Linen, advies bij de bescherming van
intellectuele eigendom, enz.

JULESCLARYSSE
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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,
zonwering, 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…

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…

Sporttech*
Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken…
*copyright Messe Frankfurt

BEXCO
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Een definitie geven van ‘Technisch textiel’ is niet eenvoudig. Want deze ‘derde pijler’ van de textielindustrie,
naast het modetextiel en het interieurtextiel, is eigenlijk
geen duidelijk af te bakenen productgroep. In feite is het
een verzameling van textielproducten die een oplossing
bieden voor een hele reeks van maatschappelijke en industriële uitdagingen.
ONEINDIG VEEL TOEPASSINGEN
Laten we dat wat concreter maken. Bijvoorbeeld de
vraag naar meer veiligheid, zowel in de samenleving als
op het werk. Dat vraagt specifieke werk- en beschermkledij. Onder andere voor motorrijders, maar ook voor
werklui: voor staalarbeiders tegen hitte en vuur, voor
spoorwegpersoneel dat aan het onderhoud van treinstellen werkt, voor werknemers die in de diepvriesgroentesector werken, voor hoogtewerkers aan elektriciteitslijnen… En nog evidenter: de brandweerpakken,
de kogelwerende vesten van politie en soldaten… Een
andere toepassing is het medisch textiel: gaande van
steriele werkpakken van chirurgen en verplegend personeel over kiemvrij verbandgaas tot antidoorligmatrassen
voor de bedlegerige patiënten, wat ook zeer welkom is
voor de senioren in de rust- en verzorgingstehuizen.
Andere toepassingen van technisch textiel in de industrie zijn legio: stoﬀen voor airbags, hittebestendig doek
in inox-staaldraad voor de productie van autoruiten, onbrandbaar weefsel onder dakroofings, industrieel touwwerk voor schepen en oﬀshore boorplatformen, textiel
voor autobandversterking, zonweringsdoek… En ook
in het natuurbehoud en de milieubescherming brengt
technisch textiel vaak superieure oplossingen aan: bv.
onkruidwerend doek dat bovendien biodegradeerbaar
en composteerbaar is, geotextiel voor dijkbescherming,
groeibevorderend agrotextiel… Het gaat dus om een
haast ongelimiteerde lijst van technisch textiel als oplossing voor de steeds ruimere uitdagingen waar onze
samenleving mee geconfronteerd wordt.

LANO CARPETS

Technisch gesproken gaat het om het toevoegen van
nieuwe functionele eigenschappen aan textielproducten. Dat kan bv. door het toepassen van coatingtechnieken, wat het aanbrengen van één of meerdere deklagen
op een basistextieldoek is. Of textielcomposieten, die
aan belang winnen: het gaat om basistextiel, soms driedimensionaal gebreid of geweven, of zelfs ‘non-wovens’
(vilt), die met harsen verhard worden. Vaak worden zij
ingezet ter vervanging van bestaande ‘harde’ producten
omdat zij diezelfde hardheid en stevigheid combineren
met een lichter gewicht.
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WOLLUX

SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN
Kennis is de drijvende kracht achter technisch textiel. De
bedrijven staan op dit vlak niet alleen: door een goede
communicatie onderling, vaak tussen bedrijven uit verschillende sectoren, en met kenniscentra zoals het textieltechnologiecentrum Centexbel, kunnen nieuwe innovaties worden gecreëerd. Samenwerking is van cruciaal
belang. Daarnaast is de invloed van de klant/gebruiker bij
de productontwikkeling groot: hij bepaalt in zeer grote
mate wat geproduceerd wordt en aan welke specificaties de producten moeten voldoen. M.a.w. producent
en gebruiker zoeken vaak in partnerschap naar oplossingen. Het gaat dus in vele gevallen om maatwerk, en dus
cross-sectoraal.
BELANG VAN EXPORT
Het aandeel van technisch textiel in de totale Belgische
productie is beduidend hoger dan het EU-gemiddelde
(ca. 40 % versus 20 %). Hierdoor spelen de Belgische producenten van technisch textiel op Europees vlak een
vooraanstaande rol.
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INSULCON

Om de exportinspanningen te ondersteunen, organiseert Fedustria groepsstanden op belangrijke internationale beurzen. In 2016 was dat het geval op Techtextil North America (Atlanta, 3-5 mei) en Cinte Techtextil
China (Shanghai, 12 -14 oktober). In 2017 (9-12 mei) vindt
in Frankfurt de tweejaarlijkse vakbeurs Techtextil plaats,
de grootste in zijn soort ter wereld. In totaal zullen zo’n
50-tal Belgische exposanten deelnemen.
HELIOSCREEN ‐ HUNTER DOUGLAS
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Kledingtextiel
De productgroep Kledingtextiel
omvat weefsels en gebreide stoffen voor vrijetijdskleding, sportkleding, regenkleding, nachtkleding, werkkledij, ondergoed,
fashion wear, voeringen en afgewerkte breigoedproducten zoals
baby- en kinderkleding, joggings,
pulls en andere bovenkleding,
beenbekleding en T-shirts.

ENKELE CIJFERS
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CETTE ®

NILORN BELGIUM

CONCORDIA TEXTILES
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De weverijen van kledingtextiel combineren de productie van modestoﬀen met deze van stoﬀen voor werk-,
imago- of beschermkledij. Nog meer dan vroeger leggen
de bedrijven zich toe op de laatste trends, kleurencombinaties en patronen. Ook breigoedbedrijven kiezen resoluut voor producten met een hoge toegevoegde waarde:
hetzij zeer modieus en te zien op internationale catwalks,
hetzij meer technische kledij.
Een mooie promotie van onze Belgische kledijstoﬀen
werd gemaakt door de Belgische atleten en hun begeleiders op de Olympische Spelen 2016 in Rio. Hun oﬃciële
outfit (bv. tijdens de openingsceremonie) was gemaakt
van Belgische stoﬀen (ontwerp en productie door Terre
Bleue, katoenen stoﬀen van Utexbel, voeringstoﬀen van
Concordia Textiles, en labels van Nilorn).
CONJUNCTUUR
De productie van gebreide en geweven stoﬀen bleef op
een vergelijkbaar productieniveau als in 2015. Bedrijven
zetten echter volop in op innovatie, kwaliteit en doorgedreven klantgericht denken. Hierdoor nam de toegevoegde waarde in 2016 toe.
VORMING EN SAMENWERKING
Velen weten dat niet, maar de productie van kleding
is een vrij complex proces. Diverse spelers, een lange
productieketting, en vele normen en reglementeringen

bepalen dit proces. De jaarlijkse Horizonverkenningen
Kledingtextiel – een initiatief van Centexbel, Fedustria en
Creamoda – geven een overzicht van de evoluties op vlak
van milieulabeling, certificeringen, normeringen…
Ook de samenwerking doorheen de keten (met andere
beroepsorganisaties, toeleveranciers, distributeurs, kennisinstellingen en onderwijs) is een topic waar Fedustria
sterk op inzet. MoTIV, het mode- en textielinnovatieplatform voor de versterking van de communicatie doorheen
de supply chain in de kleding, wil de innovatie stimuleren
en de time-to-market verkorten. MoTIV vierde op 24 mei
2016 haar 10-jarig bestaan.
DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN
De Vlaamse overheid wil tegen 2020 volledig duurzaam
aankopen, ook op het vlak van kleding en textielproducten. Aangezien Fedustria veel belang hecht aan de eerlijke productie van kleding, moedigt zij de overheid aan
om op die ingeslagen weg verder te gaan en te wijzen op
de nog bestaande knelpunten.
In 2016 werd de nieuwe Belgische Wet op de Overheidsopdrachten goedgekeurd en in 2017 worden de uitvoeringsbesluiten verder uitgewerkt. Zo zal de wet normaal
gezien in de loop van 2017 van kracht worden. De nieuwe
wet bevat elementen die ook de eerlijke productie van
kleding moet bevorderen.
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SIOEN INDUSTRIES
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GEVAERT BANDWEVERIJ

EUROPEES NIVEAU NIET VERGETEN
Het is wat ingewikkeld, maar toch uiterst belangrijk:
de oorsprongsregels. Zo worden de preferentiële oorsprongsregels voor de pan-Euro-medzone hervormd.
Fedustria verzet zich o.a. tegen een veralgemening van
de ‘totale cumul’, omdat het dan mogelijk wordt dat
kledij waarvan geen enkele bewerking (spinnen of weven) in de EU heeft plaatsgevonden, toch ‘Europees’ van
oorsprong zou worden. Dat zou ongetwijfeld nefast zijn
voor de Belgische/Europese spinnerijen en weverijen, en
dat kan toch niet de bedoeling zijn van preferentiële oorsprongsregels.
VOOR PRODUCTEN DIE DE GEZONDHEID
BESCHERMEN
Daarnaast wil de Europese Commissie een restrictievoorstel uitwerken voor gevaarlijke stoﬀen in textielproducten voor consumentengebruik en kledij (CMR-stoﬀen
die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn).
Op zich zijn we uiteraard vóór die restrictie. Het is wel
belangrijk dat de restrictie in eerste instantie beperkt
wordt tot textiel dat direct en langdurig in contact komt
met de huid én tot relevante CMR-stoﬀen voor dat textieltype. Fedustria heeft deelgenomen aan de door de
Europese Commissie georganiseerde publieksconsultatie en blijft de verdere ontwikkelingen op dit vlak (vnl.
bepaling limietwaarden) van nabij opvolgen.

