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Perscommuniqué van Fedustria

Textiel‐, hout‐ en meubelindustrie:
2017 vrij stabiel
2018 vol vertrouwen aangevat
_______________________________________
Algemeen genomen heeft de Belgische textiel‐, hout‐ en meubelindustrie een vrij stabiel jaar 2017
achter de rug, aldus Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie in
ons land. De omzet ging licht achteruit (‐2 %) tot ca. 10,2 miljard euro. Dit is het resultaat van een
daling in de textielindustrie en in de meubelindustrie van elk zowat 4 %, terwijl in de derde sector,
de houtverwerkende industrie, alle productgroepen een omzetstijging optekenden (globaal
+7,0 %). Fa Quix, directeur‐generaal van Fedustria: “De totale tewerkstelling bleef quasi op peil: ca.
38.250 jobs voor de drie sectoren samen. Fedustria verwacht een lichte groei van de productie en
de omzet in 2018 bij een stabiele tewerkstelling.”
Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 28 maart in Waregem maak‐
te Fedustria een balans op van het voorbije jaar, met een vooruitblik naar 2018 en verder.
Textiel in 2017: productie op volle toeren, stabiele tewerkstelling, hoog ondernemersvertrouwen
De textielomzet kende in 2017 een lichte daling ten opzichte van 2016 (‐4,6 %) tot 4,7 miljard euro.
Fa Quix: “Als sterk exportgerichte sector, merken we dat de koopkracht in de ons omringende landen
niet geweldig toeneemt. Bovendien daalt de post ‘textiel en kleding’ in het gemiddelde bestedings‐
budget. Ook de muntschommelingen spelen onze exportbedrijven parten, met een euro die in 2017
duurder werd tegenover pond en dollar.”
De tewerkstelling in de textielindustrie blijft sinds 2014 op een stabiel peil, circa 19.600 werknemers.
Het ondernemersvertrouwen in de textielsector bereikte het hoogste niveau sinds de Grote Recessie
van 2008‐2009. De investeringen in de textielindustrie daalden licht in 2017 (‐5,5 %), na evenwel met
32,1 % te zijn gestegen in 2016.
Meubel in 2017: zwakke binnenlandse vraag drukt omzet
De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg in 2017 ongeveer 2,4 miljard euro, een lichte
daling (‐4,0 %) ten opzichte van 2016. Filip De Jaeger, adjunct‐directeur‐generaal Fedustria: “Alle
productgroepen gingen achteruit. De zwakke vraag (‐0,7 %) bij de Belgische meubelhandel is onge‐
twijfeld een van de verklaringen, naast de groei van e‐commerce in de meubelsector, het succes van
tweedehands aankopen, en verschuivingen van prioriteiten binnen het gezinsbudget ten nadele van
de uitstelbare aankopen zoals meubilair.”
De tewerkstelling in de meubelindustrie ging licht achteruit met 1,9 % tot 10.784 directe jobs. De
investeringen daalden in 2017 met 9 %, na een stijging met 7,4 % in 2016.

Fedustria vzw – Belgische Federatie van de Textiel‐, Hout‐ en Meubelindustrie
Correspondentieadres: Hof‐ter‐Vleestdreef 5 / 1 ‐ 1070 Brussel ‐ Tel. 02 528 58 11
Maatschappelijke zetel: Montoyerstraat 24 / 1 ‐ 1000 Brussel
B.T.W.: BE 0886 138 352

2
Houtverwerking in 2017: omzetstijging bij alle productgroepen, investeringen op recordniveau
De omzet van de houtverwerkende industrie, voor het merendeel gericht op de binnenlandse markt,
steeg in 2017 met 7,0 % in waarde tot ruim 3 miljard euro. Het gaat hier om houten constructie‐
elementen, houten plaatmateriaal voor de bouw en voor meubilair, houten verpakkingen en andere
producten van hout. De tewerkstelling steeg in 2017 voor het tweede jaar op rij: een toename met
1,3 % tot 7.841 personen. De investeringen bereikten in 2017 een recordbedrag van 156 miljoen
euro (+3 %).
Toekomstgerichte sectoren met veel openstaande vacatures: hoofdprobleem is ze ingevuld te krij‐
gen
De textiel‐, hout‐ en meubelbedrijven blijven veel moeite hebben met het ingevuld krijgen van hun
vacatures. Fa Quix: “Er heerst schaarste op de arbeidsmarkt, zeker in West‐Vlaanderen, waar een
groot deel van onze textiel‐, hout‐ en meubelbedrijven gevestigd is en er zo goed als geen werkloos‐
heid is. Zo werden vorig jaar via de sectorwebsite #WildvanTextiel maar liefst 614 vacatures gepubli‐
ceerd voor 74 textielbedrijven, en via de sectorale deelvacaturedatabank van de VDAB 2.114 vacatu‐
res in de houtsector. Onze bedrijven zetten sterk in op productontwikkeling en innovatie, en beschik‐
ken over een modern machinepark… met andere woorden werkplekken mét toekomst die zowel in‐
stapfuncties voor starters bieden, als jobs voor ervaren werknemers.”
Pleidooi voor een bedrijfsvriendelijker omgeving
De sector is relatief tevreden met de maatregelen regering‐Michel om de concurrentiekracht te ver‐
hogen. Luc Billiet, voorzitter van Fedustria en CEO van Lefevere Group: “We hebben tegenover het
verleden al een stukje goedgemaakt via de loonmatiging, de indexsprong en de taxshift, maar we zijn
er nog lang niet. Een Belgisch bedrijf wordt gemiddeld nog steeds geconfronteerd met een loonkos‐
tenhandicap van 11 % (cijfer VBO). Bovendien blijven we internationaal zwaar onder vuur liggen,
waardoor we niet volledig kunnen profiteren van de aantrekkende conjunctuur.” Fedustria blijft er
dan ook bij de federale regering op aandringen om de historische loonkostenhandicap ten opzichte
van onze buurlanden volledig weg te werken en dringt aan op een nieuwe taxshift.
Fa Quix: “Ook op vlak van energiekosten blijven wij een duur land. Een recente studie van Deloitte
toont aan dat de all‐in stroomprijs voor een continu draaiend bedrijf in België tussen 10,5 en 34 %
hoger ligt dan het gemiddelde van onze buurlanden. Vooral netwerkkosten, taksen en heffingen al‐
lerhande zoals voor de subsidiëring van groene stroom liggen aan de basis. Vanuit Fedustria pleiten
wij dan ook voor een strikte energienorm en een energiepact dat de bevoorradingszekerheid niet in
gevaar brengt en de kost niet verder opdrijft.”
Daarnaast dringt Fedustria aan op de afbouw van de te rigide arbeidsmarkt en verzet zich daarom
tegen een verstrenging van de Wet Renault.
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie.
Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.850 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna 38.250
directe jobs creëren en een omzet halen van 10,2 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor
een omzet van 4,7 miljard euro met ca. 640 bedrijven en zo’n 19.600 werknemers. De hout‐ en meubelbedrijven halen een
omzet van 5,4 miljard euro en stellen 18.600 werknemers tewerk in 1.200 bedrijven.
Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrijven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro.

