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Kerncijfers
textiel-, hout- en meubelindustrie
2013(*)

Totaal Textiel Hout en meubel

Omzet (in miljard euro) 10,3 5,5 4,8

Exportquote (in %) 69 74 64

Handelssaldo (in miljard euro) +1,4 +2,5 -1,1

Investeringen (in miljoen euro) 288,7 125 163,7

Toegevoegde waarde (werkelijke prijzen, in miljard euro) 2,2 1,0 1,2

Ondernemingen (aantal bedrijfsvestigingen) 2.031 700 1.331

Tewerkstelling (aantal werknemers) (gegevens 30/06/2013) 40.321 20.700 19.621

Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) (in %) 91,3 85,4 94,7

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen (in %) (mediaan, gegevens 2012) n.b. 3,2 5,0

(*) schatting op jaarbasis
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Bestemming van de textiel-,
hout- en meubeluitvoer
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2013 was geen goed economisch jaar. Op sectorvlak was er 
opnieuw een, zij het beperkte, achteruitgang van de pro-
ductie in zowat alle productsegmenten, maar na de vorige 
crisisjaren kwam deze bijkomende vertraging toch hard aan. 
Gelukkig is het jaar beter geëindigd dan het begonnen was. 
In het vierde kwartaal 2013 knoopte de Belgische econo-
mie opnieuw aan met groei, na vijf kwartalen van recessie 
of stagnatie. De perspectieven voor 2014 zijn dus enigszins 
hoopgevend, al is bevestiging nodig.

Onze bedrijven zetten alle zeilen bij om maximaal te liften op 
de eventueel gunstige economische wind. We komen ech-
ter te zwaar beladen aan de start in vergelijking met onze 
(naaste) concurrenten. Maar ook dit jaar zal een duwtje in de 
rug vanuit de overheid ontbreken. De huidige federale rege-
ring maakte in 2013 wel mooie sier met haar aankondigings-
politiek rond het zogenaamde concurrentiepact, maar de 
verhoopte substantiële verlaging van de loonkosten vinden 
we er niet in terug. Het is ronduit too little, too late. Immers, 
pas in 2015 mogen we een eerste bescheiden schijf van 450 
miljoen euro aan lastenverlaging verwachten (en dit voor de 
gehele economie!), waarvan amper 150 miljoen voor lineaire 
lastenverlaging (inclusief 30 miljoen voor de non-profi tsec-
tor!). Een equivalente loonlastenverlaging wordt ook voor-
zien in 2017 en 2019, met daarin telkens een schijf van 150 

miljoen euro voor activiteiten die bijzonder blootgesteld zijn 
aan de internationale concurrentie. Daar valt onze sector in 
principe onder, maar wat het reële eff ect ervan zal zijn valt 
nog af te wachten. In elk geval zal het ruimschoots onvol-
doende zijn om onze loonkostenhandicap tegenover onze 
buurlanden weg te werken!

Het is duidelijk dat de volgende federale regering een veel 
grotere ingreep in de veel te hoge sociale werkgeversbijdra-
gen zal moeten doen. Dit moet passen in een coherent plan 
waarin ook de verdere sanering van de overheidsfi nanciën 
plaatsvindt. De werkgeverskoepels VBO, VOKA (Vlaande-
ren), UWE (Wallonië), BECI (Brussel) hebben gedetailleerde 
én sluitende voorstellen uitgewerkt om hiertoe te komen. 
Maar het zal vooral politieke moed vergen om de bakens 
echt te verzetten.

Van deze regering hebben we toch vooral onthouden dat zij 
ondanks haar goede wil weinig daadkracht toonde. Boven-
dien hield ze één van de belangrijkste pijlers van onze eco-
nomie, de industriële exportgerichte sectoren zoals de onze, 
onvoldoende op haar radar. 

Een voorbeeld? De oplossing van de gelijkschakeling van de 
statuten arbeider en bediende op het vlak van de carenzdag 
en opzeggingstermijnen. In plaats van uit te gaan van de pro-
blematiek van de arbeidersintensieve industriële sectoren, 
die de Belgische export schragen, is men uitgegaan van het 
dure bediendenstatuut. Gevolg: carenzdag wordt afgeschaft 
(waarom kon die carenzdag die in de industrie bestond niet 
worden veralgemeend naar alle sectoren?) en de nieuwe op-
zeggingstermijnen komen in de praktijk neer op de wettelijke 
opzegtermijnen van de vroegere bedienden. Voor de indus-
triële sectoren betekent dit snel een verdubbeling tot zelfs 
een verdriedubbeling van de ontslagkosten van de vroegere 
arbeiders. Dit is een oplossing die de industrie, nochtans de 
motor van onze welvaart, zwaar penaliseert en de competiti-
viteit van onze ondernemingen verder ondermijnt. 

OMDAT EEN 
CONCURRENTIËLE 
INDUSTRIE OOK 
SOCIAAL IS
We moeten op alle niveaus inzetten op de 
herindustrialisering van onze economie. Om-
dat de industrie de motor van onze welvaart 
is.

Jaarverslag Fedustria 2013-20142

Voorzitter



©
 Lano Carpets

Wij zullen blijven ijveren om de scherpe kanten van dit een-
heidsstatuut af te ronden. Inzonderheid zullen we er op 
toezien dat bedrijven die, om in te pikken op de wijzigende 
economische realiteit, met noodzakelijke herstructurerin-
gen geconfronteerd worden, die ook nog kunnen doorvoe-
ren (lees: betalen) en een doorstart kunnen maken om een 
nieuwe toekomst tegemoet te gaan.

In 2014 wordt niet alleen een nieuw federaal parlement ge-
kozen, maar ook regionale parlementen en een Europees 
parlement. Het spreekt vanzelf dat er ook op die beleidsni-
veaus werk aan de winkel is. Een belangrijk aandachtspunt 
is dat de regio’s, die door de zesde staatshervorming aan 
belang zullen winnen, niet zouden vervallen in de Belgische 
ziekte van bureaucratisering en lastenverhogingen. Dat ge-
vaar is er zeker: de energiekosten bv. stijgen immers in beide 
regio’s, niet door hogere stroomkosten als dusdanig, maar 
door hogere tarieven wegens doorrekening van exuberante 
groenestroomsubsidies. Ook de gewestelijke overheden 
moeten ervan overtuigd zijn dat de industrie noodzakelijk is 
om het welvaartspeil te handhaven. Een stimulerend kader 
voor innovatie is hierbij een kernelement.

Ook op Europees vlak zal het nodig zijn om werk te maken 
van de herindustrialisering van Europa. We moeten stoppen 
met naïef onze grenzen open te stellen, bijvoorbeeld via bila-
terale vrijhandelsakkoorden, zonder dat we daar voldoende 
tegenprestaties voor terugkrijgen op het vlak van opening 
van derde markten.

Kortom, het gaat op alle niveaus om de herindustrialisering 
van onze economie, want  zonder industrie worden vele 
maatschappelijke doelstellingen onhaalbaar. Om dit moge-
lijk te maken moet ook de overheid alle zeilen bijzetten. Dit 
is de beste garantie voor onze werkgelegenheid en welvaart, 
en dus per defi nitie sociaal!

Jean-François Gribomont, voorzitter
Peter De Meyer, vicevoorzitter

Jaarverslag Fedustria 2013-2014 3
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De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Fedus-
tria vzw. Zij bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van Fedustria 
vzw. Alle ondernemingen die actief zijn in de productie van 
textiel of van houten producten of meubelen in ons land, 
kunnen eff ectief lid worden van Fedustria vzw en hebben 
elk één stem in de Algemene Vergadering. Ter herinnering: 
Fedustria is op 1 januari 2007 van start gegaan als fusiefede-
ratie van de voormalige Febeltex vzw en Febelhout vzw.

De federatie wordt geleid door een voorzitter. Die is be-
noemd voor een termijn van drie jaar. Beurtelings is een 
vertegenwoordiger van de textielsector en een vertegen-
woordiger van de hout- en meubelsector voorzitter. Sinds 
24 april 2013 neemt textielondernemer Jean-François Gribo-
mont van het bedrijf Utexbel uit Ronse het voorzitterschap 
van Fedustria waar, bijgestaan door vicevoorzitter Peter De 
Meyer, namens de hout- en meubelindustrie, en topman van 
LS Bedding uit Maldegem.

