Meeting Europe

20 november 2014

Editoriaal

Naar een stimulerend
Europees beleid

Er wordt veel verwacht van de nieuwe Europese
Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker.
Terecht, want Europa geraakt steeds meer achterop,
sociaal én economisch. De blijvend hoge werkloosheid
is een permanente blamage. En dat vele EU-lidstaten
nog steeds niet het welvaartsniveau van vóór de Grote
Recessie van 2008-09 hebben bereikt, zegt genoeg.
Bovendien dreigt 2014 alweer een jaar van (quasi)
nulgroei te worden.

Fa Quix en Filip De Jaeger
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.

Wij vertegenwoordigen in België zo’n 2.030 ondernemingen
(waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen ruim 40.300
directe jobs creëren en een omzet halen van 10,3 miljard euro,
waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor
een omzet van 5,5 miljard euro met ca. 700 bedrijven en zo’n
20.700 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een
omzet van 4,8 miljard euro en stellen ongeveer 19.600 werknemers te werk in 1.330 bedrijven.

In zijn op 15 juli 2014 voorgestelde agenda, geeft
Juncker 10 prioriteiten aan. Mét aandacht voor meer
groei, investeringen en banen. Verheugend is dat de
Commissievoorzitter erkent dat de industrie daarin een
onvervangbare rol speelt. En dat die rol nog moet
toenemen. Dit wil hij bereiken via het stimuleren van
investeringen in nieuwe technologieën, een verbeterd
ondernemingsklimaat, gemakkelijker toegang tot financiering, vooral voor kmo’s, betere skills op de arbeidsmarkt…
En natuurlijk zal de handel in goederen en diensten
dit concreet moeten realiseren. En die handel zal gestimuleerd worden door een verdieping van de interne
markt en door evenwichtige bilaterale handelsakkoorden. Dat de interne markt nog lang niet volledig is,
ondervinden onze bedrijven haast elke dag, wegens
het bestaan van verschillende regelgevingen, testmethodes, controles… in de verschillende lidstaten.
En in de vrijhandelsgesprekken moet voldoende evenwicht én wederkerigheid worden afgedwongen, opdat
onze exportkansen gevoelig zouden verbeteren.
De weg naar het sociaal-economisch herstel is lang
en moeilijk. Dat de Commissie er daarom maar onmiddellijk invliegt!
Fa Quix, directeur-generaal, en
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal
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Vrijhandelsakkoord met Vietnam

Is een evenwichtig akkoord wel mogelijk?
In 2012 startte de Europese Commissie onderhandelingen met Vietnam met het oog op het afsluiten
van een vrijhandelsakkoord. De textiel- en kledingsector in dit land is
tot op heden al goed voor 25 % van
de industriële tewerkstelling en 30 %
van de export, aandelen die de Vietnamese overheid de komende jaren
nog aanzienlijk wil doen toenemen.
De sector ontvangt omvangrijke
subsidies en kent talrijke overheidsbedrijven. Met een arbeidskost van
0,74 USDollar per uur behoort Vietnam bovendien bij de landen met de
laagste loonkosten.


elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Uit deze cijfers blijkt dat beide partijen, Europa en Vietnam, uitermate verschillend zijn. De export van Vietnamese textiel- en kledingproducten naar de EU
zal sowieso verder toenemen, zelfs zonder vrijhandelsakkoord, en dit terwijl
onze handelsbalans met dit land reeds sterk deficitair is. Van hun kant moeten
onze exporteurs daarentegen niet veel nieuwe marktkansen verwachten ondermeer gezien de lage koopkracht in Vietnam. Opdat dit vrijhandelsakkoord geen
totaal eenrichtingsverkeer zou worden, moet de dubbele bewerking (zoals
weven plus confectioneren) het principe inzake de oorsprongsregels zijn; dit om
te vermijden dat Vietnam een doorgeefluik wordt van Chinese weefsels, die
dan na confectie in Vietnam aan nulrechten afgezet worden in de EU. Strenge
en effectieve douanecontroles hierop zijn nodig.
Daarenboven moet de tariefafbouw volledig wederkerig zijn, d.w.z. het afbouwschema, dat over een lange periode moet lopen, moet identiek zijn. Met
Vietnam moeten ook afdwingbare afspraken gemaakt worden inzake de afschaffing van de talrijke vormen van staatssteun en het respecteren van de
intellectuele eigendomsrechten. Ten slotte mag Europa, volgens Fedustria en
Eurocoton, in geen geval guller zijn dan de VS in het kader van TPP (TransPacific Partnership). Zoniet zal Vietnam zijn exportstroom naar Europa verleggen ipv naar de VS, met alle gevolgen van dien!

