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Europese normen ja, 
goldplating neen
De interne markt gaat om meer dan alleen maar 
vrije toegang tot elkaars markt in de EU, zonder 
douanerechten of handelsbarrières.

Het gaat ook om geharmoniseerde normen en 
standaarden. Want wat baat een vrije toegang 
wanneer elke markt andere product- of testnor-
men hanteert? Dan moet voor elke markt ofwel 
een apart product worden geproduceerd of die-
nen de producten aan meerdere testen en/of 
certificaties te worden onderworpen. Zo gaan de 
beoogde schaalvoordelen van de interne markt 
verloren. Een echte interne markt veronderstelt 
dan ook duidelijke Europese normering. Een pro-
ces waaraan de Belgische (en Europese) tex-
tiel-, hout- en meubelindustrie actief meewerkt, 
bv. binnen de werkgroepen van CEN, het Euro-
pees Comité van normalisatie, en de nationale 
normalisatie-instituten.

Overheden blijken echter steeds vaker van me-
ning dat die Europese normen slechts een soort 
van ‘Olympisch minimum’ zijn, waar ze per se 
moeten boven uitsteken, de zogenaamde ‘gold-
plating’. Doordat bijkomende eisen worden ge-
steld worden weer aparte, vaak marktafscher-
mende normen gecreëerd, die de voordelen van 
een door geharmoniseerde normen en standaar-
den geregelde interne markt tenietdoen. Een 
echte interne markt veronderstelt dus algemeen 
aanvaarde en consequent toegepaste Europese 
normen, noch min noch meer. Europese normen 
ja, goldplating neen.

Fa Quix, directeur-generaal 
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal

Editoriaal

Fa Quix en Filip De Jaeger

Fedustria is de Belgische federatie van de tex-
tiel-, hout- en meubelindustrie.
Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.915 ondernemingen 
(waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna 40.000 
directe jobs creëren en een omzet halen van 11,2 miljard euro, 
waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor 
een omzet van 6,1 miljard euro met ca. 670 bedrijven en zo’n 
19.700 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een 
omzet van 5,1 miljard euro en stellen ongeveer 18.750 werk-
nemers tewerk in 1.246 bedrijfsvestigingen.
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Met biocide behandelde voorwerpen afkomstig uit niet-EU-landen mogen enkel op de markt gebracht worden als 
deze voorwerpen uitsluitend werkzame stoffen bevatten die conform de biocideverordening 528/2012 zijn goed-
gekeurd.  

Echter, deze verplichting gaat voorbij aan het feit dat in Eu-
ropa niet alleen de actieve stof moet goedgekeurd worden 
maar ook het biocideproduct (preparaat van de actieve stof 
met andere chemische producten); biocideproduct dat uit-
eindelijk gebruikt wordt om voorwerpen zoals textiel of hout 
te behandelen. Een dergelijke goedkeuringsprocedure draagt 
uiteraard bij tot de bescherming van mens en milieu.

Deze veiligheidsgarantie geldt echter niet voor behandelde 
voorwerpen die in Europa worden ingevoerd. Er is welis-
waar de verplichting dat de actieve stof moet goedgekeurd 
zijn conform de biocideverordening, maar dit is niet nodig voor 
het uiteindelijke biocideproduct waarmee het voorwerp wordt 
behandeld. Er is dan ook geen enkele garantie dat het bioci-
deproduct effectief veilig is voor de mens en het milieu. Noch 
zijn er garanties dat het product werkzaam is.

   bruno.eggermont@fedustria.be

Niet alleen leidt dit tot mogelijks gevaarlijke situ-
aties voor de consument, ook de bedrijven wor-
den benadeeld. Immers de kosten voor het beko-
men van een toelating worden doorgerekend in de 
verkoopprijs van het biocidepreparaat. Kosten die 
niet-Europese bedrijven niet hoeven te dragen.