Het Bureau is het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat de ge-
nomen beslissingen worden uitgevoerd. Het Bureau bestaat 
uit tien industriële lidbedrijven, met name vijf bedrijfsleiders 
uit de textielsector en vijf bedrijfsleiders uit de hout- en meu-
belsector, waaronder de voorzitter en de vicevoorzitter. De 
directeur-generaal, zijn adjunct en de secretaris-generaal 
wonen de vergaderingen van het Bureau bij zonder stem-
recht (zie samenstelling hiernaast).

Alle belangrijke standpunten en beslissingen van de federa-
tie worden genomen door de Raad van Bestuur van Fedus-
tria vzw. De Raad van Bestuur is zeer ruim samengesteld om 
een zo breed mogelijk beslissingsdraagvlak te hebben. Beide 
grote sectoren duiden elk twintig vertegenwoordigers aan: 
twintig bedrijfsleiders van de textielsector en twintig be-
drijfsleiders van de hout- en meubelsector (zie samenstelling 
op p. 6). Om het bestuur van de federatie fl exibel te houden, 
is deze Raad van Bestuur ook opsplitsbaar, hetzij sectoraal in 
resp. een deelraad textiel en een deelraad hout en meubel, 
hetzij regionaal waarbij alle Vlaamse lidbedrijven autonoom 
kunnen beslissen over Vlaamse aangelegenheden en alle 
Waalse lidbedrijven autonoom over Waalse aangelegenhe-
den. Deze gewestelijke deelraden zijn Fedustria Vlaanderen 
en Fedustria Wallonië.

Daarnaast zijn er ook nog twee belangrijke adviescolleges: 
een adviescollege voor sociale zaken en een adviescollege 
voor economische zaken. Zij geven advies aan de Raad van 
Bestuur, die de fi nale beslissingen neemt. Voor productspe-
cifi eke zaken kunnen ook de (product-)groepen worden 
samengeroepen (bv. meubelraad, houten plaatmateriaal, 
interieurtextiel, houten constructie-elementen, textielver-
edeling, houtskeletbouw…). Zij kunnen ook beslissingen 
nemen, maar louter en alleen voor productspecifi eke zaken. 
Binnen Fedustria bestaan er een 20-tal (grote en kleine) pro-
ductgroepen.

STRUCTUUR

Beleidsorganen

Jaarverslag Fedustria 2013-20144

Fedustria is een vzw. Omdat we deugdelijk 
bestuur hoog in ons vaandel dragen, is de 
rol van de bestuursorganen ook duidelijk be-
paald.
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NAMENS DE TEXTIELINDUSTRIE

• Jean-François Gribomont, voorzitter
 Utexbel

• Rudy De Lathauwer
 Denderland-Martin

• Erik Deporte
 Associated Weavers Europe

• Dominique Godin
 Traitex

• NN
 

NAMENS DE HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE

• Peter De Meyer, vicevoorzitter
 LS Bedding

• Philippe Corthouts
 Recor

• Vincent Jonckheere
 Jonckheere.Wood

• Luc Meers
 Mecam

• Bernard Thiers
 Unilin
 

MAKEN OOK DEEL UIT VAN HET BUREAU ZONDER 
STEMRECHT

• Fa Quix, directeur-generaal
 Fedustria

• Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal
 Fedustria

• André Cochaux, secretaris-generaal
 Fedustria

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU 
(op 13/05/2014)
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SAMENSTELLING VAN DE 
RAAD VAN BESTUUR (op 13/05/2014)

• Associated Weavers Europe
 Erik Deporte

• Balta Industries
 Geert Vanden Bossche

• Beaulieu International Group
 Steven Ryon 

• Bekaert Textiles
 Dirk Vandeplancke *

• Belgotex
 Dirk Dees

• Bonar Technical Fabrics
 Orwig Speltdoorn

• Concordia Textiles
 Manu Tuytens

• De Witte Lietaer
 Antoon Vandeginste *

• Denderland-Martin
 Rudy De Lathauwer

• DesleeClama
 Jos Deslee

• Desso
 Geert Bussé

• Escolys Textiles
 Jean-Paul Depraetere

• Groep Masureel Veredeling
 Francis Verstraete

• Helioscreen
 Luc Janvier

• IVC
 Herman Paridaens

• Iwan Simonis
 Marc Simonis

• Jules Clarysse
 Luc Clarysse *

• Lano
 David Lano *

• Libeco-Lagae
 Raymond Libeert

• Maes Mattress Ticking
 Jef Maes

• Osta Carpets
 Luc Claeys *

• Seyntex
 Arthy Seynaeve *

• Sioen Industries
 Michèle Sioen

• Traitex
 Dominique Godin

• Utexbel
 Jean-François Gribomont

• Verstraete & Verbauwede
 Stefaan Verstraete *

• Vetex
 Patrick Rigole

• Vlerick Group
 Philippe Vlerick *

* plaatsvervangende leden

• B.J. Parket 
Steven Otte * 

• Bara J. 
Francis Ghekiere * 

• Bevepal 
Jos De Wael *

• Boone 
Jan Van Hecke * 

• C.I.B.B. 
Luc Lenaers *

• Caluwaerts 
Christel Caluwaerts 

• De Coene Products 
Pascal Vanderhaeghen 

• De Zetel 
Geert Behaegel  

• Decof
David Decoopman * 

• Deknudt Frames
Bruno Deknudt  

• Dux International
Paul De Poot  

• Engels 
Christophe Engels * 

• Finaspan
Charles Mariën * 

• Habo
Jozef Luyckx  

• Jonckheere.Wood
Vincent Jonckheere  

• Keuleers
Dirk Keuleers * 

• Lefevere Industries
Luc Billiet  

• LS Bedding
Peter De Meyer  

• Mecam
Luc Meers  

• Meubar
Steven Verraes * 

• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten * 

• Norbord 
Jim Frazier  

• Norbord
Kris Vanherteryck * 

• Pasec
Ferdinand Verveckken  

• Perfecta 
Anthony Vanderschelden  

• Recor 
Philippe Corthouts  

• Recticel Bedding
Erwin Vermeulen * 

• Santana 
Paul De Fraeye  

• Santana 
Tom Van Cauwenberghe * 

• Sibomat
Jan Lootens  

• Sofabed
Marnix Magdelijns * 

• Spanolux
Jan Goeminne  

• Spanolux
Bernard Vanden Avenne * 

• Theuns
Theo Theuns  

• Unic Design 
Theo Peers * 

• Unilin 
Luc Lemarcq  

• Unilin, Div. Panels 
Lode De Boe * 

• Unilin, Div. Insulation
Lieven Malfait * 

• Unilin Group
Bernard Thiers   

* plaatsvervangende leden

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TEXTIELINDUSTRIE

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE
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EDUCATIEF PROJECT HOUT VASTHOUDEN BLIJFT SCO‐
REN!

Tijdens het schooljaar 2012-2013 pakte het Opleidingscen-
trum Hout (OCH) voor het vijfde jaar op rij uit met een educa-
tief pakket voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs. 
Bedoeling is om meer adolescenten vertrouwd te maken 
met hout en houten producten en als afgeleide daarvan hun 
interesse aan te wakkeren voor de brede waaier aan oplei-
dings- en jobkansen die de hout- en meubelsector te bieden 
heeft.

Het didactisch materiaal van Hout Vasthouden werd voor 
verschillende initiatieven gebruikt, zoals tijdens de startdag 
van Technotrailer (RTC Antwerpen), alsook tijdens de mate-
rialenbeurs van het Beroepenhuis in Gent en tijdens de beurs 
voor duurzaam bouwen Hout & Habitat te Antwerpen.

Uit de evaluatie nadien is gebleken dat ook heel wat secun-
daire scholen dit lessenpakket bestellen. Daarom werd het 
aanbod intussen naar alle technische scholen met een eerste 
graad secundair onderwijs uitgebreid.

Het magazine Hout Vasthouden mag! is intussen toe aan 
de derde editie. Het verschijnt tweemaal per schooljaar en 
heeft als doel leerlingen te informeren rond studeren, op-
leidingen, beroepen en werken in de houtsector. Het wordt 
verspreid naar 220 onderwijsinstellingen (TSO, BSO, BUSO, 

DBSO, Leertijd…). Hiermee worden meer dan 7.000 leerlin-
gen uit de derde graad houtbewerking bereikt.

Meer informatie over het educatief project kan men vinden 
op www.houtvasthouden.be. De derde editie van Hout Vast-
houden mag! kan men raadplegen via de Facebook-pagina: 
http://www.facebook.com/HoutVasthoudenMag.

