April 2016

Conjunctuur in de Belgische houtindustrie
in 2015 en begin 2016
______________________________________________________
De omzet in de houtverwerkende industrie groeide in 2015 met 2,2 % (+3,6 % in volume) en bereikte
daardoor 2,7 miljard euro.
De houtverwerkende industrie omvat uiteenlopende productgroepen: houten plaatmaterialen,
bouwelementen, verpakkingen en dan ook nog de overige houtverwerking (bv. kaders en staaflijsten,
doodskisten, borstels en penselen, muziekinstrumenten, speeltoestellen…). De belangrijkste groep is
die van de plaatmaterialen met 1,4 miljard euro omzet en een omzetstijging van 4 % in 2015. De pro‐
ductgroep van de houten verpakkingen kende een omzetstijging met 4,9 % tot ca. 400 miljoen euro.
De houten bouwelementen bleven steken op 780 miljoen euro, terwijl de overige houtverwerking
(zie hoger), een omzetverlies met 2,6 % liet optekenen (zie ook tabel).
Evolutie van de omzet per productgroep
in miljoen euro
Plaatmaterialen
Bouwelementen
Verpakkingen
Overige houtverwerking

2014
2015*
15/14
1.300,1 1.351,8 +4,0 %
783,8
775,6 ‐1,0 %
373,0
391,3 +4,9 %
156,4
152,4 ‐2,6 %

Totaal houtindustrie

2.613,3 2.671,1

+2,2 %

Bron: FOD Economie op basis van BTW‐statistieken; nieuwe reeks volgens nace 2008
* Voorlopige gegevens voor 2015

Synthetische conjunctuurcurve in de houtverwerkende industrie
(behalve meubel en zitmeubel)

Bron: NBB
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Goede exportresultaten
De houtverwerkende industrie is in eerste instantie gericht op de binnenlandse markt, maar kon toch
ook op het vlak van export goede resultaten voorleggen in 2015: de exportomzet steeg met 4,8 %.
Aan de invoerzijde bleef de import van houten producten globaal quasi status‐quo, alhoewel er op‐
merkelijke importstijgingen te noteren vielen vanuit Polen (+69 %) en China (+5 %).
Stijgende investeringen, hoge bezettingsgraad
De houtverwerkende industrie is de jongste jaren erg investeringsgericht. Na een stijging met liefst
43,6 % in 2014 ging in 2015 het investeringspakket met nog eens ca. 5 % omhoog. Ook valt de hoge
bezettingsgraad van de productiecapaciteit op. Sinds het tweede kwartaal van 2015 kwam deze con‐
stant boven de 80 % uit.
Jobs op peil
De tewerkstelling kende slechts een zeer lichte terugval van ca. 100 eenheden tot 7.590 werknemers.
Ondernemersvertrouwen volatiel, doch herstel
Traditioneel is het ondernemersvertrouwen in de houtindustrie veel volatieler dan in andere secto‐
ren en dat was in 2015 niet anders. De curve van het ondernemersvertrouwen laat het spiegelbeeld
zien van de meubelindustrie: verzwakking tijdens de eerste helft van 2015, gevolgd door een flink
herstel. Ook begin 2016 bleef het ondernemersvertrouwen relatief goed op peil.