Teneinde de volksgezondheid te beschermen als-
ook een level playing field te creëren, is het es-
sentieel dat biocideproducten die aanwezig zijn 
op of in geïmporteerde voorwerpen aan dezelfde 
eisen moeten voldoen als deze die in Europa wor-
den gebruikt. De verplichting dat enkel de actie-
ve stof conform de Europese biocideverordening 
moet  goedgekeurd zijn, is in deze totaal onvol-
doende. Een gelijkaardige verplichting moet ook 
gelden voor het hele biocideproduct. 

Benadeling van Europese bedrijven
Biocideverordening

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 overheids-
interventies niet marktconform zijn. Daarom hanteert de EU thans deze van een ander vergelijkbaar land dat wel 
een markteconomie is. Het gebeurt thans voor China. Maar wanneer echter een Chinese producent kan aantonen 
dat hij het goed wel onder marktvoorwaarden vervaardigt en verkoopt, zal de EU in dit specifieke geval toch zijn 
individuele prijzen en kosten gebruiken voor het bepalen van de normale waarde van het goed.

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Het toetredingsprotocol van China tot de Wereldhandels-
organisatie erkent uitdrukkelijk het recht van de Europese 
Unie om China in het kader van antidumpingonderzoe-
ken 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. Aan-
gezien China op dit ogenblik de vijf voorwaarden niet 
vervult, kan er (nog) geen sprake zijn van het toeken-
nen van dit statuut. Dit wel doen, zou een vernietigende 
impact hebben op de Europese industrie en werkgele-
genheid. 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 dan de Chinese productiekost zijn 
en zal de vastgestelde dumping veel kleiner of zelfs nihil 
zijn. M.a.w. ingeval gewerkt wordt met Chinese prijzen 
en kosten, zal het moeilijker zijn om dumping aan te 
tonen en dit terwijl er in de realiteit niets veranderd 
is en het probleem van dumping nog even omvangrijk 
is (met of zonder aanvullende verzachtende maatrege-
len zoals voorgesteld door de Europese Commissie). 
Het spreekt voor zich dat enkel antidumpingmaatregelen 
die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke grootte van de 
dumping leiden tot het herstel van een level playing field.

Dumping moet slagkrachtig worden aangepakt
China en het statuut van markteconomie

2



Met haar ‘pakket circulaire economie’ geeft de Europese 
Commissie aan sterk te willen inzetten op het werken in 
gesloten kringlopen. Fedustria ziet in dit pakket belangrijke 
opportuniteiten weggelegd voor haar sectoren, niet in het 
minst voor de ganse houtverwerkende sector die reeds jaar 
en dag de principes van het werken in kringlopen toepast. 
Houten producten worden op het einde van hun levens-
cyclus namelijk hergebruikt en gerecycleerd. Pas wanneer 
er geen enkele toepassing van het hout als grondstof meer 
mogelijk is, kan dit worden verbrand met energierecuperatie. 
Dit ‘gecascadeerd gebruik van hout’ werd de voorbije jaren echter verstoord door de enorme subsidies, toegekend 
aan het verbranden van houtgrondstof. Door te kiezen voor de circulaire economie, kiest de Europese Commissie 
voor het duurzaam gebruik van deze kostbare grondstof.

Fedustria verwelkomt het pakket circulaire economie, en 
vraagt de Europese Commissie:
• Aandacht te hebben voor de economische functie van 

bossen, met o.a. maatregelen inzake de mobilisatie 
van hout en herbebossing; 

• Maatregelen ter bevordering van een verder door-
gedreven selectieve inzameling en sortering van 
houtafval, teneinde hergebruik en recyclage te be-
vorderen; 

• Aanmoediging van het gebruik van hout en houten 
producten. Niet alleen wordt zo het gebruik van an-

dere – niet hernieuwbare – materialen vermeden, ook 
wordt de koolstof die tijdens het groeiproces van de 
boom werd opgeslagen, vastgehouden in de houten 
producten gedurende hun volledige levensduur. Door 
meer hout te gebruiken, wordt er dus meer koolstof 
opgeslagen en dat is goed voor het klimaat;

• Ten slotte merken we op dat hernieuwbare mate-
rialen – zoals hout – bijzondere aandacht verdie-
nen binnen de circulaire economie, en minstens 
dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde 
materialen. 