EDUCATIEF TEXTIEL‐GAME: FACTORY X

Factory-X is een educatieve game dat voor iedereen toegan-
kelijk is via www.factory-x.be. De game is bedoeld voor jon-
geren van 11 tot 18 jaar, hun ouders en hun leerkrachten. Er 
worden drie beroepen voorgesteld: afdelingsverantwoorde-
lijke, ontwerper en meestergast. De speler kan een beroep 
kiezen en moet de daarbij behorende opdracht tot een goed 
einde brengen. Tijdens het uitvoeren van de opdracht wor-
den van elke speler het organisatietalent, de creativiteit en 
de technische vaardigheden in kaart gebracht. Zo kan voor 
elke deelnemer nagegaan worden welk beroep het best aan-
sluit bij zijn of haar talenten. De best scorende jongeren en 
hun klas worden uitgenodigd voor een gratis doe-activiteit 
in de textielsector. Factory X is het resultaat van een project 
dat werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds on-
der begeleiding van een stuurgroep waarin ook textielonder-
nemingen vertegenwoordigd zijn.

De website www.wildvantextiel.be blijft als middel ingezet 
worden om een breed publiek kennis te laten maken met 
nieuwigheden en wetenswaardigheden uit de sector. Gere-
geld worden op deze website korte berichten geplaatst over 
nieuwe toepassingen of gebeurtenissen in de wereld van 
textiel. Textielbedrijven kunnen van deze website tevens 
gebruik maken om eigen bedrijfsspecifi eke informatie ken-
baar te maken (cf. opendeurdagen, mededelingen…). Uit de 
bezoekersstatistieken blijkt dat de rubriek textielvacatures 
veel internetbezoekers aantrekt. Elk textielbedrijf kan gra-
tis vacatures plaatsen in deze rubriek.

MEU’BEL: PROMOTIECAMPAGNE VOOR MÉÉR BEL‐
GISCHE MEUBELEN

Onder de noemer Meu’BEL wil een groep van Belgische meu-
belmerken de consument bewust maken van het Belgisch 

Promotie

Jaarverslag Fedustria 2013-2014 7

FIER OP WAT 
WE KUNNEN
Onze industrie heeft mooie bedrijven met 
vele mooie en nuttige producten. Dat willen 
we onder de aandacht van de publieke opi-
nie brengen.



meubelaanbod. Dit gevarieerde aanbod blaakt van creativi-
teit, vakmanschap en kwaliteit van eigen bodem. Via het onli-
neplatform www.belgischmeubel.be wil men de consument 
hierover informeren, zodat deze bewust en in vertrouwen 
kan kiezen voor Belgische meubelen. Vanuit het platform 
wordt de geïnteresseerde consument vervolgens doorver-
wezen naar de 150 meubelwinkels die actief aan de Meu’BEL-
campagne meewerken.

Reeds voor het tweede jaar op rij pakte Meu’BEL in 2013 op-
nieuw uit met een ijzersterke campagne. De actie Oktober 
Belgische meubelmaand met bijbehorende wedstrijdfor-
mule Koop Belgisch en win € 1.000 in samenwerking met de 
Belgische meubelhandel vormde het hoogtepunt van deze 
campagne. In het meinummer van het vakblad Meubihome 
werd een katern ingelast waarin de actie werd voorgesteld 
aan de meubelhandel.

Om de consument warm te maken voor de Oktober Bel-
gische meubelmaand en de bijbehorende wedstrijd werd 
van 30 september tot 13 oktober 2013 een radiocampagne 
gevoerd op Radio 1, Radio 2 en Studio Brussel. Om voor de 
nodige herkenbaarheid te zorgen was de Meu’BELsong van 
Roos Van Acker verwerkt in de radiospot.

Om het online Meu’BELplatform nog beter bekend te maken 
bij het grote publiek en de actie Oktober Belgische meubel-

maand extra te ondersteunen, werden onlinebannering en 
een Google Adwords-campagne ingezet. Intussen werd de 
blog verder gestoff eerd. Sociale media, zoals Facebook en 
Twitter, werden actief ingeschakeld.

Deze promotiecampagne wordt aangestuurd door een 
werkgroep van meubelfabrikanten, die deel uitmaken van 
de Meubelraad van Fedustria. De campagne kwam tot stand 
i.s.m. het communicatiebureau Vandekerckhove & Devos uit 
Melle.

DE SLAAPRAAD & UITGERUSTE RUDY PROMO‐
TEN SLAAPCOMFORT ALS BASIS VOOR EEN GOEDE 
NACHTRUST 

De Slaapraad verenigt sinds 1996 fabrikanten en handelaars 
uit de sector van het slaapcomfort. Bedoeling is om naar de 
Belgische consument een gezamenlijke boodschap te bren-
gen die benadrukt dat een slaapsysteem niet onbeperkt 
houdbaar is. Voldoende slaapcomfort vormt namelijk de 
basis voor een goede nachtrust, en bijgevolg ook voor een 
gezond leven. De boodschap Vervang uw matras en bedbo-
dem om de 10 jaar werd de voorbije jaren via diverse media 
naar de consument gebracht.

Ook in 2013 bleef Uitgeruste Rudy het boegbeeld van de 
campagne. Dit typetje maakt de consument op een ludieke 
manier duidelijk dat het leven veel aangenamer is als men 
goed uitgerust is, en dat de voornaamste voorwaarde hier-
voor voldoende slaap is. In 2013 werd opnieuw gekozen voor 
een radiocampagne in twee golven: vanaf midden maart tot 
begin april waren de radiospots van De Slaapraad te horen 
op Studio Brussel en Radio 1; in september op Radio 1, Joe 
FM en Q-Music.

Het bestaand promotiemateriaal (folder en sticker) werd ge-
actualiseerd. In het kader van de Meubelbeurs Brussel wer-
den levensgrote pancartes van Uitgeruste Rudy ter beschik-
king gesteld van de deelnemende fabrikanten.

De website www.uitgerusterudy.be werd in de loop van 
2013 gedynamiseerd en uitgebouwd als een content plat-
form met neutrale (niet-commerciële) informatie over sla-
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pen, slaapsystemen, slaapaccessoires, ergonomie. Ook werd 
een store locator (via Google Maps) toegevoegd, waardoor 
de consument op zoek kan gaan naar een erkend dealer 
van De Slaapraad in zijn regio. Uitgeruste Rudy bleef intus-
sen ook actief op Twitter @UitgerusteRudy en Facebook 
www.facebook.com/UitgerusteRudy.

BELGIAN LINEN EN CLUB MASTERS OF LINEN

De Belgische producenten van linnen behoren tot de wereld-
top en werken binnen de vzw Belgian Flax & Linen Associ-
ation intens samen met de ganse ketting om de vele troe-
ven van hun exclusief product in de verf te zetten. Het label 
Belgian Linen staat onmiskenbaar voor luxe en perfectie, 
voor authenticiteit, en voor respect voor mens en natuur. Op 
basis van een scherp gecontroleerde licentieovereenkomst 
wordt het internationaal gedeponeerde label Belgian Linen 
met succes ter beschikking gesteld van de internationale af-
nemers en zeker in Europa en de VS is dit een heuse voltref-
fer. Samen met de Europese collega’s wordt onder het label 
Club Masters of Linen zwaar ingezet op de promotie van top 
EU-kwaliteit in diverse toepassingsdomeinen, waaronder de-
coratie, technisch textiel en kledij.

HOUT GEEFT ZUURSTOF: VOOR MÉÉR HOUT EN HOU‐
TEN PRODUCTEN!

In 2012 lanceerde Fedustria samen met enkele lidbedrijven 
de campagne Hout geeft zuurstof om de voordelen van 
het gebruik van hout beter bekend te maken bij het grote 
publiek. De campagne is gebaseerd op het feit dat bomen 
tijdens hun groei enerzijds koolstof opslaan en anderzijds 
zuurstof afgeven. Bovendien blijft die koolstof gedurende 
de ganse levensduur van de latere houten producten, ook 
na hergebruik en recyclage, opgeslagen. Kortom: door meer 
hout te gebruiken timmeren we aan een beter klimaat. Daar-
naast geeft het gebruik van hout fi guurlijk ook zuurstof aan 
de economie, aan creativiteit, aan duurzaam bosbeheer, 
kortom: aan onze toekomst.

Via de website www.houtgeeftzuurstof.be komt men meer 
te weten over de voordelen van het gebruik van meer hout 
en houten producten. Tevens vindt men er een hele reeks 
getuigenissen van houtambassadeurs (ontwerpers, archi-
tecten, kunstenaars enz.) en van mensen uit het bedrijfsle-
ven. De getuigenissen van de houtambassadeurs werden 
eveneens opgenomen in een inspiratiekrant.

