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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.

Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.950 ondernemingen
(waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen ruim 39.200
directe jobs creëren en een omzet halen van 10,7 miljard euro,
waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor
een omzet van 5,7 miljard euro met ca. 680 bedrijven en zo’n
20.150 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een
omzet van 5 miljard euro en stellen ongeveer 19.000 werknemers te werk in 1.286 bedrijven.

Sinds de multilaterale vrijhandelsbesprekingen in het
kader van de Wereldhandelsorganisatie in het slop
zijn geraakt, zijn de bilaterale vrijhandelsgesprekken
in opmars. Veruit het belangrijkste akkoord dat nu in
voorbereiding is, is dat tussen de EU en de Verenigde Staten, de twee grootste handelsblokken in de
wereld. Voor beide staat er veel op het spel. Het is
daarom van het grootste belang dat deze gesprekken
met het oog op een zogenaamd Transatlantic Trade
and Investment Partnership, TTIP, zorgvuldig worden
voorbereid en de wederzijdse belangen evenwichtig
in rekening worden gebracht.
Het doel op zich mag niet in vraag worden gesteld.
Méér vrijhandel heeft altijd geleid tot méér welvaart.
Zaak is om deze welvaartstoename voldoende rechtvaardig te verdelen, maar daar zijn de betrokken
landen zelf intern verantwoordelijk voor. Wie tegen
het principe van het vrijhandelsakkoord EU-VS is, is
tegelijk tegen een fundament van onze samenleving,
met name de markteconomie. Die wordt weliswaar
gecorrigeerd (sociaal en ecologisch), en dat is ook
terecht, maar vertrekt toch nog altijd vanuit de marktprincipes. Geen welvaart zonder vrijemarkteconomie.
In deze tijden van economische crisis hebben we
noch groei, noch jobs op overschot. Het is dan ook
economisch en sociaal niet te verantwoorden om een
negatieve houding tegenover vrijhandel in te nemen.
De problemen die er zijn moeten aangekaart worden,
en evenwichtig opgelost. Maar we mogen het fundament zelf, het nut van een vrijhandelsakkoord, zeker
niet in vraag stellen.
Fa Quix, directeur-generaal, en
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal
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China en het statuut van markteconomie

Graag beslissing op basis van feiten

Dumping is het verkopen van een product op derde markten tegen een prijs
die lager is dan de normale waarde
van het goed in het land van uitvoer.
Wanneer de goederen afkomstig zijn
uit een land met een markteconomie,
wordt de normale waarde bepaald
op basis van de gangbare prijzen en
productiekosten in het desbetreffende
land. Bij landen zonder markteconomie is dit niet mogelijk, aangezien de
lokale prijzen en kosten door allerlei
overheidsinterventies niet marktconform zijn. Daarom hanteert men deze
van een ander vergelijkbaar land
maar dat wel een markteconomie is.


elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Het toetredingsprotocol van China
tot de Wereldhandelsorganisatie erkent uitdrukkelijk het recht van de
Europese Unie om China in het kader van antidumpingonderzoeken te
behandelen als een niet-markteconomie en dit tot zolang het land niet
voldoet aan de Europese criteria om
het statuut van markteconomie te
bekomen. Aangezien China thans de
vijf Europese voorwaarden niet vervult, kan er (nog) geen sprake zijn
van het toekennen van dit statuut.
Dit wel doen, zou een vernietigende
impact hebben op de Europese industrie en de werkgelegenheid. De
EU zou dan immers, bij het bepalen van de normale waarde van het
goed, steeds moeten werken op

basis van lokale Chinese prijzen en
kosten, welke door allerlei tussenkomsten van de Chinese overheid
in de economie artificieel laag zijn.
Hierdoor zal de uitvoerprijs niet meer
(veel) lager zijn dan de Chinese
productiekost en zal de vastgestelde
dumping veel kleiner of zelfs nihil
zijn. M.a.w. in geval China het statuut van markteconomie heeft, zal
het moeilijker zijn om dumping aan
te tonen en dit terwijl er in de realiteit niets veranderd is en het probleem nog even omvangrijk is. Het
spreekt voor zich dat enkel antidumpingmaatregelen die gebaseerd zijn
op de daadwerkelijke grootte van de
dumping, leiden tot het herstel van
een gelijk speelveld.