LIBECO HOME

Veredeling

CONCORDIA TEXTILES

.

*

De productgroep Veredeling

• omvat zowel loonveredeling (dienstverlening aan derden) als geïntegreerde veredeling (die werkt voor de eigen
textielactiviteiten van de onderneming).

De activiteit van de textielveredeling wordt hetzij geïntegreerd in een textielbedrijf, hetzij uitgevoerd door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars), en wil extra functionaliteiten aan een textielproduct toevoegen.
OP WEG NAAR DUURZAAM PRODUCEREN
De veredelingsbedrijven blijven continu inzetten op het
reduceren van hun milieu-impact. Door verregaande waterbesparingen, doorgedreven zuivering, en vervanging
van hulpproducten en chemicaliën zijn het geloosde debiet, de geloosde concentraties en de totale vuilvracht
tijdens de afgelopen 20 jaar drastisch gedaald. Dankzij
het gebruik van alternatieve waterbronnen konden de
diepe grondwaterwinningen bovendien substantieel
worden afgebouwd.
ESSENTIELE GRONDSTOFFEN
De Europese richtlijn industriële emissies legt strenge
emissienormen op voor oplosmiddelen die gekenmerkt

geïntegreerd

loon
geïntegreerd

* Alleen bedrijven met 10
of meer werknemers

%
ENKELE CIJFERS

• maakt ze vuilafstotend, krimpvrij,
brandvertragend… en brengt coatings (deklagen) aan,

.

loon

• wast, bleekt, verft, bedrukt en coat
diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…),

mio €

+ %

%

worden door bepaalde gevaareigenschappen. Dus ook
voor N,N-dimethylformamide (DMF), een essentieel
solvent voor het coaten van polyurethaan. Echter, de
textielcoatingbedrijven hebben – zelfs met de best beschikbare technieken – moeite om hieraan te voldoen.
Daarom blijft Fedustria bij de Europese en Belgische autoriteiten aandringen op realistische en haalbare emissiegrenswaarden die de veiligheid en gezondheid evenmin
in gevaar brengen.
Water-, olie- en vuilafstotende eigenschappen zijn sterke
troeven voor beschermkledij. In 2016 maakte de Europese Commissie haar gewijzigd voorstel kenbaar om het
gebruik van PFOA’s, nodig om deze waardevolle eigenschappen te bereiken, aan banden te leggen. Er wordt
wel een uitzondering voorzien voor het waterafstotend
maken van beschermkledij. Dit is echter onvoldoende.
Deze uitzondering moet ook gelden voor olie-afstotende
behandelingen. Fedustria blijft hiervoor ijveren.

Jaarverslag Fedustria 2016-2017
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Garenproductie
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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.

DE BASIS VAN DE TEXTIELPRODUCTIE
Garens liggen aan de basis van (de meeste) textielproducten:
zonder garens geen kledij, noch meubelstoﬀen of tapijten, en
vrijwel geen technische weefsels of breisels, enz.
Binnen de Belgische textielsector zijn er, naast onafhankelijke
spinnerijen, ook een aantal geïntegreerde spinnerijen (die garens produceren voor de eigen weverijen in de textielgroep).
In de Belgische textielindustrie is de spinnerijactiviteit een nichegebeuren. Het heeft er een aandeel van ongeveer 2 %. Het productievolume bleef in 2016 nagenoeg status-quo. Daartegenover staat een toename van de toegevoegde waarde. Dit is het
resultaat van de inspanningen op vlak van R&D en creativiteit.

ENKELE CIJFERS

%
mio €

- %

CALCUTTA

%

ONTWIKKELINGEN OP MAAT VAN DE KLANT: INNOVATIEF EN ECOLOGISCH
Doordat de textielbedrijven zich steeds meer op technisch textiel of textiel met specifieke functionaliteiten richten, is het niet
onlogisch dat ook de garenproducenten zich meer en meer
toeleggen op innovatieve garens (bv. garens die een bepaalde
touché (aanvoelen) geven, alsook nieuwe en verrassende combinaties van vezels…). De ontwikkeling van dergelijke ‘speciale’
garens gebeurt veelal in samenspraak met de klanten, maar ook
met onderzoeksinstellingen, toeleveranciers en machineconstructeurs.
Ook wordt steeds meer ingezet op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan zijn in massa-geverfde vezels, waardoor de garens
of het doek achteraf niet meer geverfd moeten worden. Hierdoor wordt het waterverbruik voor de weefsels/breisels tot bijna niets herleid, en zijn er ook geen chemische additieven nodig.
Bovendien is dit energie-eﬃciënt. Er is ook een trend merkbaar
naar het gebruik van gerecycleerde vezels uit gebruikte stoﬀen.
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Meubel
De Meubelindustrie omvat naast meubelen
(eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels,
stoelen…), ook matrassen en bedbodems.
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JORI

DURLET

DOX PROJECTINRICHTERS

VARAM
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De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg
1.860 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden
van 2016, een stijging met 4,5 % t.o.v. dezelfde periode
in 2015. De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging
met 1,1 %, waardoor de stijging in volume nagenoeg 3,5 %
bedroeg.
De relatief hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit en het goede investeringsniveau wijzen op vertrouwen, maar de Brexit-zorgen en de sterk toenemende
concurrentie uit Oostelijke of Zuiderse EU-lidstaten zorgen toch ook voor de nodige ongerustheid. Bovendien
staan het consumentenvertrouwen en het bestellingsniveau in de meubelhandel in het rood.
‘AANVAARDINGSPLICHT’ VOOR MATRASSEN
IN BELGIE
De onderhandelingen over een ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen’, kortweg
UPV of ‘aanvaardingsplicht’, liepen ook in 2016 verder.
De grootste knelpunten bleven de uiteenlopende visies
van de verschillende gewesten. Terwijl de Vlaamse wetgeving de implementatie van deze UPV voorziet vanaf 1
januari 2018, lijkt men in Wallonië minder gehaast. Tevens
lijkt de Waalse overheid geen voorstander te zijn van het
klassieke systeem van de aanvaardingsplicht zoals dit
momenteel in Vlaanderen wordt uitgewerkt. Terwijl in
Vlaanderen de recyclagemogelijkheden en het sluiten
van kringlopen voorop staan, wordt in Wallonië vooral
de focus gelegd op lokale tewerkstelling. Het Brusselse

gewest tenslotte neemt een eerder afwachtende houding aan.
Fedustria pleit voor de invoering van één uniek systeem
in heel België, zo niet zullen wij geen milieubeleidsovereenkomst kunnen ondertekenen. In deze positie wordt
Fedustria gesteund door Comeos (Federatie van de
handel en diensten) en De Woonwinkels (voormalig Navem, Nationale vereniging van de meubelhandel), met
wie nauw samengewerkt wordt in dit dossier. Verder is
Fedustria van mening dat een UPV zich in eerste instantie
dient te beperken tot de huishoudelijke markt (en niet de
professionele markt), en is een graduele invoering van de
UPV de aangewezen weg.
Ook binnen de Europese koepelfederaties EFIC (European Furniture Industries Confederation) en EBIA (European Bedding Industries Association) toonden de leden
zich bezorgd over het feit dat de sector in de toekomst
kan worden geconfronteerd met een veelheid aan UPVsystemen met grote verschillen tussen de onderscheiden
landen.
Dit weerhoudt de Openbare Vlaamse Afvalstoﬀenmaatschappij OVAM er alvast niet van om ook al na te denken over een UPV voor meubelen in het algemeen. Een
eerste onderzoek naar de wenselijkheid/haalbaarheid
van een dergelijk systeem zou in 2017 worden gevoerd.
Fedustria zal alvast kort op de bal spelen en de ontwikkelingen van nabij opvolgen.
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RECOR BEDDING

BELGOFURN: EXPORTFACILITATOR
VOOR HET BELGISCH MEUBEL
De exportwerking van BelgoFurn faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor Belgische meubelbedrijven. Export is en blijft immers een belangrijke
hefboom voor de groei van de productie en omzet van
het Belgisch meubel. In dit kader stelt BelgoFurn jaarlijks
een actieprogramma voor, mede geruggesteund door
Flanders Investment & Trade en de Meubelraad van
Fedustria.
Highlights in de werking van BelgoFurn 2016 waren o.a.
persacties gericht op de Franse, de Duitse en de Nederlandse markt, de publicatie van een Duitse exportbrochure naar aanleiding van de meubelbeurs van Keulen
(januari) en een Engelstalig exportrepertorium gericht
op internationale markten. Er was ook een groepsreis
naar Midden-Engeland en de uitnodiging van Engelse
aankopers, een opvolgingsreis naar China onder de noemer ‘La Chine revisitée’, een oriëntatiereis naar Roemenië, een prospectiereis naar Iran en de VAE, een collectieve deelname aan de beurs Furniture China (september),
en het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de
Meubelbeurs van Brussel in november.