In het najaar van 2013 was Hout geeft zuurstof visueel aan-
wezig op de Bis-beurs in Flanders Expo te Gent en op de Hout 
& Habitat beurs in Antwerp Expo. De levenscyclus van hout, 
de inspiratiekrant en de informatieve fi ches over de voorde-
len van houtskeletbouw – een initiatief van de houtskelet-
bouwvereniging HSOB binnen Fedustria – zorgden ervoor 
dat hout als milieuvriendelijke en hernieuwbare grondstof 
onder de aandacht van het publiek werd gebracht.

Voor 2014 zal samen met het communicatiebureau Magenta 
uit Brugge aan een radiocampagne worden gewerkt in Vlaan-
deren, Wallonië en Brussel, gekoppeld aan een wedstrijdcon-
cept. Daarnaast zal de website worden gedynamiseerd en 
zullen de sociale media Facebook en Pinterest actief worden 
ingezet. Voor de leden wordt een pakket aan promotiema-
teriaal voorzien. Bedoeling is dat zij dit materiaal maximaal 
gebruiken in hun eigen communicatiemiddelen en zodoende 
de slogan Hout geeft zuurstof kracht bijzetten.
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OPNIEUW ACTIVITEITSDALING IN 2013

Het afgelopen jaar had de textielindustrie jammer genoeg 
opnieuw af te rekenen met een activiteitsdaling. De omzet 
viel in 2013 naar schatting met 6,5 % terug t.o.v. van 2012. 
Aangezien de afzetprijzen met 1,4 % stegen, kan de produc-
tiedaling in volume geschat worden op 7,8 %. Dit is evenwel 
een schatting op basis van de eerste negen maanden, dus 
zonder het toch wat betere vierde kwartaal 2013. In 2012 
daalde de textielomzet ook al met 5,6%. Sinds 2007 kende 
de textielindustrie enkel nog een activiteitstoename in 2010 
en 2011.

Uit de conjunctuuronderzoekingen van de Nationale Bank 
blijkt evenwel dat het vertrouwen van de textielonderne-
mers sinds midden 2013 fors verbeterde. Deze positieve ken-
tering in het ondernemersvertrouwen is totnogtoe niet echt 
voelbaar in de werkelijke economische activiteit, maar zou 
zich logischerwijze in de loop van 2014 geleidelijk aan toch 
moeten vertalen in een activiteitstoename.

TEXTIELUITVOER KENDE LICHTE STIJGING

Circa 75 % van de Belgische textielomzet komt door uitvoer. 
Tijdens de eerste negen maanden van 2013 steeg de uitvoer 
van textiel met 1,8 % in waarde. De evolutie van de uitvoer 

was evenwel sterk afh ankelijk van het toepassingssegment. 
De uitvoer van technisch textiel, die ca. 28 % van onze totale 
textieluitvoer inneemt, bleef met +0,4 % nagenoeg op het ni-
veau van 2012. Interieurtextiel, dat bijna één vijfde inneemt 
van onze textieluitvoer, kende daarentegen een daling van 
de buitenlandse leveringen met 6,1 %. De uitvoer van kleding-
textiel deed het relatief goed. Zo kende de uitvoer van kle-
dingweefsels een stijging met 1,7 %. De uitvoer van gebreide 
stoff en steeg liefst met 9,7 % en de uitvoer van gebreide kle-
ding nam met 7 % toe. Ook de invoer van deze producten 
steeg echter fors (gebreide stoff en +6,9 % en gebreide kle-
ding +5,3 %). [Noot: Gezien de beperkte breigoedproductie die 
er in België nog rest, speelt ons land voor breigoed vooral de 
rol van doorvoerland. Maar liefst 45 % van onze textielinvoer 
(zonder confectie) bestaat uit gebreide stoff en en gebreide 
kleding, tegenover 34 % van onze textieluitvoer.]

Het voorbije jaar daalden de wisselkoersen van vele opko-
mende landen uit zowat alle werelddelen met 15 % tot 20 % 
t.o.v. de euro. Hierdoor hadden onze textielproducenten 
een bijkomend concurrentienadeel t.o.v. landen zoals India, 
Brazilië, Rusland en Turkije. Dit liet zich niet alleen voelen bij 
de uitvoer naar deze landen, waar onze producten één vijfde 
duurder werden. Deze opkomende landen beconcurreren 
ons ook extra, zowel op de interne EU-markt als op onze 
belangrijkste exportmarkten buiten de EU. Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat onze textieluitvoer maar een 
beperkte stijging van 1,8 % kende, terwijl de textielinvoer met 
3,2 % steeg. De textielhandelsbalans kon evenwel nog een 
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DE BELGISCHE 
TEXTIELINDUSTRIE 
IN 2013
Economisch was 2013 geen goed jaar voor 
de Belgische textielindustrie: productie en 
tewerkstelling verminderden. Maar de per-
spectieven voor 2014 zijn hoopvol.

Synthetische conjunctuurcurve in de textielnijverheid
(excl. confectienijverheid)

Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks

Seizoengezuiverde brutoreeks

Bron: NBB
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overschot van 1,8 miljard euro optekenen tijdens de eerste 
negen maanden van 2013.

Op de EU-markt, die goed is voor ca. 84 % van de totale Bel-
gische textieluitvoer, bleven de leveringen nagenoeg sta-
tus-quo (+0,8 %) tijdens de eerste negen maanden van 2013 
t.o.v. dezelfde periode van 2012. De leveringen op de Franse 
markt, onze belangrijkste exportmarkt, bleven nagenoeg op 
hetzelfde peil (+0,6 %). De tweede belangrijkste exportmarkt 
is Duitsland, waar onze textieluitvoer daalde met 2,7 %. Naar 
het Verenigd Koninkrijk, onze derde belangrijkste export-
markt, kon de textieluitvoer gehandhaafd blijven (+0,6 %). 
De textieluitvoer naar Nederland (vierde exportmarkt) steeg 
met maar liefst 13,8 %. Op de Italiaanse markt, onze vijfde 
belangrijkste exportmarkt, daalden onze textielleveringen 
dan weer met 4,1 %. Naar de regio’s buiten de EU deden zich 
sterk uiteenlopende evoluties voor. Sterke stijgingen wer-
den genoteerd voor de uitvoer naar West-Europa buiten de 
EU (+19,4 %), het Midden-Oosten (+16,5 %), het Verre Oos-
ten (+12,2 %) en Oceanië (+28,8 %). Naar Noord-Amerika en 
Latijns-Amerika steeg onze textieluitvoer met respectievelijk 
6,8 % en 3,0 %. Op de Oost-Europese (-7,7 %) en Afrikaanse 
markt (-5,9 %) werd minder Belgisch textiel geleverd.

De textielinvoer uit de EU bleef met +0,9 % ongeveer op het 
niveau van 2012. Uit West-Europa buiten de EU (+12,7 %), Oost-
Europa (+26,7 %) en Noord-Amerika (+18,2 %) werd fl ink wat 

Jaarverslag Fedustria 2013-2014 11

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen euro 2012 2013 * 13/12

Garens 843,0 789,9 -6,3 %

Weefsels 602,6 535,7 -11,1 %

Textielveredeling 143,1 142,1 -0,7 %

Tapijten 1.680,0 1.584,2 -5,7 %

Synthetische en kunstmatige vezels en fi lamentgarens 845,6 733,1 -13,3 %

Breigoed 240,0 242,6 +1,1 %

Technisch textiel en overige 1.511,5 1.460,1 -3,4 %

Totaal textielindustrie 5.865,8 5.487,7 -6,5 %

* Schatting op basis gegevens negen maanden 2013  Bron: FOD Economie op basis van BTW-statistieken; nieuwe reeks volgens nace 2008

©
 D

e 
W

itt
e 

Li
et

ae
r

©
 L

ib
ec

o 
H

om
e

Conjunctuur



meer textiel ingevoerd. De textielinvoer uit het Verre Oosten 
steeg met 4,8 %. De textielinvoer uit China nam met 1,4 % toe. 
China blijft, met een aandeel van 14 % in de Belgische textiel-
invoer, de belangrijkste buitenlandse textielleverancier aan 
ons land. Uit de overige continenten namen we minder tex-
tiel af: Latijns-Amerika (-11,2 %), Afrika (-6,0 %), Midden-Oos-
ten (-8,7 %) en Oceanië (-28,4 %).