Stimuleer het gebruik van 
hout!

Circulaire economie

Op 8 maart 2016 keurde de Europese Commissie een herzieningsvoorstel van de Detacheringsrichtlijn 96/71/
EG goed. Deze Europese richtlijn voorziet o.m. voor de bouwsector dat bij detachering van werknemers vanuit een 
lidstaat naar een gastlidstaat aan deze werknemers een harde kern van arbeidsvoorwaarden van de gastlidstaat 
gegarandeerd wordt, zoals o.a. minimumlonen, maximale werktijden en minimum aantal vakantiedagen, ongeacht het 
recht dat op deze arbeidsovereenkomst van toepas-
sing is. Deze richtlijn werd omgezet in de Belgische 
wet van 5 maart 2002. Die hanteert al een uitgebrei-
der begrip van het loon en voorziet reeds een uit-
breiding van de harde kern van arbeidsvoorwaarden 
naar alle sectoren. De handhaving bleef evenwel 
grotendeels dode letter, met veel oneerlijke concur-
rentie tot gevolg.
Als belangrijkste aanpassing stelt de Commissie nu 
voor om niet langer alleen het minimumloon van de 
gastlidstaat te garanderen, maar ook de andere be-
zoldigingselementen zoals vakantiegeld, ploegenpre-
mies, bonussen, mobiliteitsvergoedingen enz. en dit 
in alle economische sectoren.

   kim.matthys@fedustria.be

Fedustria steunt een Europese verankering van gelijk 
loon voor gelijk werk in geval van detachering. Maar 
dat op zich volstaat niet om oneerlijke concurrentie 
en sociale dumping tegen te gaan. Daarom zal de 
omzetting (tegen 18 juni 2016) van de Handhavings-
richtlijn 2014/67/EU die maatregelen bevat voor een 
betere handhaving, toepassing en praktische uitvoering 
van de EU-voorschriften inzake de detachering cruciaal 
zijn. Er dient evenwel op toegezien te worden dat daar-
bij de juiste focus gelegd wordt (cf. betere toegang tot 
informatie, betere samenwerking tussen lidstaten…) en 
de Belgische ondernemingen niet opnieuw met draco-
nische bijkomende verplichtingen opgezadeld worden. 

Gelijk loon voor gelijk werk?
Detacheringsrichtlijn

Enkele Europese kerncijfers
De textiel-, hout- en meubelindustrie is een be-

langrijke bron van welvaart en werkgelegenheid in Eu-
ropa. Enkele sprekende cijfers:

(Cijfers voor de EU-28) Textiel en 
kleding1

Hout en 
meubel2

Omzet (in miljard €) 169 218,7

Tewerkstelling (personen) 1.687.048 1.955.461

Extra-EU export (in miljard €) 44,5 25,5

1 schattingen voor 2015
² 2014
Bron: Euratex en CEI-Bois

3

Fedustria - Meeting Europe     april 2016

   ingrid.hontis@fedustria.be
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Terwijl ongeveer 85 % van de Europese openbare aan-
bestedingsmarkt open staat voor buitenlandse inschrij-
vers, bedraagt dit in Japan amper 28 % en in de VS 
32 %. De Europese Commissie stelt voor dat wanneer 
een derde land Europese bedrijven belemmert om deel 
te nemen aan een openbare aanbesteding, onder be-
paalde voorwaarden, een prijstoeslag kan toegepast 
worden bij inschrijvers, producten of diensten uit dat 
land bij aanbestedingen binnen de EU. Alzo hoopt de 
Commissie druk uit te oefenen op het derde land om zijn 
aanbestedingsmarkt meer open te stellen voor Europese 
inschrijvers.