Kringloopeconomie

Enkele voorbeelden
Sinds de aankondiging door de Europese Commissie dat het kringloopeconomiedossier, een voorstel dat nog door de Barroso-administratie werd gelanceerd, werd teruggetrokken, is de discussie over de kringloopeconomie
nog nooit zo hevig geweest.
Ondanks de kritiek gaven de originele voorstellen aanleiding tot het meer en
meer toepassen van het kringloopeconomieprincipe in industriële sectoren en
individuele bedrijven.
Voor de houtsector bv. is het beginsel inherent aan de
processen, vermits zoveel mogelijk wordt gewerkt in een
gesloten koolstofcyclus waar de grondstof hout (boomstammen uit bossen bv.) eerst tot producten verwerkt
wordt, door één of meerdere fase(s) van hergebruik of
recyclage (in houten panelen bv.) gaat, alvorens gebruikt
te worden als hernieuwbare energiebron, waardoor afval
en storten tot een absoluut minimum beperkt worden.
Maar het principe geldt ook voor de andere Fedustria-subsectoren textiel en meubel. Producten worden steeds va
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ker ontworpen met het oog op hergebruik en/of recyclage.
Voor sommige producten legde de wetgever zelfs een
“uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” op, waardoor fabrikanten en leveranciers verplicht worden om de
producten, die zij op de markt hebben gebracht, achteraf
terug te nemen. Een goed voorbeeld van deze evolutie
is de matrassensector, waar verschillende fabrikanten al
sterk geïnvesteerd hebben in het ontwerp en de productie
van de zogenaamde circulaire matrassen. Wat ook de
beslissing van de Europese Commissie ter zake zal zijn,
de circulaire economie is nu al een feit.
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REACH

Een strijd met gelijke wapens?
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De textiel- , hout- en meubelindustrie zijn een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid in Europa. Enkele sprekende cijfers:

REACH zorgt ervoor dat stoffen die een onaanvaardbaar risico
(Cijfers voor de EU-28)
Textiel en
Hout en
voor de volksgezondheid en het milieu inhouden, niet langer
kleding
meubel
mogen geproduceerd, gebruikt en geïmporteerd worden in Eu161,51
209,22
Omzet (in miljard €)
ropa. Wanneer het echter gaat om stoffen die noodzakelijk zijn
Tewerkstelling (personen)
1.659.2121 1.944.6381
tijdens het productieproces, wordt de Europese industrie onnodig benadeeld ten opzichte van de niet-Europese industrie.
Extra-EU export (in miljard €)
43,0³
24,951
In het beste geval wordt autorisatie verleend waardoor de stof
1
2013
toch nog in Europa kan gebruikt worden. Autorisatie is echter
² 2012
duur en per definitie tijdelijk, waardoor dit meestal geen haal³ 2014
Bron: Euratex en CEI-Bois
bare optie is. Wanneer er geen autorisatie wordt verleend, is
het uitgesloten dat het productieproces nog verder in de EU
plaatsvindt indien voor de desbetreffende stof geen alternatief
voorhanden is. De productie verhuist bijgevolg naar niet-EU landen waar het gebruik wel nog toegelaten is. Vervolgens
worden de afgewerkte producten geëxporteerd naar de EU. De slotsom van dit alles is dat er minder industriële productie
en tewerkstelling in Europa is en dit terwijl globaal er geen enkele ecologische winst wordt geboekt.
De intenties van REACH mogen dan wel nobel zijn, de
textiel-, hout- en meubelbedrijven worden wel geconfronteerd met een dubbele handicap. Enerzijds initieert REACH
veel extra kosten (bv. studies, substitutie, duurdere prijzen
chemicaliën…) met als gevolg een kostennadeel tegenover
niet-Europese bedrijven. Anderzijds worden onze bedrijven


ook nog eens benadeeld door de vele goederen die ongecontroleerd in de Europese Unie worden ingevoerd, en
waarvan het dus onduidelijk is in welke mate deze REACHconform zijn. Fedustria vraagt dan ook meer inspanningen
van Europa voor het waarborgen van een gelijk speelveld
inzake REACH, met specifieke aandacht voor de import.

bruno.eggermont@fedustria.be

Interne markt

Eenheid in verscheidenheid, ook voor bouwproducten
Elke Europese lidstaat mag eigen eisen opleggen aan bouwproducten.
Fabrikanten moeten echter de mogelijkheid hebben om via Europese
normen aan te tonen dat hun bouwproducten aan die eisen voldoen. Dit
principe vormt de essentie van de Bouwproductenverordening.

Zo had Duitsland het echter niet begrepen. Volgens de Duitse deelstaten
vertoonden de Europese normen voor sommige bouwproducten lacunes.
Daarom konden die producten in Duitsland slechts op de markt komen als
zij onderworpen werden aan een bijkomende evaluatie, veruiterlijkt door
een label (het Ü-Zeichen, met de ü van Übereinstimmungserklärung).
Het Europees Hof van Justitie heeft in oktober 2014 geoordeeld dat dit
niet kan. Als een lidstaat meent dat de bestaande normen niet deugen,
zo stelt het Hof, dan moet het op Europees vlak actie ondernemen om die
normen bij te sturen. Op eigen houtje speciale regels en labels invoeren
is niet toegelaten.


jan.dietvorst@fedustria.be

Fedustria is blij dat Europa ook grote
lidstaten op de vingers tikt wanneer zij
een loopje nemen met de principes van
de eengemaakte markt. De Commissie
moet er streng op toezien dat bouwproducten die geëvalueerd werden volgens
Europese regels en die daarom een CEmerk dragen overal in de EU aanvaard
worden als de evaluatie uitwijst dat aan
de lokale technische eisen voldaan werd.
De Commissie moet er ook voor zorgen
dat de Lidstaten de uit de weg geruimde
technische barrières niet vervangen door
andere, zoals specifieke nationale evaluatiesystemen voor de milieuvriendelijkheid
van bouwproducten.
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Paneuromed oorsprongsregels

Textielproductie in de EU versterken
De Europese Commissie onderhandelt momenteel
over een hervorming van de preferentiële oorsprongsregels voor de Paneuromed-zone met de EFTA-landen, mediterrane-landen en de Balkan.