MICHELDENOLF
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BELFORM

Voor 2017 zijn er o.a. specifieke prospectiereizen naar
Schotland, de VS en Zuidoost-Azië voorzien. Vanzelfsprekend blijft de Meubelbeurs van Brussel een topprioriteit.

JB DE DECKER

FRAKO
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VANDENBERGHE

Houten constructie-elementen
De productgroep Houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van deuren, ramen, parket, gelijmd gelamelleerde
spanten, houtverduurzaming, dakspanten met knoopplaten, houtskeletbouw en houtbouw.
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NAAR EEN EENGEMAAKTE MARKT VOOR BOUWPRODUCTEN
De Europese Bouwproductenverordening past in het kader van de creatie van een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten. Zij bepaalt dat de evaluatie en het bewijs van
eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. De
lidstaten mogen slechts eigenschappen opleggen die in Europese leidraden opgenomen zijn.
Nationale labels die zuivere handelsbarrières zijn, moeten dus verdwijnen.
Fedustria vindt het een goede zaak dat de Europese markt er komt. En dat op termijn enkel
labels met een duidelijke meerwaarde voor producent en consument overeind zullen blijven.
HOUTSKELETBOUW: ENERGIE-EFFICIENT EN MILIEUVRIENDELIJK
Bouwen in houtskeletbouw is ecologisch. Het zorgt voor een besparing op de energie-uitgaven, wat perfect aansluit bij de trend naar beter geïsoleerde woningen en een verdichting
van het Belgische woongebied. De Houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) zet
acties op om alle troeven van deze duurzame vorm van bouwen in de kijker te zetten.
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KORLAM

WWW.LIVINLODGE.BE
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SANTANA KURKVLOEREN

CABBANI BY DECOSPAN

Omdat architecten met heel wat vragen zitten over
nieuwe technieken rond houtskeletbouw, organiseerde
HSOB ook in 2016 het Trendseminarie Houtskeletbouw.
Tijdens dit druk bijgewoonde evenement gaven specialisten technische uitleg over nieuwe toepassingen van
houtbouwtechnieken. Dankzij deze nieuwe technische
inzichten kunnen de houtskeletbouwbedrijven nu appartementen, scholen, kantoren, enz. bouwen die qua stabiliteit, brandveiligheid, akoestiek en thermisch comfort
even goed of zelfs beter scoren dan traditionele gebouwen.

KEBONY

BINNENHUISKLIMAAT
Reeds meerdere Europese lidstaten hebben een reglementering betreﬀende het indelen van bouwproducten
in verschillende emissieklassen (gebaseerd op de emissies van vluchtige organische koolwaterstoﬀen). Fedustria wijst er bij de Belgische bevoegde overheden op dat
klassenindelingen die niet-gezondheidsgerelateerd zijn
geen enkele meerwaarde hebben. Verder beveelt Fedustria de weg naar Europese harmonisatie aan.

Via de EFV (Europäischer Fertigbauverein) houdt HSOB
ook een vinger aan de pols m.b.t. de Europese ontwikkelingen op dit vlak.
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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.

ERIBEL

In 2016 trad de CE-markering voor brandwerende binnendeuren in voege. In een eerste fase is deze CE-markering
vrijwillig. Fedustria ziet de creatie van een Europese
markt voor deze producten als een kans, op voorwaarde
dat Europa realistische overgangstermijnen hanteert.
BRANDVEILIGHEID
Fedustria is lid van Fireforum vzw en Passive Fire Protection Association vzw (PFPA), twee sectoroverschrijdende verenigingen die informatie verstrekken over
bescherming tegen brand. Fedustria brengt er houten
producten op een positieve manier onder de aandacht.

UNILIN DIVISION INSULATION

Daarnaast is Fedustria 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.
TRADECO ‐ ARCHITECTE D SCHIETSE FR
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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…
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PANIDUR BY DECRUY

NORBORD
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UNILIN DIVISION PANELS

CONSOLIDATIE VANUIT EUROPEES PERSPECTIEF
Ten gevolge van een sterke consolidatie zijn er op vandaag in België nog slechts twee productiebedrijven van
‘ruwe’ platen, weliswaar met meerdere productiesites.
In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).
De sector van het houten plaatmateriaal is een hoogtechnologische sector, gekenmerkt door intensieve
innovatie. De bedrijven moeten immers voldoen aan
steeds strengere (Europese) wetgeving (o.a. inzake
emissies, gebruik van lijmen, BRef (of ‘beste technieken’) wood based panels, enz.). In dit verband steunt de
sector de eis van de European Panel Federation EPF dat
plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van
buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen zouden voldoen, en dit om oneerlijke
concurrentie te vermijden.

BESCHIKBAARHEID HOUTGRONDSTOF
EN CASCADEGEBRUIK CRUCIAAL
De beschikbaarheid van houtgrondstof blijft een cruciaal
element voor de toekomst van de productiebedrijven,
en de bezorgdheid over de impact van nieuwe grootschalige biomassaprojecten houdt de sector dan ook
uitermate bezig. In dit kader blijft Fedustria hameren op
een correcte cascadering van hout (eerst gebruik, dan
hergebruik en recyclage, pas in laatste instantie verbranding) als basis voor een duurzaam biomassabeleid.
Daartoe moeten de subsidies voor het verbranden van
houtgrondstof worden afgeschaft, aangezien ze haaks
staan op de principes van duurzame energieproductie.
DE ROL VAN HOUT BINNEN
DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Met haar ‘pakket circulaire economie’ wil de Europese
Commissie sterk inzetten op het werken in gesloten
kringlopen, wat Fedustria dan ook toejuicht. Via informatie en sensibilisering moedigt Fedustria het gebruik van
hout en houten producten aan: de koolstof die tijdens
het groeiproces van de boom werd opgeslagen, wordt
namelijk vastgehouden in de houten producten gedurende hun volledige levensduur. Uiteraard is dit goed
voor het klimaat. Bovendien wordt benadrukt dat hernieuwbare materialen, zoals hout, bijzondere aandacht
verdienen binnen de circulaire economie, en minstens
dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde materialen.
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Houten verpakkingen
De productgroep Houten verpakkingen verenigt
de producenten van kisten, paletten, stuwhout
en kabelhaspels. Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPALpaletten, 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.
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POOLING PARTNERS

KEULEERS & CO

ATELIERS DU MONCEAU

HOUTEN VERPAKKINGEN:
UNIVERSEEL INZETBAAR EN ECOLOGISCH
Uit Europees onderzoek blijkt dat in houten verpakkingen minder bacteriën zitten dan in kunststofverpakkingen. Dit bewijst dat houten verpakkingen dus ook in de
voedingsindustrie een plaats hebben. Fedustria benadrukt de universele inzetbaarheid van hout en de milieuvoordelen van het gebruik ervan.
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NEKTO

EPAL-PALETTEN: BELEPAL GAAT STRIJD
AAN TEGEN NAMAAKPALETTEN
De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet ter
wereld. Deze palet dankt haar populariteit aan de goede
kwaliteit, de multi-inzetbaarheid in tal van sectoren, en
aan het systeem van uitwisselbaarheid. De kwaliteit blijft
gegarandeerd omdat de fabrikanten en de herstellers
van EPAL-paletten zich frequent laten controleren door
een onafhankelijk inspectiebedrijf. De Europese vereniging EPAL organiseert dit soort controles al tientallen
jaren.
Het succes van de EPAL-palet zet malafide bedrijven echter aan tot het in omloop brengen van goedkope imitaties, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van EPAL.
Om deze palettenfraude actief op te sporen, heeft Belepal (de vereniging van Belgische en Luxemburgse fabrikanten en herstellers van EPAL-paletten) – in samenwerking met Nederland en Frankrijk – field managers op de
baan gestuurd. Op basis daarvan heeft Belepal verschillende klachten ingediend bij de economische inspectie,
die vervolgens overgegaan is tot de inbeslagname van de
frauduleuze paletten.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Houten verpakkingen zijn de oplossing bij uitstek voor
de circulaire economie. Fedustria en Belepal leggen de
bedrijven met aangepast communicatiemateriaal uit
waarom dit zo is.
Een voorwaarde voor hergebruik en recyclage is wel
dat de verpakkingen beantwoorden aan afgesproken
normen, die gecontroleerd en nageleefd worden. Via
contacten met andere Europese en Belgische sectororganisaties streeft Fedustria ernaar om het gamma van
paletten dat onderworpen is aan deugdelijke kwaliteitscontroles, in binnen- en buitenland, uit te breiden naar
bijvoorbeeld paletten voor de chemische nijverheid of
voor de glasindustrie.
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Andere producten van hout
De veelzijdige productgroep Andere producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen (houtdraaiwerk) als die van speeltoestellen, kaders en lijsten, borstels en penselen, muziekinstrumenten, lijkkisten, enz.
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WWW.MATELIER.BE
HOUTLAND