Terugblik

European Wood Action Days in Brussel

De in het Manifesto geformuleerde aandachtspunten
kunnen als volgt samengevat worden:

© Fedustria

1.

Van 22 tot 26 september vonden in de Europese wijk te Brussel de “European Wood Action Days” plaats. Met dit initiatief
wilden de organisatoren, CEI-Bois, EPF en EOS, het belang
van de Europese houtindustrie voor de toekomst van Europa
beklemtonen. Voor de gelegenheid stond de Wood Box, een
houten container die dienst doet als tentoonstellingsruimte en
een overzicht van de talrijke bouwmogelijkheden met hout
geeft, op het Luxemburgplein. Tevens riepen deze organisaties de Europese beleidsmarkers in een manifesto op om de
noodzakelijke omgevingsfactoren te creëren opdat de sector
in de toekomst – nog meer dan op heden het geval is – een
bron van welvaart en werkgelegenheid zou zijn.
Indien de jaarlijkse industriële verwerking van hout met 4 %
zou toenemen, zou dit een extra bijdrage van 2,35 miljard
EUR aan de Europese economie opleveren, 80.000 nieuwe
jobs, 405 miljoen bijkomende belastinginkomsten en een
reductie van de CO2-emissies met 150 miljoen ton.
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Op het vlak van competitiviteit:
• Creatie van een level playing field tussen
hout en andere materialen;
• Betere toegang tot kapitaal voor kmo’s;
• Zorgen voor meer samenhang in het EUbeleid.

2. Inzake milieu en klimaat:
• Stimuleren van het gebruik van hout in de
bouw;
• Optimaliseren van het gebruik van hout
doorheen alle sectoren;
• Verhoging van de beschikbaarheid van
hout als grondstof voor de industrie.
3. Inzake landbouw en plattelandsontwikkeling:
• Aanmoedigen van bebossing en herbebossing in Europa;
• Vermijden dat hout uitgevoerd wordt zonder
enige verdere verwerking;
• Een stringenter antidumping en antisubsidiebeleid.
De volledige tekst van het Manifesto is te vinden op
www.woodforgrowth.eu.
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Enkele Europese kerncijfers

Herziening Carbon Leakage

Een straf voor de beste

De textiel-, hout- en meubelindustrie zijn een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid in Europa. Enkele sprekende cijfers:

van de klas

(Cijfers voor de EU-28)

De Commissie heeft de lijst van sectoren, onderhevig aan Carbon Leakage, herzien voor de periode vanaf 2015. De sector
van het houten plaatmateriaal staat niet langer op de lijst en
zal dus in de toekomst geen vrije emissierechten meer toegewezen krijgen. Als (drog)reden wordt daarvoor overallocatie in
de voorbije periode aangehaald. Volgens onze berekeningen
voldoet de sector nochtans aan de vooropgestelde criteria, met
een ‘induced carbon cost ratio’ van 7 % (>5 %) en een ‘trade
intensity ratio’ van 21,7 % (>10 %).

