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Editoriaal

De eenheidsmarkt:
realiteit of utopie?

Het grootste deel van de industrie in België, maar
zeker ook in de EU, zijn kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Om te groeien moeten nieuwe markten worden bewerkt. Voor KMO’s ligt het
dichtste buitenland in de buurlanden, en bij uitbreiding in de overige lidstaten van de Europese Unie.
Het bestaan van een eenheidsmarkt is daarbij een
geweldige troef: geen tolmuren, geen administratieve
noch technische barrières… perfect, toch?

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 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 tewerk in 1.286 bedrijven.

Helaas is de realiteit anders. Oké, er zijn geen tolnoch invoerrechten meer tussen de EU-lidstaten…
maar niet-tarifaire barrières? Die duiken helaas, en
de laatste jaren steeds vaker, met de regelmaat van
een klok, op. Op vraag van goedgeorganiseerde nationale of lokale corporatistische groepen worden extra technische eisen, normen of bijkomende testen
geëist, zelfs wanneer dit manifest indruist tegen de
Europese regels en er vaak geharmoniseerde wetgeving bestaat. Dat is puur protectionisme dat volledig afbreuk doet aan de nobele doelstelling van de
eenheidsmarkt.
Wil Europa de groei van de industrie in de EU stimuleren, dan moet het de vele, soms subtiele maar
altijd schadelijke interne barrières binnen de eenheidsmarkt bestrijden. De Europese Commissie publiceerde recentelijk een overzicht van de initiatieven
die zij in de loop van 2016 en 2017 ter zake zal nemen. Het verdiepen van de eenheidsmarkt zal allicht
de beste groeistrategie zijn die Europa kan voeren.
Immers, de eenheidsmarkt kan onze KMO’s en startups de nodige schaalvoordelen bieden om verder
door te groeien.
Fa Quix, directeur-generaal, en
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal
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Pan-Euro-med-oorsprongsregels

Textielproductie in de EU versterken i.p.v. ondermijnen

De Europese Commissie onderhandelt over een
hervorming van de preferentiële oorsprongsregels voor de pan-Euro-medzone. Deze zone
bestaat uit de EU-lidstaten, de EFTA-landen,
de mediterrane en de Balkanlanden. In de textiel- en kledingsector is doorgaans een dubbele
bewerking (bijvoorbeeld spinnen en weven)
noodzakelijk opdat inputs die niet van preferentiële oorsprong zijn, toch oorsprong zouden
bekomen. Op heden is enkel diagonale cumul
toegestaan, hetgeen betekent dat deze dubbele
bewerking in één en hetzelfde land moet plaatsvinden (waarbij de EU als één land wordt aanzien). Enkel in het geval van Tunesië, Marokko
en Algerije is thans reeds totale cumul mogelijk.
Totale cumul houdt in dat beide bewerkingen
mogen uitgesplitst worden over twee verschillende landen van de pan-Euro-medzone.

Fedustria kant zich – net als Eurocoton – tegen een veralgemening van de totale cumul. Dit zou immers nefast zijn voor de
Europese spinnerijen en weverijen. Dan zal immers een kledingstuk dat geconfectioneerd werd in Macedonië met stoffen geweven
in de EU op basis van Chinese garens, wel van preferentiële
oorsprong zijn en dus aan nulrechten in de EU kunnen ingevoerd
worden, terwijl dit op heden niet het geval is. Opdat het desbetreffende kledingstuk thans van preferentiële oorsprong zou zijn, moet
zowel het spinnen als het weven in de EU hebben plaatsgevonden.
Een veralgemening van de totale cumul zal er dus toe leiden dat
het gebruik van Aziatische garens zal toenemen. Maar niet enkel
de Europese spinnerijen zullen gemakkelijker buiten spel kunnen
gezet worden, ook de Europese weverijen. Bij een veralgemening
van de totale cumul zal immers ook kledij gemaakt van Chinese
garens die geweven werden in Turkije en geconfectioneerd in
Macedonië, van preferentiële oorsprong bij invoer in de EU zijn.
Het zou onbegrijpelijk zijn dat het aantal mogelijkheden zou toenemen waarbij kledij, waarvan geen enkele bewerking (spinnen
of weven) om deze te maken in de EU heeft plaatsgevonden,
aan nulrechten in de EU kan ingevoerd worden. En dit op een
ogenblik dat iedereen de mond vol heeft van een versterking van
de industriële activiteit in de EU!


elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Circulaire economie

Stimuleer vrijwillige initiatieven
De circulaire economie heeft als doel materialen zo lang mogelijk in te zetten in gesloten kringlopen. Door in te zetten op de kringloopeconomie komt men niet enkel tegemoet aan het stijgende probleem van grondstoffenschaarste en
-competitie, maar ontwikkelt men tegelijk duurzame producten. Bovendien creëert de kringloopeconomie opportuniteiten
op zowel economisch, sociaal, innovatief als competitief vlak.
Fedustria steunt deze transitie van het ‘lineaire productiemodel’ naar het werken in kringlopen en ziet hierin
belangrijke opportuniteiten voor de textiel-, hout- en meubelsector. Vlak voor de zomer lanceerde de Europese
Commissie een publieksconsultatie inzake de circulaire
economie, waarbij Fedustria volgende aandachtspunten
formuleerde:
• de transitie naar een circulaire economie moet geharmoniseerd worden op Europees niveau, waarbij een
gelijk speelveld tussen de verschillende lidstaten essentieel is;
• de omschakeling naar het werken in kringlopen kan
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uiteraard niet van vandaag op morgen gerealiseerd
worden. Wil men komen tot een duurzame en realistische overgang naar het circulaire verhaal, dan is
een stapsgewijze aanpak noodzakelijk. Sectoren en
bedrijven hebben immers tijd nodig om zichzelf verder
te ontwikkelen binnen de circulaire economie;
• initiatieven moeten geleidelijk aan en op vrijwillige basis genomen worden;
• bedrijven die zich engageren om stappen te zetten in
de kringloopeconomie, moeten hierin evenwel gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het steunen van
onderzoek en ontwikkeling.
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De textiel- , hout- en meubelindustrie is een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid in Europa. Enkele sprekende cijfers:
(Cijfers voor de EU 28)

Textiel en
kleding

Hout en
meubel

Het Europees systeem voor verhandelbare emissierechten
165,31
210,1²
Omzet (in miljard €)
(ETS) vormt sinds 2005 het speerpunt van het Europese kli1
1.634.000 1.931.079²
Tewerkstelling (personen)
maatbeleid. Een bedrijf dat onder het toepassingsgebied valt, is
jaarlijks verplicht een hoeveelheid emissierechten in te leveren
43,01
24,952
Extra-EU export (in miljard €)
die overeenstemt met de hoeveelheid uitstoot van het voorbije
1
schattingen voor 2014
jaar. De emissierechten aan de industrie worden gedeeltelijk
² 2013
gratis toegewezen op basis van benchmarks. Bedrijven die te
Bron: Euratex en CEI-Bois
weinig emissierechten toegewezen kregen, kunnen ofwel maatregelen nemen om hun emissies te reduceren of kunnen emissierechten aankopen.
Bedrijven die blootgesteld zijn aan het risico op carbon leakage, krijgen echter al de emissierechten ten belope van de
benchmark gratis. Carbon leakage is het fenomeen waarbij bedrijven die onderhevig zijn aan internationale concurrentie,
niet langer in Europa investeren en produceren, maar hun productie verhuizen naar regio’s met een minder ambitieus
klimaatbeleid.
Gevolg gevend aan de conclusies van de Europese Raad om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 % te
verminderen tegen 2030 heeft de Europese Commissie op 15 juli 2015 een herziening van de ETS-richtlijn voorgesteld.
Zo worden o.a. de criteria voor carbon leakage aangepast, wat tot gevolg heeft dat een aantal textieldeelsectoren niet
langer beschouwd worden als ‘blootgesteld aan het carbon leakage risico’.
Dit is onbegrijpelijk aangezien deze sectoren wel degelijk geconfronteerd worden met sterke internationale concurrentie.
Fedustria pleit er dan ook voor om de handelsintensiteit als een uniek criterium voor carbon leakage te behouden.
Bovendien moet het steeds mogelijk zijn om een sector middels een kwalitatieve beoordeling alsnog toe te voegen
aan de carbon leakage lijst. Tot slot dringt Fedustria er op aan dat de ETS-richtlijn rekening houdt met de unieke
eigenschap van hout, die CO2 voor lange tijd kan vasthouden. Bedrijven die deze eigenschap valoriseren door houten
producten te vervaardigen zoals de plaatsector, dienen hier dan ook voor gehonoreerd te worden bij het toewijzen van
emissierechten.


bruno.eggermont@fedustria.be

De Europese Houtverordening

Nood aan een uniforme toepassing

De Europese Houtverordening (European Timber Regulation ofwel EUTR) is sinds begin 2013 van kracht en stelt een
verbod in op het op de Europese markt brengen van illegaal hout of illegale houtproducten. Onder ‘illegaal’ wordt
het hout verstaan dat geoogst, vervoerd, gekocht of verkocht werd in strijd met de nationale wetgeving in het land
van herkomst. EUTR legt verplichtingen op aan enerzijds
Fedustria ondertekende, samen met 6 andere federade marktdeelnemers of operatoren (= diegenen die het
ties en 64 bedrijven uit Europa, het ‘industry statement’
hout of houtproduct voor het eerst op de Europese markt
van het World Wildlife Fund (WWF). Met deze verklaring
brengen), zij moeten een stelsel van zorgvuldigheidseisen
scharen we ons achter de vraag naar een betere impletoepassen. Anderzijds wordt van de handelaars of traders,
mentatie van de verordening – en dit in alle lidstaten –
die verder in de keten volgen, verwacht dat zij registrealsook een uitbreiding van het toepassingsgebied van
ren bij wie en aan wie het hout gekocht/verkocht wordt.
EUTR. De strijd tegen illegaal hout kan immers enkel
In de loop van 2015 wordt deze verordening voor een
slagen wanneer al het hout en al de houtproducten op
eerste maal geëvalueerd, wat wellicht zal leiden tot een
eenzelfde manier beoordeeld worden, los van de lidstaat
herziening.
waarin men actief is.