DEKNUDT FRAMES

DEKNUDT MIRRORS
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DEKNUDT FRAMES

SOLID BVBA

SPEELTOESTELLEN
Omdat veel gemeenten krap bij kas zitten, wordt veel
minder geïnvesteerd in speelinfrastructuur. De vzw Recreabel, die binnen Fedustria de fabrikanten van speeltoestellen en andere producten voor de openbare ruimte
verenigt, betreurt dit. Goed uitgeruste lokale speelterreinen vormen namelijk een extra aantrekkingskracht voor
jonge gezinnen met kinderen.
Omdat de veiligheid van speeltoestellen het publiek zeer
nauw aan het hart ligt, bestaan er voor speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt
dan ook van nabij de Europese normalisatiewerkzaamheden ter zake op.
BORSTELS EN PENSELEN
Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied. Zoals in andere sectoren die kampen met sterke concurrentie uit lagelonenlanden, mikken de Belgische borstel-

spelers op kwaliteit en specialisatie. Dit vergt een nauwe
opvolging van nieuwe regels, zeker voor borstels die in
contact komen met voedsel. Binnen Fedustria bespreken
de fabrikanten deze ontwikkelingen. Daarnaast bereiden
zij samen de vierjaarlijkse internationale beurs Interbrush
(Freiburg, Duitsland) voor en onderhouden zij nauwe
contacten met het Borstelmuseum in Izegem.
INTERIEURPRODUCTEN
Fabrikanten van houten wand- en vloerbekleding, van kaders en staaflijsten, van decoratieve deuren, enz. worden
doorgaans geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als
bedrijven die andere interieurproducten maken (meubelen, keukens, interieurtextiel…). Ze vinden dan ook
makkelijk aansluiting bij de Fedustria-activiteiten rond
interieurinrichting.
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Houtinvoerhandel
De groep Houtinvoerhandel groepeert
houtinvoerders en agenten die instaan
voor de wereldwijde aankoop en de invoer
van ruw of half-afgewerkt hout. Aangezien
een aantal van deze bedrijven ook houtverwerkende activiteiten doen, bestaat er
vaak een directe link met de hout- en meubelproducenten.

ENKELE CIJFERS

mio €
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FEPCO

ALTRIPAN

OPSTART GROEPSWERKING HOUTINVOERHANDEL BINNEN FEDUSTRIA
Sinds 1 januari 2017 heeft Fedustria de werking van de
Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI)
overgenomen. Het gaat om een 40-tal bedrijven (houtinvoerders) en agenten die een omzet genereren van 450
miljoen euro/jaar en 400 personen tewerkstellen. Enkele
van deze bedrijven waren reeds lid van Fedustria, omdat
zij ook houtverwerkende activiteiten uitvoeren.
De opname van BFHI binnen Fedustria is er gekomen op
vraag van (de leden van) BFHI, die daarmee een bestendiging van hun interne groepswerking willen garanderen
binnen een organisatie die hen de nodige ondersteuning
en dienstverlening kan bieden. Voor de houtinvoerhandel zijn o.a. volgende thema’s relevant: de Europese
houtverordening EUTR (European Timber Regulation),
FSC/PEFC-certificatie, CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), douanereglementeringen, statistiek en CE-markering.
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BILTERIJST

BILTERIJST

'FLEGT'-LICENTIESYSTEEM VOOR HOUT
EN HOUTEN PRODUCTEN UIT INDONESIE
In 2005 lanceerde de Europese Unie haar FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade),
een vrijwillig systeem dat ervoor moet zorgen dat vanuit
de landen die deelnemen aan dit plan enkel legaal geoogst hout naar de EU wordt verscheept.
Niettegenstaande er vrij vlug vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPA’s) werden afgesloten met een aantal
landen waaronder Indonesië, liet de uitwerking ervan en
het opzetten van controlesystemen lang op zich wachten.
Sinds 15 november 2016 erkent de Europese Unie formeel het licentiesysteem van Indonesië dat de wettelijkheid van de geëxporteerde houtproducten garandeert.
In de loop van januari 2017 kwamen de eerste ladingen
FLEGT-gecertificeerd hout uit Indonesië aan in de Antwerpse haven en bij de Belgische houtinvoerders.

SLOTS ‐ WWW.SLOTS.BE

PERFECTA

VENDREDI

Fedustria in actie
‘BREXIT MEANS BREXIT’
In het referendum van 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten voor de Brexit
gestemd, met name het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

BREXIT – FEDUSTRIA-DELEGATIE ONTVANGEN BIJ VICEPREMIER KRIS PEETERS

(wijzerszin) Jean-Paul Depraetere (Escolys), Tom Debusschere (Balta), Joe Lano (Lano Carpets), Dirk Dees (Belgotex Group, met o.a. Associated Weavers), Henk Mahieu (directeur Internationale Betrekkingen en Overheidsbedrijven op het Kabinet van Kris Peeters), vicepremier Kris Peeters en Graaf Paul Buysse. Ook Francis Verstraete (Groep Masureel) nam deel.

Onmiddellijk na het referendum
werd op initiatief van vicepremier
Kris Peeters (CD&V), tevens minister van Economie en Werk in de
federale regering, een Brexit High
Level Group opgericht, voorgezeten door Graaf Paul Buysse. Deze
High Level Group heeft Fedustria
op 25 oktober 2016 ontvangen om
de gevolgen van de Brexit voor
onze industrie (voornamelijk interieurtextiel) te bespreken. De bekommernissen van onze industrie
werden terdege weerhouden in
het finale rapport dat deze High
Level Group heeft opgesteld.

BREXIT – ONTMOETING
MET DE BRITSE AMBASSADEUR
Op 17 januari 2017, dag van de grote Brexit-toespraak
van de Britse premier Theresa May, aankondigend dat
het VK voor een ‘hard Brexit’ gaat, vond bij Fedustria
in Anderlecht een informele ontmoeting plaats tussen Alison Rose, de Britse ambassadrice in België, en
directeur-generaal Fa Quix. De ontmoeting kwam er op
verzoek van de ambassadrice zelf. Fedustria verduidelijkte dat het een zo handelsvriendelijk mogelijk nieuw
akkoord wenst dat na de Brexit onderhandeld moet
worden.
Mrs. Alison Rose, de Britse ambassadrice in België, en Fa Quix.

Jaarverslag Fedustria 2016-2017
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BEDRIJFSVRIENDELIJK BELEID
GESPREK MET OPEN VLD-VOORZITSTER GWENDOLYN RUTTEN
Op 14 september 2016 vond
op het partijhoofdkwartier
van Open Vld in de Melsensstraat in Brussel een overleg
plaats tussen een Fedustriadelegatie en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.
Aanleiding was de biomassaproblematiek en het standpunt dat Fedustria daarover
inneemt. Daarnaast werd ook
de sociaaleconomische actualiteit besproken. Er werd in
het bijzonder ingegaan op de
geplande hervorming van de
vennootschapsbelasting en
de prioriteiten die Fedustria
daarin legt.

(vlnr) Filip De Jaeger (Fedustria), Lode De Boe (Unilin), Gwendolyn Rutten, Ingrid Hontis en Fa Quix (beide Fedustria).

FEDUSTRIA-TOP ONTMOET MINISTER VAN FINANCIEN JOHAN VAN OVERTVELDT
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(vlnr) Kabinetschef Sven De Neef, minister Johan Van Overtveldt, adjunct-kabinetschef Jeroen Jacobs, Fa Quix en Filip De Jaeger (Fedustria) en Luc Billiet (Lefevere Group en voorzitter van Fedustria). Waren ook aanwezig: Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling
en vicevoorzitter van Fedustria), Jean-François Gribomont (Utexbel en oud-voorzitter van Fedustria), Vincent Jonckheere (Jonckheere
Projects), Marc Blomme, Katja De Vos en Kris Van Peteghem (Fedustria).

Op vrijdag 16 december 2016 heeft de top van Fedustria minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontmoet. Het
spreekt vanzelf dat vooral de thema’s concurrentiepositie en fiscaliteit werden besproken. Fedustria drong er bij de
minister op aan opdat de taxshift in het geval van ploegen- en nachtarbeid volledig zou kunnen worden toegepast, hetgeen in een aantal bedrijven niet het geval is wegens de gekozen techniek. Een eenvoudige oplossing werd voorgesteld.
Tevens werd gepleit voor een hervorming van de vennootschapsbelasting, waarbij vereenvoudiging en verlaging van het
faciaal tarief centraal moeten staan, en in geen geval mag leiden tot een verhoging van de eﬀectieve belasting die de
vennootschappen dienen te betalen.
FEDUSTRIA OVERLEGT MET FLANDERS INVESTMENT
& TRADE (FIT)
Voor de meeste lidbedrijven van Fedustria is export van
levensbelang; voor menig bedrijf loopt het exportaandeel
zelfs boven de 90 %, al wordt het overgrote deel van die exportomzet wel binnen de ons omringende landen gerealiseerd. Fedustria wil de bedrijven in hun exportinspanningen
ondersteunen en doet dat veelal in actief partnership met
derden. Eén van die partners is FIT, Flanders Investment
& Trade (naast ook AWEX in Wallonië en Brussels Export).
Jaarlijks wordt deze samenwerking geëvalueerd, zoals op
16 februari 2016 en ook op 9 februari 2017.