Omzet (in miljard €)
Tewerkstelling (personen)
Extra-EU export (in miljard €)

Textiel en
kleding1

Hout en
meubel

166,5

218,02

1.664.000

2.040.0753

42,44

25,01

1

schattingen voor 2013
2011
3
2012
4
inclusief kunstmatige en synthetische vezels
Bron: Euratex en CEI-Bois
2

De emissierechten worden bepaald aan de hand van een warmtebenchmark. Hierin wordt de CO2-uitstoot van de
gebruikte brandstof vergeleken met de uitstoot indien aardgas wordt gebruikt. De hernieuwbare energierichtlijn (RED)
bepaalt dat de verbranding van biomassa CO2-neutraal is. Het gevolg hiervan is dat de platensector, die eigen productieafval gebruikt als brandstof met respect voor het cascadegebruik van grondstoffen, een zeer lage koolstofuitstoot
heeft.
Een ander gevolg is dat de verbranding van biomassa wordt gepromoot waardoor de houtprijzen stijgen. De bedrijven
hebben daardoor niet alleen hogere kosten, die ze niet (altijd) kunnen doorrekenen in de prijs van hun producten; ze
zien ook een groot deel van hun grondstof in rook opgaan.
De conclusie van dit verhaal is dat de platensector heel wat inspanningen heeft gedaan om zo energie-efficiënt
mogelijk te produceren met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Investeringen worden niet meer beloond wegens
het schrappen uit de Carbon Leakage-lijst en de hogere kostprijs voor de grondstof hout. Dit kan worden rechtgezet
door het afschaffen van subsidies voor het verbranden van houtgrondstof of door compensaties voor het terugdringen
van de CO2-uitstoot.


piet.vanthournout@fedustria.be

Prijsstijgingen kleurstoffen

Nefast voor de textielbedrijven
De Europese textielveredelingsindustrie wordt sinds
de zomer van 2013 geteisterd door forse stijgingen
van de kleurstoffenprijzen en aanverwante hulpstoffen. In een jaar tijd stegen bepaalde kleurstoffen
– die essentiële grondstoffen zijn voor de textielindustrie – al met meer dan 100 %. Deze prijsstijgingen worden toegeschreven aan strengere milieuwetgeving én -controles in China, waardoor bepaalde
producenten verplicht worden hun vestigingen – al
dan niet tijdelijk – te sluiten. Wat dus resulteert in
een beperkter aanbod met schaarste tot gevolg.

Deze ontwikkelingen baren de Europese textielbedrijven grote zorgen. Gezien de uiterst competitieve
omgeving waarin zij actief zijn, is het onmogelijk
om deze kostenstijgingen door te rekenen aan hun
klanten.


bruno.eggermont@fedustria.be

Strengere milieuwetgeving en een adequate handhaving in
China zijn uiteraard lovenswaardig en zorgen zeker voor een
level playing field. Echter, de prijsstijgingen die genoteerd
worden, kunnen volgens de textielsector niet exclusief toegeschreven worden aan de strengere milieuwetgeving. Er wordt
dan ook vermoed dat de Europese distributiebedrijven van
deze kleurstoffen van deze stijging misbruik maken door meer
dan nodig hun prijzen naar hun textielklanten te verhogen.
Euratex heeft dit probleem al aangekaart bij de Europese
Commissie. Ze heeft de Commissie opgeroepen een onderzoek te starten naar een mogelijke kartelvorming op de markt
van de kleur- en hulpstoffen. Het is van belang dat op termijn
ook in China voldoende spelers, ook middelgrote bedrijven,
van kleurstoffen en substanties voor deze kleurstoffen actief
blijven om te vermijden dat er tussen enkele zeer grote
bedrijven een oligopolistische situatie ontstaat.
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Milieuvriendelijkheid van bouwproducten

De evaluatie wordt een warboel
Op 1 juli 2014 publiceerde de Europese Commissie een
mededeling over hulpbronnen-efficiëntie in de bouwsector.
Hiermee wil zij een beleid uittekenen op het vlak van de
evaluatie van de milieuvriendelijkheid van gebouwen enerzijds, en de recyclage van bouwproducten anderzijds.
De evaluatie van de milieuvriendelijkheid van bouwproducten moet volgens de Commissie berusten op Europese
normen. De Europese houtindustrie gelooft sterk in dergelijke normen als middel om een transparante eenheidsmarkt voor bouwproducten te creëren. Als in de toekomst
milieuprestaties enkel en alleen geëvalueerd en geattesteerd mogen worden via Europese normen, ontstaat bovendien een gemakkelijk te begrijpen parallellisme met

de evaluatie en attestering van technische eigenschappen
(brandveiligheid, stabiliteit enz.), zoals opgelegd door de
Bouwproductenverordening.