Fedustria bepleit reeds lang dat markttoegang zou ge-
beuren op basis van wederkerigheid en is dan ook te-
vreden dat de Commissie het huidige onevenwicht wil 
aanpakken. Het concrete voorstel zal echter weinig ver-
betering brengen voor textielbedrijven en dit o.a. om vol-
gende redenen:
• De prijstoeslag zou enkel van toepassing zijn op op-

drachten met een waarde vanaf 5 miljoen EUR. Deze 
drempel is veel te hoog en zal tot gevolg hebben dat 
de facto in geen enkele overheidsopdracht die voor 
de textielsector van belang is, zal ingegrepen kunnen 
worden.

• Er zou geen prijstoeslag toegepast worden op inschrij-
vingen waarbij meer dan 50% van de totale waarde 
van de inschrijving bestaat uit goederen en diensten 
die van oorsprong zijn uit minst ontwikkelde landen 
of kwetsbare ontwikkelingslanden alhoewel de tex-
tiel- en kledingsector in sommige van deze landen 
juist belangrijk is. Daarenboven is ook de vereiste 
van “meer dan 50 %” veel te laag: 49 % (!) van de 
waarde van de aanbesteding kan immers nog komen 
uit een land dat geen minst ontwikkeld land of een 
kwetsbaar ontwikkelingsland is.

• De inschrijvers zullen de oorsprong van de goederen 
kunnen attesteren met verklaringen op eer. Dit zet 
de deur open voor misbruiken. De geselecteerde 
inschrijver zal wel meer gedetailleerde informatie over 
de oorsprong van de goederen moeten bezorgen. 
Maar als dan zou blijken dat de verklaring op eer 
onterecht was, is het te laat aangezien de opdracht 
reeds gegund is.

Geen verbetering voor 
textielsector in zicht

Wederkerigheid in overheids-
opdrachten

Op 10 februari 2016 lanceerde de Europese Commissie 
de publieksconsultatie “A sustainable bioenergy policy 
for the period after 2020”, deze consultatie wordt af-
gesloten op 10 mei. Met dit initiatief wil men werken 
aan een verbeterd biomassabeleid – al dan niet met de 
ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor vaste bio-
massa – dat een onderdeel zal vormen van het beleid 
inzake hernieuwbare energie voor de periode na 2020. 
Positief is alvast dat de consultatie ook een gedeelte 
over de impact op het materiaalgebruik door andere 
sectoren, zoals bijvoorbeeld de houtsector, omvat.

Fedustria wijst erop dat het toekomstige biomassabeleid 
in lijn moet zijn met de filosofie uit het pakket circulaire 
economie, wat betekent dat een correcte cascadering 
van hout de basis moet vormen van het toekomstige 
biomassabeleid. Dit kan enkel bereikt worden door de 
afschaffing van de subsidies voor het verbranden van 
houtgrondstof; dergelijke subsidies staan immers haaks 
op de principes van duurzame energieproductie. Enkel 
wanneer de principes inzake cascadering (gebruik, 
hergebruik en recyclage, verbranding) gerespecteerd 
worden, kunnen we spreken van een duurzaam bio-
massabeleid dat bijdraagt tot een beter klimaat, en 
dat is nu net waar Europa naar streeft. 

Cascadering is de basis

Duurzaamheidscriteria voor hout
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Belgian Fabrics. Great outfits!

Belgisch Kledingtextiel is zeker van Olympische deel-
name in Rio!  De atleten en hun begeleiders zullen 
tijdens officiële gelegenheden, zoals de openingsce-
remonie, kledij dragen gemaakt van Belgische stoffen.  
Leverancier van de kledij is Terre Bleue dat instond 
voor het ontwerp en de productie. Men koos voor 
katoenen stoffen van Utexbel en voor voeringstoffen 
van Concordia Textiles.  De labels werden geleverd 
door Nilorn.
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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.