EURATEX deed een voorstel waarbij nog steeds doorgaans een dubbele bewerking vereist is. Naast de
traditionele dubbele bewerkingen zoals spinnen en
weven, zou ook bijv. weven en verven mogelijk zijn.
De Commissie bekijkt ook of de huidige diagonale
cumul kan vervangen worden door een algemene totale cumul, al dan niet met duty drawback (het niet
betalen van invoerrechten op materialen die niet van
oorsprong zijn). Totale cumul houdt in dat de dubbele
bewerking (bijv. weven en verven) mag uitgevoerd
worden in twee landen van de zone in plaats van in
één land (waarbij de EU als één land aanzien wordt)
zoals thans bij diagonale cumul het geval is. Bij totale
cumul zouden dus bijv. Chinese garens geweven kunnen worden in Turkije en deze weefsels vervolgens
kunnen worden geverfd in Marokko en geconfectioneerd in Tunesië, waarbij de kleding vrij van invoerrechten in de EU kan ingevoerd worden.


sylvie.groeninck@fedustria.be

Tentoonstelling “Rubens privé.
De meester portertteert zijn familie”
Nog tot 28 juni 2015, Rubenshuis, Antwerpen
Reeds in de 17e eeuw was
het meesterschap in de lage
landen ongeëvenaard. Rembrandt, maar ook Peter Paul
Rubens, waren eminente
grootmeesters in de kunst.
In portretten en taferelen van
toen getuigen schitterend
uitgedoste personen en gedrapeerde interieurs van het
textielmeesterschap dat er
toen reeds was.
Info: www.rubenshuis.be

Peter Paul Rubens, ‘Zelfportret en
enige van zijn vrienden tegen de
achtergrond van een gezicht op
Mantua’, ca. 1602-1604., olieverf
op doek, 78 x 101 cm. Keulen,
Wallraf-Richartz Museum, inv.nr.
Dep 248.
© Rheinisches Bildarchiv, WallrafRichartz-Museum & Fondation
Corboud, Köln, Loan of the Federal Republic of Germany

Fedustria, Vereniging zonder winstoogmerk
Montoyerstraat 24, b1
B-1000 Brussel
T +32 2 528 58 11
www.fedustria.be
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De aangepaste dubbele bewerkingen zullen reeds heel wat
flexibiliteit geven maar steeds met de bedoeling om de textielproductie in de EU te behouden en zelfs te versterken.
Verdere versoepelingen zijn voor Fedustria en Eurocoton onaanvaardbaar, net zoals totale cumul, aangezien − zoals uit
het voorbeeld blijkt − EU-producenten dan uit de boot zullen
vallen.

BRef wood based panels

Een technisch document

zonder technische relevantie

Midden 2015 zal de Europese Commissie normaliter een
BRef voor houten plaatmateriaal goedkeuren. Hierin worden
emissiegrenswaarden voor de productie van plaatmateriaal
vastgelegd, rekening houdend met de best beschikbare technieken. Bij het opstellen van dit document bleek echter dat
tijd belangrijker was dan kwaliteit. Een kakofonie aan data
leverde onrealistische emissiegrenswaarden op die gekoppeld
zijn aan de meest performante technologie in plaats van aan
de best beschikbare technologie. Men blijkt te vergeten dat
panelen in hoofdzaak gemaakt zijn uit hout en dat dit hout
wordt aangekocht in de regio waar de bedrijven zich bevinden. De emissies van formaldehyde en VOC zijn voor 90 %
afkomstig van het hout zelf en afhankelijk van de houtsoort.
Het is dus logisch dat er geografische verschillen zijn. De
energiebalans van een houtdroger is afhankelijk van het klimaat waarin het hout wordt gestockeerd. Vochtige of koude
regio’s gebruiken meer energie voor het drogen van het hout.
Zij hebben bijgevolg hogere emissies.
Fedustria eist dat deze normen aangepast worden en in relatie staan tot de gebruikte techniek. Nu kijkt elke lidstaat
naar de emissies uitgestoten door hun bedrijven. Zij vergeten
hierbij het principe van de geografische verscheidenheid en
het bindend karakter van deze BRef. Tevens streeft Fedustria
naar een harmonisatie van de meetmethodiek. Een emissiegrenswaarde zonder meetmethode is waardeloos.


Verantwoordelijke uitgever:
J.F. Quix
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Noot
CEI-Bois: the European Confederation of woodworking industries, www.cei-bois.org; Euratex: the European apparel and textile confederation,
www.euratex.eu; Eurocoton: European Cotton and Allied textiles Federation.