Jammer genoeg boorde de Commissie een dag later, op 2
juli 2014, de hoop op duidelijkheid en efficiëntie de grond
in door een andere mededeling te publiceren, getiteld
“Naar een circulaire economie: Een afvalvrij programma
voor Europa”. Deze betreft alle producten, inclusief bouwproducten, en heeft grosso modo dezelfde algemene doelstellingen als de “resource efficiency”-mededeling. De gekozen middelen zoals “Ecodesign”, “Product Environmental
Footprint”... zijn echter niet volledig dezelfde.

Het resultaat is een grote warboel die illustreert hoe binnen de Europese instellingen diverse benaderingen elkaar overlappen en tegenspreken. Europa kan dit stoppen door ondubbelzinnig de specificiteit van bouwproducten te erkennen
en de evaluatie van de milieuvriendelijkheid ervan te laten berusten op Europese normen. Bouwproducten moeten uit
de scope blijven van niet-specifieke initiatieven m.b.t. milieuvriendelijkheid.


jan.dietvorst@fedustria.be

TEXTURE, Museum over
Leie en Vlas
© Mathieu Van de Sompel

Onlangs geopend te Kortrijk

Al eeuwenlang is België en meer
bepaald Vlaanderen befaamd om
zijn textiel. Linnen speelt daarin
een glansrol. Zo is ‘Belgian Linen’
een topkwaliteitsproduct dat internationaal gekend en gegeerd is. Het
onlangs nieuw geopende museum
TEXTURE, dat gevestigd is in een
authentiek vlasverzendhuis in Kortrijk, vertelt over de linnen- en vlasnijverheid, een verhaal dat getuigt
van vakmanschap en van gedurfde
innovatie.
Info: www.texturekortrijk.be
Fedustria, Vereniging zonder winstoogmerk
Montoyerstraat 24, b1
B-1000 Brussel
T +32 2 528 58 11
www.fedustria.be
Noot
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Transatlantic Trade and Investment Partnership

Ja aan een vrijhandelsakkoord met de VS
Sedert juli 2013 voeren de Europese Unie en de Verenigde Staten bilaterale handelsonderhandelingen. De Amerikaanse markt is de belangrijkste extra-EU afzetmarkt voor de Europese textielindustrie en ook voor de Europese hout- en meubelsector is de VS een belangrijke handelspartner: zo’n 5 % van de extra-EU export
gaat richting Amerika.

Fedustria steunt de vrijhandelsonderhandelingen met de VS. In tegenstelling tot
deze met Vietnam (zie artikel op p. 2 van deze Meeting Europe) is hier namelijk
een echte win-win mogelijk aangezien beide economieën vergelijkbaar zijn. Meer
bepaald pleit Fedustria, net zoals Euratex, voor een onmiddellijke wederkerige
afschaffing van alle tarifaire belemmeringen, zonder uitzonderingen, bij de inwerkingtreding van het akkoord. Voor de Europese textielindustrie vormen de invoerrechten in de VS nog steeds een belangrijke belemmering, met piektarieven gaande
tot 38 % (maximum in EU is 12 %). Daarenboven ondervinden Europese bedrijven
aanzienlijke belemmeringen wanneer ze trachten mee te dingen naar Amerikaanse
openbare aanbestedingen (Buy America provisions, Buy American Act en Berry
Amendment). Een betere toegang tot de Amerikaanse markt voor openbare aanbestedingen is dan ook cruciaal.


elizabeth.dewandeler@fedustria.be
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CEI-Bois: the European Confederation of woodworking industries, www.cei-bois.org; EOS: the European Organisation of the Sawmill Industry, www.eos-oes.eu; EPF:
the European Panel Federation, www.europanels.org; Euratex: the European apparel and textile confederation, www.euratex.eu; Eurocoton: European cotton and allied
textiles federation.

