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Perscommuniqué 

 

 
Fedustria: “Er is dringend nood aan een omvangrijk crisispakket voor álle be-

drijven. Anders dreigt een economische catastrofe ten gevolge van deze 
tweede lockdown!”  

 

 
Met de beslissing van het Overlegcomité tot een tweede lockdown en als afgeleide daarvan het sluiten 
van alle niet-essentiële winkels, doet de federale regering De Croo I de economie opnieuw voor een 
groot deel op slot. Dat het nodig is om drastisch in te grijpen om een ineenstorting van het zorgsysteem 
te voorkomen en de pandemie te bestrijden, begrijpt Fedustria. De beroepsorganisatie waardeert ook 
de inspanningen van de zorgsector in deze moeilijke periode. Daarom heeft men tijdens de eerste golf 
er samen met de bedrijven trouwens al alles aan gedaan om de verspreiding van de besmettingen tegen 
te gaan, en nog steeds, door verregaande maatregelen binnen de bedrijven uit de sector. 
 
Maar Fedustria vraagt met aandrang om de productiebedrijven draaiende te houden. De verplichte 
sluiting van de gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurwinkels zal een enorm ne-
gatieve weerslag hebben op de productiebedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector. Fa Quix, di-
recteur-generaal Fedustria, licht toe: “Wij vragen daarom dat de steunmaatregelen die gelden voor 
andere getroffen sectoren worden uitgebreid naar álle sectoren, inclusief de textiel-, hout- en meubel-
sector. In eerste instantie opnieuw de veralgemeende toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht corona.”  
 
Coronaveilige werkomgevingen – álle winkels terug spoedig heropenen 
 
Net zoals de winkels, zijn de productiebedrijven tijdens de eerste lockdown verplicht geworden om 
coronaveilig te werken en de werkvloer te organiseren met respect van de social distancing-maatre-
gelen. Dit wordt in de praktijk intussen overal toegepast, zonder kosten en moeite te sparen. De vele 
arbeidsinspecties die bij de textiel-, hout- en meubelbedrijven hebben plaatsgevonden, hebben dit 
bevestigd. Nu de bedrijven en winkels al deze inspanningen hebben geleverd, en bewijzen dat ze wer-
ken, dreigen ze opnieuw zonder werk te vallen. Daarom moeten álle winkels zo spoedig mogelijk terug 
open, en dat kan perfect coronaveilig. 
 
Ganse productieketen bedreigd 
 
Door de sluiting van de gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurwinkels komt het 
business model van de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie opnieuw in gevaar. Hele 
bedrijven of productieafdelingen zullen binnen afzienbare tijd opnieuw moeten sluiten. Want de ge-
specialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurwinkels verkopen heel wat producten die 
hier geproduceerd worden. Die productie dreigt nu dus stil te vallen. 
 
Fedustria schuift een aantal prioriteiten naar voor ter ondersteuning van álle bedrijven op korte ter-
mijn: 
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- De crisismaatregelen moeten worden bestendigd tot medio 2021. Fedustria verwijst in eerste 
instantie naar de algemene toepassing voor arbeiders en bedienden van de tijdelijke werk-
loosheid wegens overmacht corona, opnieuw zonder preliminaire voorwaarden.  

 
- Het Bankenplan moet worden geoptimaliseerd zodat alle bedrijfskredieten staatsgarantie 

kunnen krijgen tot zolang dat nodig is om deze crisisperiode te overbruggen. Net zoals in Frank-
rijk moet er vanaf de eerste euro staatsgarantie komen voor alle bedrijven. Daarnaast zullen 
bijkomende, soepele overbruggingskredieten door de banken moeten worden toegestaan. 
Ook op het vlak van de kredietverzekering is het absoluut noodzakelijk dat de verzekerings-
maatschappijen hun kredietlijnen houden op het peil dat gold vóór de pandemie. 

 
- Om de liquiditeitspositie van de bedrijven maximaal op peil te houden, is het daarenboven 

absoluut noodzakelijk dat een aantal belastingen en bijdragen aan de overheid uitstel en 
spreiding van betaling krijgen over een voldoende lange periode (bv. 24 maanden) en dit zon-
der boetes noch nalatigheidsintresten. Zo o.m. voor BTW, sociale bijdragen, bedrijfsvoorhef-
fing, vennootschapsbelasting, en onroerende voorheffing.  

 
- Fedustria pleit ook voor het volledig openhouden van de binnengrenzen van de EU voor zo-

wel goederen als personen. Anders wordt de export nog eens extra gehinderd, naast de lock-
down in meerdere landen. Van de aangekondigde 750 miljard euro van het Europese Herstel-
fonds moet een volwaardig deel naar de Belgische industrie gaan. 

 
Dringend ingrijpend relanceplan nodig! 
 
Fedustria pleit voor een verhoging van de overheidsinvesteringen als motor van de economie: van 
2,5% naar 4,5% van het BBP. En voor het aanmoedigen van privé-investeringen via verhoogde afschrij-
vingen (diverse formules zijn mogelijk, zoals een verdubbeling van de percentages, het tijdelijk herin-
voeren van degressieve afschrijvingen, enz.). Ook de innovatie-inspanningen van de bedrijven moe-
ten extra worden aangemoedigd, door hogere steunpercentages voor onderzoek & ontwikkeling en 
dit zowel voor individuele als collectieve innovatieprojecten.  
 
Snel omvangrijk crisispakket voor alle bedrijven om onze industrie te redden! 
 
Fa Quix vat het als volgt samen: “Als de overheid nu niet snel een nieuw omvangrijk crisispakket aan 
steunmaatregelen voor alle bedrijven voorstelt, dreigen we geconfronteerd te worden met een enorme 
faillissementengolf en vermijdbaar jobverlies. De bedrijven moeten absoluut kunnen blijven draaien! 
Bovendien is een stevig relanceplan nodig. Met het oog op het in stand houden van onze sociale zeker-
heid én onze welvaart, is een economisch draagvlak immers absoluut onontbeerlijk.”  
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.800 on-
dernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 38.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 
9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5,2 miljard euro en stellen 
18.400 werknemers tewerk in 1.180 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrij-
ven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro. De textielindustrie is goed voor een omzet van 4,4 miljard euro met 630 bedrijven 
en zo’n 19.700 werknemers. 
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