(vlnr) Claire Tillekaerts, Dirk Van Steerteghem en Peter Jaspers (alle drie van FIT) op
het overleg op 16 februari 2016.
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ONTMOETING MET CD&VVOORZITTER WOUTER BEKE
Op 29 september 2016 heeft een uitgebreide Fedustria-delegatie een ontmoeting gehad met CD&V-voorzitter
Wouter Beke en met Koen Van den
Heuvel, fractieleider voor de CD&V
in het Vlaams Parlement. Tijdens een
werklunch werd ingegaan op een aantal actualiteitsthema’s en knelpunten
die zich daarin voor onze industrie
stellen.

(vlnr) Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter van Fedustria), Wouter Beke,
Jean-François Gribomont (Utexbel en oud-voorzitter van Fedustria), Frank Veranneman (Veranneman Technical Textiles-Groep Sioen), Koen Van den Heuvel, en Steven Verraes (Meubar).

ROADTRIP WEST-VLAANDEREN
‘TROTS OP ONZE MAAKINDUSTRIE’ – PROMOTOUR

Jean de Bethune (gedeputeerde van de provincie WestVlaanderen) en Cathy Verstraete (Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen).

Van september tot december 2016 werden zes straﬀe WestVlaamse maakbedrijven uit de sectoren textiel, hout & meubel,
en kunststof in de kijker gezet waaronder ESG, Libeco, Boone
en Spano. Het gaat om bedrijven die zichzelf voortdurend heruitvinden en het verschil maken in een competitieve wereld.
Deze Roadtrip werd georganiseerd door de POM West-Vlaanderen in samenwerking met de beroepsorganisaties Fedustria
en essenscia. Mediapartners waren Focus-WTV en de Krant van
West-Vlaanderen. Op 13 december 2016 vond in Kortrijk een slotevent plaats naar aanleiding van deze ‘roadtrip’.

INNOVATIE
ONDERHOUD MET VLAAMS
MINISTER VAN INNOVATIE
PHILIPPE MUYTERS
Op donderdag 22 september
2016 vond op het kabinet van
Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, een
overleg plaats tussen een delegatie van Centexbel/Fedustria
met de minister. Doel was om de
minister te wijzen op het belang
van kennisdiﬀusie voor onze industrie.

KABINET MINISTER MUYTERS

Op de voorste rij (vlnr): Frans Van Giel (BIG), Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling
en vicevoorzitter van Fedustria), Hans Dewaele (BekaertDeslee en voorzitter van Centexbel),
Guy Van den Storme (VDS Weaving) en Jan Laperre (directeur-generaal Centexbel). Op de achterste rij (vlnr): Manu Tuytens (Concordia Textiles), Vlaams minister Philippe Muyters, Patrick
Rigole (Vetex) en Thomas Seynaeve (Seyntex).

Jaarverslag Fedustria 2016-2017
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ENERGIE & MILIEU

ENERGIEMINISTER MARIE CHRISTINE MARGHEM, EREGASTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN
FEDUSTRIA OP 20 APRIL 2016 IN MONS
Fedustria verwelkomde federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling, mevrouw Marie Christine
Marghem (MR) ter gelegenheid van de
Algemene Vergadering van Fedustria in
Mons op 20 april 2016. ‘Energie’ blijft een
heikel dossier: de te hoge energiekosten
in België t.o.v. de buurlanden (vooral door
heﬃngen en taksen), de noodzaak van
een energienorm en een energiepact, en
onvermijdelijk ook het biomassaverhaal.
FOTOMIX

(vlnr) Fa Quix (Fedustria), Pieter Timmermans (VBO), Jean-François Gribomont (Utexbel en
oud-voorzitter van Fedustria), minister Marie Christine Marghem, Luc Billiet (Lefevere Group
en voorzitter van Fedustria), Filip De Jaeger en André Cochaux (beide Fedustria).

VIERING 20 JAAR VORMING MILIEU & ENERGIE MET MINISTER
JOKE SCHAUVLIEGE
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De opleidingscyclus Vorming Milieu en Energie (VME) bestond in 2016
20 jaar. VME is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét leertrefpunt
voor milieucoördinatoren uit de sectoren textiel, textielverzorging en
hout en meubel. Het nieuwe seizoen werd feestelijk geopend met een
viering in aanwezigheid van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Deze viering vond plaats op 15 september 2016 in 3Square te Zwijnaarde. Minister Schauvliege reikte ook de
VME-awards uit aan de drie ‘meest leergierige’ milieucoördinatoren uit
onze sector.
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw.

VLAAMS MINISTER
BART TOMMELEIN TE GAST
BIJ UNILIN I.V.M. BIOMASSA
Op 13 oktober 2016 bracht Vlaams minister
van Begroting, Financiën en Energie, Bart
Tommelein, een bezoek aan spaanplaatproducent Unilin in Wielsbeke. Tijdens dit
bezoek werd aangetoond hoe het principe
van een ‘gecascadeerd gebruik van hout’
is ingebed in de bedrijfscultuur van Unilin
en van onze industrie. Tot 80 % recyclagehout kan worden verwerkt in spaanplaten.
Essentieel hierbij is een goede sortering
van houtafval aan de bron.

Plantmanager Henk Vanwymelbeecke (Unilin) legt aan minister Bart Tommelein uit hoe
de sortering van houtafval tot houtgrondstof leidt, samen met Lode De Boe en Bernard
Thiers (Unilin).
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ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN

ONTMOETING MET MINISTER-PRESIDENT GEERT BOURGEOIS
Op 14 januari 2016 heeft de top van
Fedustria Vlaams minister-president
Geert Bourgeois in Brussel ontmoet
ter gelegenheid van een werklunch.
Een vijftal thema’s werden toegelicht: het belang van kosten voor de
bedrijven (niet alleen de loonkosten,
maar ook de energiekosten), het belang van hout als grondstof dat niet
gesubsidieerd mag verbrand worden
in megabiomassacentrales, innovatie
als sleutel tot succes voor onze industriële bedrijven en de rol daarin van
onze sectorale kenniscentra Centexbel en Wood.be, de exportpromotie
en aandacht voor de goede samenwerking tussen onze industrie en
Flanders Investment & Trade (FIT), en
tenslotte enkele sociale thema’s.

Claire Tillekaerts (FIT), minister-president Geert Bourgeois en Luc Billiet (Lefevere Group)
over het belang van export voor de welvaartscreatie.

VICEPREMIER ALEXANDER DE CROO BEZOEKT UTEXBEL IN RONSE

Links Jozef Dauwe, gedeputeerde Economie van de provincie Oost-Vaanderen;
in het midden Luc Dupont, burgemeester van Ronse, en naast hem vicepremier
Alexander De Croo; rechts Jean-François Gribomont en achteraan Jean-Luc Derycke
(beide Utexbel).

Op dinsdag 1 maart 2016 heeft vicepremier Alexander De Croo een bezoek gebracht aan het textielbedrijf Utexbel van
Jean-François Gribomont, met hoofdzetel in Ronse. Die wees o.a. op het belang
van het beheersen van de kosten voor
de ondernemingen, inzonderheid loonen energiekosten, het beperken van de
administratieve lasten, het behoud van
het belangrijke systeem van de tijdelijke
werkloosheid, en de noodzaak van een
level playing field op Europees en internationaal vlak.

SOPHIE WILMES, MINISTER VAN BEGROTING,
GASTSPREKER OP DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET VBO
De Raad van Bestuur van het VBO, waarvan Fedustria lid is, is op donderdag 27 oktober 2016 op de VBO-hoofdzetel in Brussel samengekomen
met als gastspreker Sophie Wilmès, federaal minister van Begroting.
Men was het eens over het belang van het nemen van structurele maatregelen en de bedoeling om zo spoedig mogelijk naar een tekort van nul
procent te gaan. Maar niet met maatregelen die de lage economische
groei nog verder afremmen.
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Minister Sophie Wilmès, Pieter Timmermans (afgevaardigd
bestuurder van het VBO) en Michèle Sioen (Sioen Industries
en voorzitster van het VBO tot 13 maart 2017).
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JONGERENCLUB XYZ SUCCESVOL GESTART!
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Op 7 december 2016 vond de startvergadering van de Jongerenclub
XYZ van Fedustria plaats in GentPoortakker. Via een speeddateformule kon de komende generatie
bedrijfsleiders en managers uit de
textiel-, hout- en meubelbedrijven
kennismaken met het federatieteam en met collega’s uit andere
lidbedrijven. Een 20-tal enthousiaste jonge ondernemers namen
eraan deel. Na een verwelkoming
door Francis Verstraete, vicevoorzitter Fedustria, gaf Fa Quix een
korte voorstelling van de federatie. Vervolgens ging de speeddate
van start rond 5 gespreksthema’s:
sociale wetgeving, vorming en opleiding,
milieu-energie-techniek,
export(promotie), imago en communicatie. In kleine groepjes – die
zo heterogeen mogelijk waren
samengesteld – wisselden de aanwezigen van tafel. Met de bedoeling om zo de dienstverlening en de
medewerkers van Fedustria beter
te leren kennen, maar ook elkaar.
Luc Billiet, voorzitter Fedustria,
stelde de jonge stuurgroepleden
voor en riep bijkomende geïnteresseerde jonge ondernemers of aankomende ondernemers op om zich
te melden voor deelname aan de
Jongerenclub van Fedustria.