INVESTERINGEN BLIJVEN STABIEL OP LAAG NIVEAU 
BIJ STERKE ONDERBENUTTING VAN PRODUCTIECAPA‐
CITEIT

De gemiddelde bezettingsgraad van de productiecapaciteit 
in de textielindustrie daalde in 2013 nog verder tot slechts 
66,0 % t.o.v. 68,2 % in 2012. In 2007 werd nog een bezettings-
graad van 77,9 % opgetekend. De textielinvesteringen bleven 
in 2013, met ca. 125 miljoen euro, ongeveer op het (lage) 
niveau van 2012. In dat jaar daalden de textielinvesteringen 
evenwel met zo’n 20 % t.o.v. 2011.

STRUCTURELE DALING VAN TEWERKSTELLING HOUDT 
AAN

Tussen midden 2012 en midden 2013 gingen er in de Belgi-
sche textielindustrie 1.133 tewerkstellingsplaatsen verloren 
of een daling met 5,2 % tot 20.700 directe jobs.

BETERE VOORUITZICHTEN IN 2014 DANKZIJ AANTREK‐
KENDE UITVOER

In het tweede kwartaal van 2013 kwam de economie van de 
eurozone uit de recessie. Sindsdien werd een licht positieve 
groei aangehouden. In 2014 zou het BBP van de eurozone 
met 1 % groeien onder impuls van een geleidelijke groei van 

de wereldeconomie. De herneming zou zich voordoen in 
bijna alle eurolanden. Het begrotingsbeleid van de nationale 
overheden zal in 2014 minder wegen op de economische ac-
tiviteit dan in de voorgaande jaren. Het Federaal Planbureau 
verwacht voor België een BBP-groei van 1,4 % in 2014 door 
het aantrekken van de uitvoergroei en de herneming van de 
binnenlandse vraag. De voorbije twee jaar bleef de Belgische 
uitvoergroei beperkt tot 1,8 % en 1,9 % als gevolg van de nega-
tieve economische groei in de eurozone, de vertraging van 
de wereldeconomie en de ongunstige koers van de euro. De 
groeiversnelling van de exportmarkten zou in 2014 de Belgi-
sche uitvoergroei doen aantrekken tot 3 %. Voor exportge-
richte sectoren zoals de textielindustrie zijn betere buiten-
landse vraagvooruitzichten op zich echter geen voldoende 
garantie op exportgroei, gelet op onze kostenhandicap.

Jaarverslag Fedustria 2013-201412
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Bestemming van de textieluitvoer

Frankrijk (24,2 %)
Overige EU-28 (18,1 %)

Verenigd Koninkrijk (11,5 %)
Nederland (10,5 %)

Duitsland (14,6 %)

Italië (5,1 %)
West-Europa niet-EU (3,5 %)
Verre Oosten (3,0 %)
Afrika (2,6 %)

Noord-Amerika (2,2 %)
Oost-Europa (1,8 %)

Oceanië (1,0 %)
Latijns-Amerika (0,8 %)

Nabije en Midden-Oosten (1,0 %)

14,6 %

11,5 %

10,5 %

24,2 %

18,1 %

1,8 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %

2,2 %
2,6 %
3,0 %
3,5 %

5,1 %
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NOG GEEN SPRAKE VAN HEROPLEVING IN 2013

De hout- en meubelindustrie kende in 2013 naar schatting 
een omzetdaling met 4,4 %, na een quasi stabilisatie in 2012. 
In de meubelindustrie daalde de omzet met 4,3 % in waarde. 
Aangezien de afzetprijzen in de meubelindustrie met 2,2 % 
stegen, bedroeg de achteruitgang van de economische ac-
tiviteit in volume 6,4 %. In de houtindustrie lag de omzet 
4,6 % lager. De afzetprijzen in de houtindustrie stegen met 
1,3 %, waardoor de daling van de economische activiteit in vo-
lume opliep tot 5,8 %.

Het ondernemersvertrouwen in de hout- en meubelindustrie 
bleef in 2013 gemiddeld genomen vrij laag. In de tweede 
jaarhelft verbeterde het ondernemersvertrouwen evenwel 
en deze opwaartse beweging werd ook begin 2014 verder 
gezet.

INVESTERINGEN, BEZETTINGSGRAAD VAN DE PRODUC‐
TIECAPACITEIT EN TEWERKSTELLING

In 2013 investeerde de hout- en meubelindustrie naar schat-
ting voor 163,7 miljoen euro, dit is 15,4 % minder dan in 2012. 
Hiermee daalden de investeringen, die in 2011 nog een re-
cordhoogte bereikten, voor het tweede jaar op rij.

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de hout- 
en meubelindustrie kwam met 73,4 % in 2013 iets hoger uit 
dan het historisch lage niveau van 72,3 % in 2012. In 2007, het 
laatste jaar vóór de crisis, werd nog een bezettingsgraad van 
82,8 % bereikt.

In 2013 stelde de Belgische hout- en meubelindustrie 19.621 
personen tewerk in 1.331 ondernemingen. Ten opzichte van 
2012 is de tewerkstelling met 953 personen of 4,6 % gedaald.

CONSUMENTENVERTROUWEN SIGNIFICANT VERBE‐
TERD

Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België 
bereikte een dieptepunt in november 2012 met een waarde 
van -25,6. Hierdoor lag deze belangrijke conjunctuurindica-
tor zelfs gedurende enkele maanden onder het Europees ge-
middelde, wat vrij uitzonderlijk is. Intussen is het Belgische 

consumentenvertrouwen stelselmatig opgeklommen tot 
-2,6 in januari 2014. Nu ligt het consumentenvertrouwen in 
ons land opnieuw boven het Europees gemiddelde en ook 
boven het historisch gemiddelde voor België. Jammer ge-
noeg wordt deze verbetering van het consumentenvertrou-
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DE BELGISCHE 
HOUT‐ EN MEUBEL‐
INDUSTRIE IN 2013
2013 was geen goed jaar voor de Belgische 
hout- en meubelindustrie, met een krimp van 
de omzet en productie. 2014 kondigt zich ge-
lukkig beter aan.
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Synthetische conjunctuurcurve in de hout- en meubelindustrie

Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks

Seizoengezuiverde brutoreeks
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wen in België nog niet of nauwelijks weerspiegeld in het con-
sumentengedrag. Vroeger gold het als een quasi wetmatig-
heid dat een signifi cante verbetering van het consumenten-
vertrouwen met een vertraging van ca. drie maanden voel-
baar werd via een toename van de meubelverkoop. Anno 
2013 ging deze regel niet op. De consument hield, ondanks 
het toegenomen vertrouwen, nog de vinger op de knip. Het 
spaargedrag bleef, ondanks de historisch lage interestvoe-
ten, op een zeer hoog peil. Toch kan deze paradoxale situatie 
niet veel langer blijven aanhouden. Vanaf 2014 zou het eff ect 
van het toegenomen consumentenvertrouwen voelbaar 
moeten worden in het (meubel)verbruik.
Binnen Europa zijn het andermaal de Scandinavische landen, 
met name Zweden (+18,3 in december 2013), Finland (+9,3) 
en Denemarken (+15,4), die het hoogste consumentenver-
trouwen kennen. Het consumentenvertrouwen in Duitsland 
(-2,2) is beduidend hoger dan het Europees gemiddelde 

(-11,1). Ook het Verenigd Koninkrijk (-3,3) en Nederland (-3,5) 
doen het beter dan gemiddeld. Andere belangrijke markten 
zoals Frankrijk (-22,4) en Italië (-20,2) hadden in december 
2013 een lager consumentenvertrouwen dan het Europees 
gemiddelde.

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van 
België bleven de ontvangen bestellingen in de Belgische 
meubelhandel in 2013 met +0,2 % nagenoeg op het niveau 
van 2012. In het eerste semester van 2013 was er sprake van 
een stabilisatie, gevolgd door een lichte daling tijdens de 
zomermaanden. In het laatste kwartaal van 2013 namen de 
meubelverkopen met 1,9 % toe. Of dit de voorbode van een 
werkelijk duurzaam herstel is, valt nog af te wachten.