ingrid.hontis@fedustria.be
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Transatlantic Trade and Investment Partnership

Preferentiële oorsprong op basis van toegevoegde
waarderegel is geen optie

In het kader van het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) zijn de besprekingen omtrent de preferentiële
oorsprongsregels, die bepalen
of een product van preferentiële
invoerrechten kan genieten, van
bijzonder belang. Voor wat textielproducten betreft, hanteert de
EU in haar vrijhandelsakkoorden
doorgaans productspecifieke regels gebaseerd op de dubbele
bewerking, terwijl de USA de
“yarn forward”-regel gebruikt, wat
soms leidt tot drie bewerkingen
(triple transformation).

Tentoonstelling “Design
Derby België-Nederland
(1815-2015)”

© Phile Deprez

Nog tot 13 maart 2016
Design museum Gent

Euratex deed de laatste jaren een enorme inspanning om de productspecifieke
regels flexibeler te maken en aan te
passen aan de technologische evoluties
en marktontwikkelingen. Fedustria is samen met Euratex voorstander dat deze
hernieuwde regels, waarbij de dubbele
bewerking de basis blijft, maar met meer
flexibiliteiten, zouden gehanteerd worden door de EU bij uitvoer van haar
producten naar de USA. De USA kan
de “yarn forward”-regel gebruiken voor
haar producten bij uitvoer naar de EU.
Het toepassen van een toegevoegde
waarderegel is voor textiel geen optie. De Europese textiel- en kledingwaardeketen is sterk gefragmenteerd
naar markten en productiestructuur. De
variabiliteit van de waarde van de van


oorsprong/niet van oorsprong zijnde
gebruikte materialen betekent dat onder eenzelfde classificatie van de gecombineerde nomenclatuur een ruime
waaier aan producten terug te vinden
is, met extreem verschillende toegevoegde waarde, wat het invoeren van
één enkele toegevoegde waarderegel
onmogelijk maakt. Daarenboven is een
toegevoegde waarderegel moeilijk controleerbaar daar de toegevoegde waarde
kan beïnvloed worden door vele factoren
zoals de grondstoffenprijs, wisselkoersschommelingen enz. Ten slotte geeft
een toegevoegde waarderegel gemakkelijk aanleiding tot fraude daar elke
component gebruikt om de toegevoegde
waarde te berekenen eenvoudig kan gemanipuleerd worden.

sylvie.groeninck@fedustria.be

Europees ‘meubelpaspoort’

Ja, maar op een vrijwillige basis

De Europese Commissie liet vorig jaar een studie uitvoeren over de Europese
meubelindustrie. In dit kader werd ondermeer nagegaan of het wenselijk is om
op Europees niveau een ‘meubelpaspoort’ in te voeren, dat informatie aan consumenten zou geven over de karakteristieken van het meubel, zoals bijvoorbeeld
de gebruikte materialen, de plaats van productie of bepaalde technische eigenschappen.

De tentoonstelling geeft een overzicht
van 200 jaar vormgeving uit België
en Nederland. De 500 designobjecten, gaande van zilver, glaswerk en
keramiek over hedendaagse meubels,
mode en design, zijn in chronologische volgorde, parallel aan elkaar
te zien. U zal er niet enkel treffende
gelijkenissen maar ook verrassende
verschillen tussen beide landen vaststellen.

Kwaliteit en duurzaamheid zijn enkele van de sterke punten van de Europese
meubelproductie, doch deze troeven zijn niet steeds zichtbaar bij de aankoop van
een meubel (denken we bijvoorbeeld aan het gebruikte schuim in een zitmeubel), waardoor ze onvoldoende uitgespeeld worden ten aanzien van buitenlandse
(niet-Europese) concurrenten. Een ‘meubelpaspoort’ dat informatie verschaft over
bepaalde karakteristieken van het meubel, zou hieraan kunnen verhelpen. Fedustria pleit voor een vrijwillig – en dus niet verplicht – ‘meubelpaspoort’. De
mee te delen gegevens moeten niet enkel relevant maar vooral een haalbare
kaart voor de meubelfabrikanten zijn en dit met een minimale administratieve
rompslomp en zonder noemenswaardige bijkomende kosten.

Info: www.designmuseumgent.be
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Noot
Euratex: the European apparel and textile confederation, www.euratex.eu; Eurocoton: European cotton and allied textiles federation.