Hélène Depraetere (Escolys Textiles) wisselt van gedachten met Géraldine Billiet
(Lefevere).

Ludovic Billiet (Lefevere) in gesprek met Charles Corthouts (Recor).

Niek Renders (Drisag), Koen Van Hecke (Boone), David Behaegel (De Zetel),
Marc Blomme (Fedustria) en Ruben Viaene (Vipack).
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FOCUS OP SOCIAAL
DE MENSEN ZIJN
HET KAPITAAL
De toekomst van de industrie wordt in
niet geringe mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers.

JOBS, JOBS, JOBS!
De topprioriteit van deze federale regering is het scheppen
van meer werkgelegenheid onder het motto ‘Jobs, jobs,
jobs!’ Jobcreatie is onlosmakelijk verbonden met de kostprijs
van arbeid, zeg maar de loonkosten. De regering heeft daarom een aantal maatregelen genomen die arbeid structureel
goedkoper moeten maken. Daarin passen de indexsprong,
de loonmatiging, en de taxshift. Samen met een versterking
van de wet van 26 juli 1996 over het concurrentievermogen
moet dit ervoor zorgen dat onze bedrijven concurrentieel
blijven en extra jobs blijven creëren.

FAMILY & ANATOMIC ‐ REVOR
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MINTJENS GROUP

BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

HAELVOET
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In 2016 blijkt dit al voor het tweede jaar op rij gelukt: er
zouden niet minder dan 55.000 extra jobs zijn bijgekomen. Ook de Fedustria-sectoren – textiel, hout en meubel – zijn deze uitdaging met succes aangegaan, vermits
zij in 2015 en 2016 hun tewerkstelling op peil hebben weten te houden, na een systematische, en voor de textielindustrie decennialange, afname van de tewerkstelling.
SAMENWERKING ONDERWIJS-INDUSTRIE
De toekomst van de industrie wordt in niet geringe mate
bepaald door de kwaliteit van de medewerkers, en die
moet mee worden gegarandeerd door het onderwijs.
Vandaar dat Fedustria nauw samenwerkt met het onderwijsveld, in het bijzonder met de Hogeschool Gent waar
de unieke bacheloropleidingen Houttechnologie, Textieltechnologie en Modetechnologie worden gegeven en
waarvan de afgestudeerden 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. Ook met de Universiteit Gent en met
Howest Kortrijk wordt nauw samengewerkt.
Ter gelegenheid van de grote onderwijshervorming in
Vlaanderen heeft Fedustria ook aangedrongen om de
enige school in Vlaanderen (PTI Kortrijk) die nog op secundair niveau textielonderwijs aanbiedt, te behouden,
en dit zowel wat betreft de productietechnieken als textiel en design.
Ondertussen staat in Vlaanderen het duaal leren in de
steigers. Met het project ‘Check op de werkplek’ loopt

binnen Woodwize, voorheen gekend als het Opleidingscentrum Hout, (i.s.m. VTI en CDO Kortrijk) een proefproject in het kader van het nieuwe duaal leren in Vlaanderen. Aan meewerkende bedrijven is er geen gebrek, wat
duidelijk aantoont dat duaal leren ook voor de industrie
een belangrijke meerwaarde heeft.
LEVENSLANG LEREN
Beschikken over werknemers die met hun tijd mee zijn
qua kennis en knowhow is voor de bedrijven van cruciaal
belang. De sectorale opleidingscentra Woodwize (hout
en meubel) en Cobot (textiel) organiseren daartoe tal
van opleidingen (zowel open cursussen als ‘in company’
opleidingen). Op die manier zorgen zij ervoor dat werknemers nieuwe taken aankunnen en dat werkzoekenden
aan de slag kunnen.
INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2017-2018
Op 11 januari 2017 werd in de Groep van 10 een ontwerp
van interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018 bereikt. Fedustria kijkt met enige argwaan naar dit akkoord
dat nog door sectorale cao’s concreet moet worden
ingevuld. Door de voorziene loonmarge van maximaal
1,1 % in combinatie met de automatische loonindexeringen zullen de textiel-, hout- en meubelbedrijven, die
blootstaan aan hevige internationale concurrentie, hun
loonkosten tijdens de periode 2017-2018 fors zien stijgen.
Dit zal nefast zijn voor de concurrentiekracht en de tewerkstelling. Dit is des te meer jammer nu blijkt dat de
regeringspolitiek van de voorbije jaren van loonmatiging
en lastenverlagingen haar vruchten afwerpt, ook in onze
sectoren.
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Conjunctuur
DE BELGISCHE
TEXTIELINDUSTRIE
IN 2016
Omzet en tewerkstelling stabiel.

MISTRAL HOME

ASSOCIATED WEAVERS WWW.CARPETYOURLIFE.COM

NECKEBROECK PASSEMENTERIE
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SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE TEXTIELNIJVERHEID (excl. confectienijverheid)
Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks
Seizoengezuiverde brutoreeks
10

0

De synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens en de andere types garens kenden een omzetdaling. Alle andere productgroepen binnen textiel konden
een omzetstijging optekenen. De omzet van tapijten, de
grootste productgroep, steeg met 2,1 %. Deze omzetgroei kwam enkel tot stand in het eerste semester. In
het derde kwartaal 2016 daalde de tapijtomzet met 5,6 %.
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TEXTIELOMZET STABIEL
De textielomzet bleef tijdens de eerste negen maanden
van 2016 nagenoeg op het peil van dezelfde periode van
2015 (+0,1 %). Maar omdat de afzetprijzen gemiddeld met
3,1 % stegen, was er in volume een daling met 2,9 %. In
het eerste kwartaal van 2016 bleef de textielomzet quasi
stabiel (-0,3 %). Enkel in het tweede kwartaal steeg de
textielomzet fors (+ 4,3 %), gevolgd door een daling met
4,0 % in het derde kwartaal.
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Bron: NBB

ONDERNEMERSVERTROUWEN: LICHT POSITIEVE
KENTERING
Tijdens de eerste jaarhelft van 2016 ging het ondernemersvertrouwen in de textielindustrie lichtjes achteruit.
Naar het jaareinde toe herstelde het ondernemersvertrouwen enigszins. 2017 begon schoorvoetend.
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TEXTIELUITVOER GETEMPERD DOOR VERZWAKKING LEVERINGEN OP DE BRITSE MARKT
De textieluitvoer steeg tijdens de eerste negen maanden
van 2016 met 2,6 %, terwijl de invoer ongeveer stabiel
bleef (+0,8 %). Het surplus op de textielhandelsbalans
kende een lichte stijging tot 2,3 miljard euro.

De uitvoer van technisch textiel daalde tijdens de eerste
negen maanden van 2016 met 6,4 %. Textiel voor hygienisch gebruik, dat 23 % van de uitvoer van technisch
textiel inneemt, kende een daling met 3,1 %. Toch is de
algemene indruk dat het technisch textiel in België een
vrij behoorlijk jaar 2016 achter de rug heeft.

Grondstoﬀen (vooral vezels) en halﬀabrikaten (garens,
weefsels en gebreide stoﬀen) kenden een daling van
de uitvoer. De groei van de uitvoer is te danken aan de
eindproducten. Vooral de buitenlandse leveringen van
breigoed stegen fors; het gaat hier echter hoofdzakelijk
om doorvoer.

Tijdens de eerste negen maanden van 2016 stegen de
textielleveringen op de interne markt met 3,9 %, goed
voor 87 % van de totale textieluitvoer. Op de Franse
markt, met een aandeel van 25,9 % de belangrijkste exportmarkt, stegen de textielleveringen met 8,5 %. Duitsland, tweede belangrijkste klant, nam 1,3 % minder textiel
af. Nederland, dat in 2015 nog de vierde belangrijkste
exportmarkt was, verstoot het Verenigd Koninkrijk van
de derde plaats met een groei van 5,5 %. Het Verenigd Koninkrijk (+0,9 %) belandt zo op de vierde plaats met een
aandeel van 11,8 % in de totale textieluitvoer.

Interieurtextiel (36 % van textieluitvoer zonder breigoed)
kon de uitvoer wereldwijd licht opdrijven met 1,3 % tijdens
de eerste negen maanden van 2016. De toename werd
evenwel uitsluitend gerealiseerd in het eerste semester.
Tijdens het derde trimester daalde de uitvoer van interieurtextiel hoofdzakelijk als gevolg van de daling van
het Britse pond na het Brexit-referendum van 23 juni. 22 %
van de totale uitvoer van interieurtextiel is bestemd voor
de Britse markt. Voor de tapijtindustrie is dit zelfs 27 %.