UITVOER KENDE OPNIEUW EEN DALING

Tijdens de eerste negen maanden van 2013 bedroeg de Bel-
gische uitvoer van houtproducten en meubelen (inclusief 
doorvoer) 2,2 miljard euro, wat een daling met 3,3 % verte-
genwoordigt t.o.v. dezelfde periode van 2012. De uitvoer 
naar de EU, met een aandeel van ca. 90 % nog steeds ver-
uit de belangrijkste exportzone, daalde met 4,6 %. Frankrijk 
blijft, met een aandeel van 39 % in de totale uitvoer, de be-
langrijkste exportmarkt. Onze uitvoer van houtproducten en 

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen euro 2012 2013 * 13/12

Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en 
terrasmeubelen 1.111,7 1.081,7 -2,7 %

Kantoor- en winkelmeubelen 483,3 457,2 -5,4 %

Keukenmeubelen 397,0 371,2 -6,5 %

Matrassen en bodems 338,0 319,8 -5,4 %

Subtotaal meubelindustrie 2.330,0 2.229,9 -4,3 %

Plaatmaterialen 1.297,6 1.250,9 -3,6 %

Bouwelementen 867,8 807,1 -7,0 %

Verpakkingen 350,5 335,4 -4,3 %

Overige houtverwerking 165,5 165,0 -0,3 %

Subtotaal houtindustrie 2.681,4 2.558,4 -4,6 %

Totaal hout- en meubelindustrie 5.011,4 4.788,3 -4,4 %
*Schatting op basis van gegevens negen maanden 2013  Bron: FOD Economie op basis van BTW-statistieken; nieuwe reeks volgens nace 2008
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meubelen ging er evenwel met 2,9 % op achteruit. De toe-
stand op de Nederlandse markt, onze tweede belangrijkste 
exportmarkt met een aandeel van 22,2 %, blijft dramatisch 
(-9,1 %). De uitvoer naar Duitsland, onze derde belangrijkste 
klant met een aandeel van 12,3 %, ging met 7,5 % achteruit. 
Door de daling met 5,9 % op de Britse markt is het aandeel 
van deze vierde belangrijkste exportmarkt teruggelopen 
tot 4 % van de totale Belgische uitvoer van houtproducten 
en meubelen. Buiten de EU verloor Rusland zijn plaats als de 
belangrijkste exportmarkt. Onze uitvoer kende er opnieuw 
een forse daling met 16,3 %, waardoor Rusland naar de derde 
plaats zakt. De Verenigde Staten kochten daarentegen fl ink 
wat meer Belgische houtproducten en meubelen. Met een 
stijging van maar liefst 31,9 % worden de Verenigde Staten 
de belangrijkste klant buiten de EU. Zwitserland volgt op de 
tweede plaats met een uitvoerstijging van 2,2 %.

CHINA BLIJFT BELANGRIJKSTE LEVERANCIER, ON‐
DANKS LICHTE DALING VAN HAAR INVOER

De invoer van houtproducten en meubelen bleef tijdens de 
negen maanden van 2013 met 0,7 % nagenoeg status-quo. De 
sectorale handelsbalans blijft negatief (-800 miljoen euro). 
De export/import ratio bedroeg 73,8 %. De invoer uit de EU 
(importaandeel van 70,0 %) steeg met 2,7 %. Uit Oost-Europa 
buiten de EU (aandeel van 0,8 %) werd 8,5 % meer ingevoerd. 
De invoer uit de andere regio’s in de wereld daalde evenwel 
met 4,2 %. Opvallend is dat ook de invoer van houtproduc-
ten en meubelen uit China daalde met 1,9 %. Hierdoor kende 
het importaandeel van China (19,5 %) een lichte daling. China 
blijft evenwel de belangrijkste buitenlandse leverancier van 
houtproducten en meubelen op de Belgische markt. Duits-
land staat met een aandeel van 16,5 % (-3,3 % t.o.v. negen 
maanden 2012) op de tweede plaats.

GUNSTIGERE CONJUNCTUUR BIEDT GOEDE VOORUIT‐
ZICHTEN VOOR DE HOUT‐ EN MEUBELINDUSTRIE IN 2014

Vanaf het tweede kwartaal van 2013 is het conjunctuurher-
stel in de eurozone ingezet. In 2014 zou de eurozone een 
economische groei kennen met 1 %. Deze herneming zou zich 
voordoen in nagenoeg alle eurolanden, maar de groeipresta-
ties blijven erg uiteenlopend aangezien een aantal lidstaten 

nog steeds kampt met hoge schulden van zowel de over-
heid als van de privésector, evenals met kredietschaarste en 
hoge werkloosheid. Het vertrouwen van de producenten en 
consumenten is evenwel toegenomen en weerspiegelt zich 
in een gunstige ontwikkeling van verschillende indicatoren.

De jaargroei van het Belgische BBP bleef in 2013 beperkt tot 
0,2 %. Door de aantrekkende uitvoergroei en de herneming 
van de binnenlandse vraag, zou de groei van het BBP in 2014 
op 1,4 % uitkomen. Dankzij het herstel van het consumenten-
vertrouwen zou de particuliere consumptie in 2014 meer in 
lijn evolueren met de stijging van het beschikbaar inkomen, 
waardoor de spaarquote niet verder meer zal stijgen. De 
consumptie van de gezinnen zou hierdoor in 2014 toenemen 
met 1,3 %. Ook een voorzichtig herstel van de bouwinveste-
ringen door de gezinnen ligt in het verschiet. In 2014 zouden 
de investeringen van de gezinnen toenemen met 0,8 %, na 
een daling met 3,9 % in 2013.
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9,3 %

1,4 %
1,1 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,4 %

1,7 %
1,8 %
2,0 %
2,8 %

8,5 %

Bron: INR

Frankrijk (41,3 %)
Nederland (28,2 %)

Overige EU-28 (8,5 %)
Verenigd Koninkrijk (2,8 %)

Duitsland (9,3 %)

Noord-Amerika (2,0 %)
Verre Oosten (1,8 %)
West-Europa niet-EU (1,7 %)
Afrika (1,4 %)
Italië (1,1 %)
Nabije en Midden-Oosten (0,6 %)

Oost-Europa (0,6 %)
Latijns-Amerika (0,4 %)
Oceanië (0,4 %)

41,3 %

Bestemming van de meubeluitvoer
(alleen meubel, zonder houtproducten)

28,2 %



FEDUSTRIA VURIG PLEITBEZORGER VAN VERPLICHTE 
OORSPRONGSAANDUIDING VOOR CONSUMENTEN‐
PRODUCTEN

In een voorstel van verordening betreff ende de veiligheid 
van consumentenproducten wordt voorzien dat fabrikan-
ten en importeurs moeten garanderen dat de producten 
een aanduiding van het land van oorsprong dragen. Indien 
dit door de omvang van het product of de aard niet moge-
lijk is, dan moet de aanduiding op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document vermeld worden. Indien 
het land van oorsprong, dat conform de niet-preferentiële 
oorsprongsregels zal worden vastgesteld, een lidstaat van 
de Europese Unie is, kunnen de fabrikanten en importeurs 
verwijzen naar de Unie of naar de lidstaat.

Als vurig pleitbezorger van een Made in-label steunt Fedus-
tria ten volle de Europese alliantie die zich gevormd heeft 
voor dergelijk label en waarvan Eurocoton en Efi c deel uit-
maken. Ook Fedustria zelf maakte zijn standpunt kenbaar bij 

de betrokken administraties ondermeer tijdens een werkver-
gadering met de FOD Economie.

VRIJHANDELSBESPREKINGEN TUSSEN DE EU EN DE 
VS: SECTOR DEFENSIE GELUKKIG NIET UITGESLOTEN

Op 14 juni 2013 gaven de EU-lidstaten groen licht aan de Euro-
pese Commissie om een Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) te onderhandelen met de VS. De goed-
keuring van de onderhandelingsrichtlijnen (mandaat) had 
heel wat voeten in de aarde. Zo wilden sommigen bepaalde 
sectoren, waaronder defensie, uitsluiten van de onderhan-
delingen. Fedustria heeft de Belgische beleidsverantwoorde-
lijken gewezen op het belang om deze sector in het onder-
handelingsmandaat te houden, en met succes. Toegang tot 
de Amerikaanse aanbestedingsmarkt voor militaire toepas-
singen is net één van de topprioriteiten voor de Belgische 
en Europese textielindustrie, die in dit marktsegment zeer 
performant is en een belangrijke toegevoegde waarde kan 
realiseren.