De textieluitvoer naar Noord-Amerika steeg met 7,8 %:
VS +8,6 % en Canada +2,3 %. De leveringen op de OostEuropese markt bleven stabiel (+0,6 %), met evenwel een
daling van de textieluitvoer naar Rusland (-6,9 %). Naar
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alle andere regio’s daalde de textieluitvoer: West-Europa
buiten de EU -4,8 %, Latijns-Amerika -16,9 %, Afrika -5,6 %,
Midden-Oosten -11,9 %, Verre Oosten -8,2 %, Japan -5,3 % en
Oceanië -7,5 %.
China blijft met een aandeel van 15,3 % de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt (+1,5 % negen maanden
2016 t.o.v. negen maanden 2015). De textielinvoer uit de
EU daalde met 2,1 %. Turkije, dat met een aandeel van 6,6 %
op de vijfde plaats komt, leverde 2,8 % minder textiel.
FORSE INVESTERINGSTOENAME DOOR VERVANGING EN UITBREIDING PRODUCTIECAPACITEIT
De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg
71,5 % in 2016 . Dit is slechts een beperkte toename t.o.v. 2015,
maar behoorlijk beter dan in de periode 2008-2014, toen de
bezettingsgraad onder de 70 % lag. Door de verhoogde bezettingsgraad, maar ook door de nood aan vernieuwing van
het machinepark, stegen de textielinvesteringen in 2016 fors
(+38,8 % op basis van negen maanden 2016).
DE WITTE LIETAER
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GOODVIBES ‐ EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL

Volgens de investeringsenquête van de Nationale Bank
waren 49 % van de textielinvesteringen in 2016 vervangingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen waren goed
voor 36 % en rationalisatie-investeringen namen 10 % in. 5 %
van de investeringen hadden betrekking op milieubescherming. De twee belangrijkste redenen tot investeren waren
het niveau van het bestaande productievermogen (nood
extra capaciteit) en de ‘return on investment’ (de verwachte opbrengst). De verwachte evolutie van de vraag is de
derde belangrijkste factor, op de voet gevolgd door innovatiegedreven investeringen.
GEEN TEWERKSTELLINGSVERLIES MEER
In 2016 bleef de tewerkstelling in de textielindustrie met
19.634 werknemers nagenoeg op hetzelfde niveau van een
jaar eerder. Hiermee kon de trendmatige, decennialange
afname van de tewerkstelling in de textielindustrie een
halt worden toegeroepen. De goede internationale conjunctuur en de taxshift zijn hiervoor de belangrijkste verklarende factoren.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP
IN MILJOEN EURO
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Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Conjunctuur
DE BELGISCHE MEUBELEN HOUTINDUSTRIE IN
2016
Geen slecht jaar voor de meubel- en houtindustrie.

VINCENT SHEPPARD
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PASSE PARTOUT

ROYAL BOTANIA

DIAPAL

MEUBAR

COPACO

MATHY BY BOLS
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DE MEUBELINDUSTRIE
OMZETSTIJGING
De omzet in de meubelindustrie steeg met 4,5 % tijdens
de eerste negen maanden van 2016 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De afzetprijzen kenden een stijging met
1,1 %, waardoor de stijging in volume 3,4 % bedroeg. In het
eerste kwartaal van 2016 bleef de omzetstijging beperkt
tot 2,9 %, maar versnelde tot 4,2 % in het tweede kwartaal
en 6,6 % in het derde kwartaal.
Alle productgroepen kenden een omzettoename. Kantoor- en winkelmeubelen realiseerden de grootste
omzetstijging (+8,7 %). De grootste productgroep, het
woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-,
slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen), kende een groei
met 2,9 % tijdens de eerste negen maanden van 2016. De
omzet van keukenmeubelen steeg met 4,2 %, na een daling met 1,4 % in 2015. De matrassen en bodems kenden
een omzetstijging van 3,4 %.
CONSUMENTEN- EN ONDERNEMERSVERTROUWEN
Aangezien ca. 43 % van de Belgische meubelproductie
op de binnenlandse markt verkocht wordt, is het Belgische consumentenvertrouwen een belangrijke indicator.
Vooral na de zomer was het Belgische consumentenvertrouwen negatief en lager dan het EU-gemiddelde.

EXTREMIS

Het ondernemersvertrouwen steeg in 2016 tot het hoogste niveau in zes jaar. Maar in de zomer verzwakte het
ondernemersvertrouwen; dat bleef ook begin 2017 erg
volatiel.
LEVERINGEN OP EUROPESE INTERNE MARKT
STEGEN ONDANKS DALING IN HET VK
De meubeluitvoer steeg tijdens de eerste negen maanden van 2016 met 3,6 % tot 1 miljard euro. Eén derde van
de meubeluitvoer zijn zitmeubelen. Deze kenden een
uitvoerstijging met 6,8 %. De uitvoer van matrassen,
17 % van de totale meubeluitvoer, steeg met 8 %. Overige
meubelen – woonmeubilair en kantoormeubilair (ca.
50 % van de meubeluitvoer) – kenden een stabilisatie van
de uitvoer (+0,3 %).
Ruim 90 % van de buitenlandse leveringen van meubelen zijn bestemd voor de interne EU-markt. Deze stegen
met 5,2 % tijdens de eerste negen maanden van 2016. De
Franse markt is de belangrijkste exportmarkt met een
aandeel van niet minder dan 41,2 % in de totale meubelexport. Onze leveringen stegen er met 4,5 %. Ook op de
Nederlandse markt, met een aandeel van 27,2 % de tweede belangrijkste exportmarkt, kon de uitvoer met 4,4 %
opgedreven worden. Duitsland, onze derde belangrijkste
klant (maar met een aandeel van slechts 9,6 %) kende een
stijging met 5,9 %. Het Verenigd Koninkrijk komt op een
verre vierde plaats (aandeel 3,2 %) en kende een daling
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SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE
IN DE MEUBELINDUSTRIE
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met 2,9 %. De VS is de belangrijkste exportmarkt buiten de
EU. De Belgische meubelverkoop daalde er met 13,6 %.
Er werden in België ook méér meubelen ingevoerd: +3,4 %.
Het tekort op de handelsbalans nam daardoor licht toe tot
641 miljoen euro. Alhoewel de invoer van meubelen uit China
tijdens de eerste negen maanden van 2016 met 1,3 % daalde,
blijft het met een aandeel van 18 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt. Duitsland (+7,4 %) en
Nederland (+4,4 %) volgen na China met respectievelijk een
aandeel van 17,6 % en 15,2 %. De invoer van Poolse meubelen
(vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 8,7 %)
steeg met 8,4 %.

DECRUY A&A ‐ MDR
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TEWERKSTELLING OP PEIL EN MEER INVESTERINGEN
In 2016 bleef de tewerkstelling in de meubelindustrie behouden op ca. 11.000 werknemers.
De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bleef in 2016
met 80,6 % op een goed niveau. Dit had een gunstig gevolg
voor de investeringen die dan ook voor het tweede jaar op
rij stegen (+3 % tijdens de eerste negen maanden van 2016).

THEUMA NV

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
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OMZET GROEIT
De houtindustrie kende een omzetstijging met 6,7 %
tijdens de eerste negen maanden van 2016. De afzetprijzen kenden slechts een heel lichte stijging (+0,7 %),
waardoor de omzetgroei in volume nagenoeg 6 % bedroeg. De omzetstijging versnelde naarmate het jaar
vorderde: van +3,5 % in het eerste kwartaal tot +11,9 %
in het derde kwartaal van 2016. De belangrijkste productgroep, de plaatmaterialen, kenden een omzetstijging met liefst 13,5 %. De omzet van bouwelementen daalde voor het tweede jaar op rij: -3,9 %. Verpakkingen (o.a. paletten) kenden een omzetstijging met
3,6 %, terwijl de overige houtverwerking met 6,3 % steeg.
FORSE TOENAME LEVERINGEN OP FRANSE EN
NEDERLANDSE MARKT
Tijdens de eerste negen maanden van 2016 werd voor 1,5
miljard euro uitgevoerd (+6,3 %). Geperste panelen, met
een aandeel van 37,8 % de grootste productgroep, kende
een status-quo van de uitvoer (-0,7 %). De uitvoer van
verpakkingen, 9,2 % van de totale uitvoer van houtproducten, steeg met 9,6 %. Bouwelementen (aandeel van
7,8 %) konden de uitvoer met liefst 19,5 % opdrijven. Bijna
87 % van de uitvoer wordt geleverd op de interne markt
(+6,2 %). Frankrijk (aandeel 38,4 %), Nederland (18,4 %),

Duitsland (10,8 %) en het Verenigd Koninkrijk (6,1 %) zijn
de top 4-exportmarkten. Naar Frankrijk en Nederland
nam de uitvoer met respectievelijk 10,4 % en 9,6 % toe. De
uitvoer naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk daalde
daarentegen met respectievelijk 7,3 % en 3,5 %. Buiten de
EU is de VS de belangrijkste klant met een aandeel van
2,4 % en een stijging van onze leveringen met niet minder dan 68,7 %. De invoer van houtproducten steeg met
3,9 %. Het overschot op de handelsbalans bedroeg 77
miljoen euro. Liefst 27,8 % van de invoer komt uit China.
Deze steeg nog met 8,3 % tijdens de eerste negen maanden van 2016.
INVESTERINGEN EN BEZETTINGSGRAAD OP
HOOG PEIL BIJ STIJGENDE TEWERKSTELLING
Tijdens de eerste jaarhelft steeg het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie fors, om vervolgens even scherp terug te vallen. Ook begin 2017 was
het ondernemersvertrouwen aarzelend. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit was met 83,5 % uitzonderlijk hoog in 2016. Het was van 2007 geleden dat de
bezettingsgraad boven de 80 % uitkwam. Na twee jaren
van forse investeringsinspanningen, daalden de investeringen in de houtindustrie lichtjes met 3,6 % tot naar
schatting 140 miljoen, nog steeds een hoog peil. De tewerkstelling in de houtindustrie steeg in 2016 met 1,9 %
of 147 eenheden tot 7.737 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.

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 en hebben elk
één stem in de Algemene Vergadering. Ter herinnering: Fedustria vzw is op 1 januari 2007 van start
gegaan als fusiefederatie van de voormalige Febeltex vzw en Febelhout vzw, en bestaat dit jaar
dus 10 jaar.
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. In 2016 nam Luc Billiet van
het bedrijf Lefevere Group, namens de hout- en
meubelindustrie het voorzitterschap van Fedustria over van Jean-François Gribomont van Utexbel wiens driejarig voorzittersmandaat in 2016
eindigde. Als nieuwe vicevoorzitter namens de
textielindustrie werd Francis Verstraete van de
textielveredelingsgroep Masureel benoemd. De
beide mandaten lopen tot in 2019.
Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur en
zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd.

CALCUTTA
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Het Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van 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 directeurgeneraal, zijn adjunct en de secretaris-generaal wonen de
vergaderingen van het Bureau bij zonder stemrecht (zie samenstelling hieronder).
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. 47). 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, en hebben elk ook hun eigen voorzitter.
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SAUNACO

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, houtinvoer…). Zij kunnen ook beslissingen
nemen, maar louter en alleen voor productspecifieke zaken.
Binnen Fedustria bestaan er een 20-tal (grote en kleine) productgroepen.

G. DESMET

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.

BEKA®

Samenstelling van het Bureau (op 29/03/2017)
NAMENS DE
HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

NAMENS DE
TEXTIELINDUSTRIE

• Luc Billiet, voorzitter
Lefevere Group
• Philippe Corthouts
Recor
• Frédéric Cras
Cras
• Luc Meers
Mecam
• Bernard Thiers
Unilin

• Francis Verstraete, vicevoorzitter
Groep Masureel Veredeling
• Rudy De Lathauwer
Denderland-Martin
• Erik Deporte
Associated Weavers Europe
• Jean-François Gribomont
Utexbel
• Frank Veranneman
Veranneman Technical Textiles
(Sioen)

Jaarverslag Fedustria 2016-2017

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

ROM ‐ WWW.ROM.BE

Samenstelling van de Raad van Bestuur
(op 29/03/2017)
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE
• Altripan
Koen De Witte *
• B.J. Parket
Steven Otte
• Bertpal
Jos De Wael *
• Cras
Frédéric Cras
• De Coene Products
Pascal Vanderhaeghen
• De Zetel
Geert Behaegel
• Decof
David Decoopman *
• Decospan
Jan Desmet
• Deknudt Frames
Bruno Deknudt
• Dux International
Paul De Poot
• Engels
Christophe Engels *
• Finaspan
Charles Mariën *
• Habo
Jozef Luyckx *

• Ilwa
Johan Illegems
• Karel Mintjens
Carl Mintjens *
• Keuleers
Dirk Keuleers
• Lefevere Group
Luc Billiet
• Mape
Peter Van Buggenhout *
• Mecam
Luc Meers
• Meubar
Steven Verraes *
• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten *
• Norbord
Guido Kuypers
• Norbord
Kris Vanherteryck *
• Paletco
Frank Boels *
• Pasec
Ferdinand Verveckken
• Perfecta
Anthony Vanderschelden

• Recor
Philippe Corthouts
• Recor - Sofabed
Marnix Magdelijns *
• Recticel
Erwin Vermeulen *
• Spanolux
Jan Goeminne
• Theuns Meubelfabriek
Theo Theuns
• Unic Design
Theo Peers *
• Unilin
Lode De Boe *
• Unilin
Luc Lemarcq
• Unilin
Lieven Malfait *
• Unilin
Bernard Thiers
• Unilin - Spanolux
Veronique Hoflack *
• Varam
Alex Vanraes *
• Veldeman Group
Geert Geerkens

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TEXTIELINDUSTRIE
• Associated Weavers Europe
Erik Deporte
• AstenJohnson
Hubert Cremer *
• Aunde Belgium
Antoon Vandeginste *
• Avs Spinning
Julie Lietaer *
• Balta Industries
Geert Vanden Bossche
• Beaulieu International Group
Ann Buyse
• Bekaert Textiles
Dirk Vandeplancke *
• BekaertDeslee Textiles
Jos Deslee
• Belgotex International
Dirk Dees
• Bexco
Francis Mottrie
• Concordia Textiles
Manu Tuytens
• Creatuft
Igor Mennes

• Decca
Jan Vanpraet *
• Denderland-Martin
Rudy De Lathauwer
• Desso
NN *
• Escolys Textiles
Jean-Paul Depraetere
• Gevaert Bandweverij
Philippe Poulain *
• Groep Masureel Veredeling
Francis Verstraete
• Helioscreen
Luc Janvier
• Ivc
Jan Vergote
• Iwan Simonis
Curt Bossuyt
• Jules Clarysse
Luc Clarysse
• Lano
Herman Paridaens *
• Libeco-Lagae
Raymond Libeert

• Low & Bonar
Filip Ceulemans *
• Maes Mattress Ticking
Jef Maes
• Omexco
John Dubaere *
• Osta Carpets
Luc Claeys *
• Seyntex
Arthy Seynaeve *
• Sioen Industries
Michèle Sioen *
• UCO
David Vlerick *
• Utexbel
Jean-François Gribomont
• Veranneman Technical
Textiles (Sioen)
Frank Veranneman
• Verstraete & Verbauwede
Stefaan Verstraete *
• Vetex
Patrick Rigole
* plaatsvervangende leden
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Diensten en contactpersonen
HOE EEN MEDEWERKER 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.
Uw contactpersoon voor uw productgroep vindt u op www.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

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

AFDELING COMMUNICATIE
Katja De Vos (B)
Nathalie Lopez (B)
Monique Mahieu (B)
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FEDERAAL
Sylvie Groeninck (B)
Bruno Eggermont (G)

Economisch adviseur
Economisch adviseur
REGIONAAL

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

Directeur

Coördinator Communicatie
Assistente Communicatie
Secretariaat

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

Economisch adviseur (Vlaanderen)
Economisch adviseur (Wallonië)

Marleen Lenaerts (G)

Secretariaat
EXPORTPROMOTIE

Mark Vervaeke (G)
Caroline Sonneville (G)
Bernard Deheegher (B)
Betty Van Der Linden (B)

Directeur Interieurtextiel
Adviseur Technisch textiel
Adviseur Meubelexport (BelgoFurn)
Secretariaat (BelgoFurn)

AFDELING SOCIAAL
AFDELING EUROPA EN INTERNATIONAAL
Elizabeth De Wandeler (B) Coördinator Europees &
Internationaal Beleid

AFDELING JURIDISCHE EN FISCALE ZAKEN
Didier Mommaerts (B)

Juridisch en fiscaal adviseur

AFDELING MILIEU, ENERGIE EN TECHNIEK
Ingrid Hontis (B)
Bruno Eggermont (G)
Piet Vanthournout (B)
Guy De Muelenaere (B)

Coördinator Milieu, Energie en Techniek
Adviseur Milieu en Energie
Adviseur Milieu en Energie
Adviseur Techniek, Milieu en Energie
(Wallonië)

Marc Blomme (G)

Directeur
BEGELEIDING ONDERNEMINGEN

Ronny Arryn (G)

Marleen Lenaerts (G)

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)
Secretariaat

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

Sociaal adviseur
Sociaal adviseur
Sociaal adviseur

Maryline Albers (G)
Sabine Nimmegeers (G)
Griet Bonami (G)
Pascal Dewandeleer (B)

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.)

VELDEMAN BEDDING
UNIC DESIGN
MC THREE CARPETS

B&T TEXTILIA

Coördinatie
Roseline Dehaen
Tekstrevisie
Roseline Dehaen
Katja De Vos
Monique Mahieu
Didier Mommaerts
Grafisch ontwerp
NEVES MAATWERK

Nathalie Lopez
Franse versie beschikbaar dankzij
Oneliner Translations bvba
Verantwoordelijke uitgever
J.F. Quix
Hof-ter-Vleestdreef, 5/1
1070 Brussel
VAN HOUDT

SOFA‐BED
RECOR
TASIBEL

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

www.fedustria.be