APS+ EN PAKISTAN: TOTAAL ONBEGRIJPELIJKE BE‐
SLISSING

De Europese Commissie oordeelde eind augustus 2013 dat 
Pakistan, evenals negen andere landen, aan de voorwaarden 
voldoet om vanaf 1 januari 2014 te kunnen genieten van de 
bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikke-
ling en goed bestuur onder het algemeen preferentiestelsel, 
het zogenaamde APS+-stelsel. APS+-status betekent dat het 
land van nulrechten geniet bij de uitvoer naar Europa en 
dit o.a. voor alle textiel- en kledingproducten. Deze conclu-
sie van de Europese Commissie is totaal onbegrijpelijk voor 
Fedustria aangezien uit talrijke internationale rapporten, ook 
van de Verenigde Naties, blijkt dat het beleid van Pakistan in-
zake de rechten van het kind en deze van vrouwen verre van 
bevredigend is. Fedustria bezorgde haar argumenten aan de 
Belgische beleidsverantwoordelijken en Europarlementsle-
den en wees hen ondermeer op de behoorlijk negatieve im-
pact die deze beslissing op de Belgische/Europese textielin-
dustrie zal hebben. Fedustria en Euratex vonden echter geen 
gehoor: noch bij de EU-lidstaten noch in het Europees Parle-
ment werd de nodige meerderheid gevonden om bezwaar 
te maken tegen de beslissing van de Europese Commissie.

Europa
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VRIJHANDEL JA… 
MAAR ZEKER OOK 
FAIRE HANDEL!
Europa beslist steeds meer over ons doen 
en laten. Daarom dat Fedustria de Europese 
besluitvorming van nabij opvolgt, of het nu 
gaat om vrijhandel en energie dan wel om 
milieu, gezondheid enz.
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RAMP IN BANGLADESH

Op 24 april 2013 speelde zich in Rana Plaza in Bangladesh een 
drama af: 1.127 mensen lieten er het leven terwijl ze kleding 
maakten, in hoofdzaak bestemd voor grote kledingdistribu-
tieketens voor de Westerse markt. Dit doet nadenken over 
de globalisering. Er werden duidelijk limieten overschreden, 
en een betere internationale omkadering is niet alleen wen-
selijk, maar ook nodig. Wereldwijd bleek al snel de bereid-
heid te bestaan om de werkomstandigheden in Bangladesh 
te verbeteren. In België coördineerde het Nationaal Contact-
punt voor de OESO-richtlijnen voor Multinationale Onderne-
mingen een stakeholderoverleg. Ook Fedustria werd hierop 
uitgenodigd, samen met een aantal andere spelers uit de 
kledingtextielketen. Ondanks haar eerder beperkte rol heeft 
Fedustria – het gaat immers vooral om de kledingdistributie 
die niet door Fedustria wordt vertegenwoordigd – mee input 
gegeven om mee te werken aan de verbetering van de werk-
omstandigheden in landen zoals Bangladesh.

REACH BEPAALT LOT VAN TWEE BELANGRIJKE DEEL‐
SECTOREN

Twee essentiële stoff en voor de textiel-, hout- en meu-
belsector werden op 24 juni 2013 door het Europees Mi-
lieu Agentschap ECHA voorgesteld voor opname op de 
lijst van autorisatieplichtige stoff en. Het gaat om DMF (N, 
N-dimethylformamide), dat een noodzakelijk solvent is voor 
polyurethaancoating en om ADCA (azodicarbonamide), een 
belangrijk blaasmiddel voor o.a. vinylvloerbedekking en 
-wandbekleding. De kans is dan ook reëel dat deze stoff en 
binnen afzienbare tijd verboden worden, tenzij uitdrukkelijk 
een autorisatie wordt verleend voor het gebruik van deze 
chemicaliën. Gezien het feit dat er momenteel geen valabele 
alternatieven beschikbaar zijn voor beide stoff en, hypothe-
keert het mogelijks autorisatieplichtig worden van deze stof-
fen de toekomstperspectieven voor de betrokken bedrijven, 
vermits autorisatie altijd beperkt is in de tijd.

Fedustria heeft in overleg met de betrokken bedrijven dan 
ook actief deelgenomen aan de publieksconsultatie die liep 

tot eind september. Tevens werden diverse contacten on-
derhouden met verschillende administraties en kabinetten 
– en dit zowel op Belgisch als op Europees niveau – om de 
kwalijke gevolgen van een mogelijke autorisatie duidelijk te 
maken (zie ook het hoofdstuk Veredeling op p. 38). 

FORMALDEHYDE EN DE HOUTSECTOR

Op 28 september 2011 diende Frankrijk bij ECHA het voorstel 
in om formaldehyde te klasseren als carcinogeen CMR1a. Na 
de publieksconsultatie en de evaluatie van het dossier door 
Duitsland heeft het ECHA op 7 december 2013 besloten om 
formaldehyde in te delen als carcinogeen CMR1b. Deze klas-
sering volgens classifi cation, labelling en packaging (CLP) 
treedt in voege op 1 april 2015. Deze beslissing brengt heel 
wat gevolgen met zich mee voor wat formaldehydehouden-
de producten betreft. Zo is de maximale emissie van carci-
nogenen volgens AgBB gelijkgesteld aan 1μg/m³. Verder zal 
deze klassering ook een invloed hebben op de afgassen van 
zowel houtdroogprocessen als deze van lamineerprocessen. 
Ook de occupational exposure limit (OEL) van formaldehyde 
in de productieomgeving zal waarschijnlijk aangepast moe-
ten worden.

Formaldehyde is ook geregistreerd onder REACH en door-
loopt nu de evaluatie. Op basis van door de industrie ver-
strekte gegevens is er een risicobeheersdocument opge-
maakt en overgemaakt aan het risk assessment committee 
(RAC). Dit dossier toont duidelijk aan dat er momenteel vei-
lig wordt gewerkt met formaldehyde. De enige mogelijke 

Jaarverslag Fedustria 2013-2014 17

©
 L

ib
ec

o 
H

om
e

©
 B

J 
Pa

rk
et

Europa



©
 B

el
fo

rm

Europa

optie is dan ook restrictie en niet autorisatie. Deze dossiers 
zijn zeker nog niet afgelopen en dus blijft Fedustria zeer 
waakzaam.

BIOCIDEVERORDENING: INTERPRETATIE BEHANDEL‐
DE VOORWERPEN

Op 1 september 2013 trad de nieuwe Biocideverordening 
528/2012 in werking. Deze Verordening vervangt de bestaan-
de Biociderichtlijn 98/8/EC. Deze Verordening bevat ook een 
aantal bepalingen i.v.m. (met een biocide) behandelde voor-
werpen. Enerzijds dienen behandelde voorwerpen die een 
biocide-eigenschap claimen voorzien te worden van een eti-
ket dat een aantal verplichte vermeldingen bevat. Anderzijds 
worden behandelde voorwerpen met een primaire biocidale 
functie beschouwd als een biocide, met als gevolg dat deze 
onderworpen worden aan een toelatingsprocedure vooral-
eer ze op de markt mogen worden gebracht.

Ter verduidelijking van de betekenis primaire biocidale func-
tie heeft de Europese Commissie een guidance document 
opgesteld. Samen met Euratex heeft Fedustria de uitwer-
king van dit guidance document van heel nabij opgevolgd. Er 
diende immers over gewaakt te worden dat een textiel dat 
met een biocide is behandeld niet automatisch beschouwd 
wordt als een biocide, met een verplichte voorafgaandelijke 
toelating als gevolg.

BIOBRANDSTOFFEN EN HERNIEUWBARE ENERGIE

De Europese Commissie werkte een voorstel uit tot aanpas-
sing van de Richtlijn inzake biobrandstoff en (98/70/EC) en de 
Richtlijn m.b.t. de bevordering van hernieuwbare energie-
productie (2009/28/EC). Met deze aanpassingen wilde de 
Commissie de impact van het beleid inzake hernieuwbare 
energie op het directe landgebruik en de beschikbaarheid 
van voedingsgewassen aanpakken.

Deze aanpassingen zouden echter drastische gevolgen kun-
nen hebben voor de ganse Europese houtverwerkende sec-
tor. Er werd in de voorstellen immers sterk ingezet op hout 
voor het behalen van de doelstellingen inzake hernieuwbare 
energieproductie, wat uiteraard weer zou leiden tot een nog 
grotere druk op de grondstof hout.

Samen met de Europese sectorfederaties CEI-Bois, EPF, EOS, 
FEP en FEFPEB werkte Fedustria mee aan een gemeenschap-
pelijk standpunt. Niet alleen wezen we hierin op de bedrei-
ging vanwege de energiesector, maar benadrukten we nog-
maals de rol van hout als koolstofreservoir.

BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN HOUTEN PLAATMA‐
TERIAAL

Een eerste ontwerpversie van het BREF-document Wood 
based panels is verschenen (BREF verwijst naar de best be-
schikbare technieken). Hieruit is gebleken dat de getroff en 
conclusies niet echt wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Door de medewerking van onze Belgische lidbedrijven heb-
ben we kunnen bekomen dat deze versie wordt herbekeken 
en de conclusies herschreven. Medio 2014 zullen de nieuwe 
conclusies worden bekendgemaakt en zal overgegaan wor-
den tot het opnieuw samenroepen van de technische werk-
groep om deze conclusies te bestendigen of indien nodig te 
verwerpen. Begin 2015 zal dan een defi nitieve versie verschij-
nen van deze BREF.
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NIEUW INDUSTRIEEL BELEID NIB

In 2013 heeft Fedustria gewerkt aan de uitvoering van de pro-
jecten die door de Vlaamse regering werden goedgekeurd in 
het kader van het Nieuw Industrieel Beleid. Het gaat om vier 
projecten:

• Roadmap naar de textiel-, hout- en meubelfabriek van 
de toekomst;

• Netwerk vermarkting van innovatieve producten;
• Texchem: duurzame chemie in textiel;
• SUSTECH: van productietechnologie naar kringloop-

technologie.

De eerste drie projecten kaderden in de oproep Fabriek voor 
de Toekomst en werden reeds goedgekeurd in 2012. Het vier-
de project kaderde binnen de projectoproep Key Enabling 
Technologies (sleuteltechnologieën) en werd goedgekeurd 
in januari 2013. De goedkeuring van deze projecten geeft ons 
de gelegenheid om een aantal elementen van het sectoraal 
actieplan RITHM, dat in 2010 werd ingediend in het kader van 
de Staten-Generaal voor de Industrie, te realiseren. Fedustria 
is tevens actief in het Strategisch leerplatform Nieuw Indus-
trieel Beleid dat de Vlaamse overheid heeft opgericht.

INNOVATIEDAG

De innovatiedag van Fedustria en Optimo, die plaatsvond 
op 17 oktober 2013 in het gebouw van Fedustria Anderlecht, 
stond opnieuw in het teken van de Fabriek van de Toekomst 
en kon rekenen op 80 deelnemers. Op het programma ston-
den een aantal inspirerende voordrachten en een interactie-
ve brainstormsessie, waarmee de aanwezigen zelf invulling 
en gestalte konden geven aan het concept van de textiel-, 
hout- en meubelfabriek van de toekomst, met begeleiding 
door Idea Consult.

ROADMAP NAAR DE TEXTIEL‐, HOUT‐ EN MEUBELFA‐
BRIEK VAN DE TOEKOMST

Van bij de indiening was voorzien dat een externe consultant – 
bij voorkeur met ruime ervaring met de opmaak van sectorale 
roadmaps – het project mee zou uitvoeren in nauwe samen-
werking met Fedustria. Op basis van een bestek en een be-

perkte off erteaanvraag werd de studieopdracht in januari 
2013 toegewezen aan Idea Consult. Het plan van aanpak om-
vat zeven stappen:

1. Inventariseren, consolideren en actualiseren van be-
staande strategische oefeningen;

2. Waardeketenanalyse;
3. Bevraging van bevoorrechte getuigen;
4. Enquête bij de leden van Fedustria;
5. Opmaak concreet stappenplan;
6. Opmaak van een tool om de resultaten van de studie te 

vertalen naar bedrijfsniveau;
7. Communicatie en rapportering.

Dit plan van aanpak werd voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de projectstuurgroep op 27 februari 2013. Van de ver-
melde zeven stappen werden de eerste vier afgerond. De 
geplande online-enquête werd vervangen door een inter-
actieve brainstormsessie op 17 oktober 2013 (zie hierboven 
Innovatiedag). Zowel kwantitatief als kwalitatief heeft deze 
gewijzigde aanpak geleid tot betere resultaten. Stap 5 is mo-
menteel in uitvoering. Het einde van het project en de voor-
stelling van de roadmap en de tool zijn gepland einde eerste 
semester 2014.

NETWERK VERMARKTING VAN INNOVATIEVE PRO‐
DUCTEN

De overgang van innovatie naar vermarkting blijkt vaak nog 
een risicovol moment voor vele innovatieprojecten. Het pro-
ject Netwerk vermarkting van innovatieve producten speelt 
in op deze problematiek door middel van ervaringsuitwisse-
ling tussen de bedrijven.

Economie
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OP WEG NAAR DE 
INDUSTRIE VAN DE 
TOEKOMST
Centraal in de actie stond het mee duwen aan 
de transformatie van onze bedrijven richting 
Fabriek van de Toekomst.
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In totaal nemen 29 bedrijven (verspreid over drie groepen) 
uit de textiel-, hout- en meubelindustrie deel aan dit lerend 
netwerk. De ervaringsuitwisseling gebeurt tijdens interac-
tieve netwerksessies, waarbij de bedrijven onderling en met 
externe experts ervaringen inzake de vermarkting van inno-
vatieve producten uitwisselen en waarbij de projectpartners 
Fedustria en Vlerick Business School de nodige externe input 
aanbrengen. In de loop van 2013 werden vier netwerksessies 
georganiseerd: 

1. Hoe vinden we het gat in de markt?

2. Wat is de rol van marktonderzoek bij het succesvol lance-
ren van innovaties?

3. Wat is een goede entry strategie?

4. Is internationaal gaan een must? 

Naast de netwerksessies in drie parallelle groepen vindt per 
semester ook een plenaire sessie plaats. De eerste plenaire 
sessie vond plaats op 17 oktober 2013 in het kader van de 
reeds genoemde Innovatiedag 2013 – Fabriek van de Toe-
komst.

VAN PRODUCTIETECHNOLOGIE NAAR KRINGLOOP‐
TECHNOLOGIE

Op vrijdag 17 mei 2013 vond het lanceringsevenement van 
het project SUSTECH plaats. Gunter Pauli, internationaal 
gerenommeerde auteur en bezieler van The Blue Economy, 
was uitgenodigd als keynote speaker.

Met het project SUSTECH willen Fedustria en Centexbel de 
bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie versneld 
op weg helpen naar de circulaire economie door het gericht 
inzetten van sleuteltechnologieën. De doelstelling van SUS-
TECH bestaat erin de transitie van een lineair productiemo-
del naar een gesloten kringloopmodel te versnellen en te be-
geleiden door activiteiten van gerichte bedrijfsbenadering. 
Hierbij ligt de focus op twee cruciale fasen in de productle-
venscyclus, nl. de ontwikkelingsfase en de end-of-life fase.

In collectieve georganiseerde sessies komt een grote diver-
siteit aan sleuteltechnologieën aan bod, naar voor gebracht 
door experts ter zake. De focus ligt hierbij op het potentieel 
en de inzetbaarheid bij de bedrijven uit de textiel-, hout- en 
meubelindustrie.

Daarnaast wordt er in SUSTECH veel aandacht geschon-
ken aan individuele bedrijfsbegeleiding. De toepasbaarheid 
van een sleuteltechnologie in een concrete bedrijfscontext 
wordt hierbij verder verkend aan de hand van een technolo-
gietraject of technologiematching.

HERVORMING VLAAMSE STEUNMAATREGELEN

In 2013 onderging het Vlaamse overheidsinstrumentarium 
ter ondersteuning van innovatie en ondernemerschap een 
aantal ingrijpende wijzigingen. Om de bedrijven van de tex-
tiel-, hout- en meubelindustrie hierover optimaal te informe-
ren, organiseerde Fedustria op donderdag 23 mei 2013 een 
infosessie, met de medewerking van het innovatieagent-
schap IWT, het Agentschap Ondernemen en de Participatie 
Maatschappij Vlaanderen (PMV).

Het IWT gaf toelichting over de nieuwe steunmogelijkhe-
den voor innoverende ondernemingen binnen het nieuwe 
bedrijfsprogramma 3.0. Kenmerkend voor dit vernieuwde 
programma zijn onder meer: de administratieve vereenvou-
diging, gestandaardiseerde steunpercentages die in de prak-
tijk gelijk of hoger zijn dan vroeger, de verbreding van de de-
fi nitie van innovatie en de nieuwe SPRINT-projecten.

De ecologiepremie onderging een grondige bijsturing, 
waardoor de steunpercentages voor de meeste investerin-
gen nu hoger uitvallen dan voorheen. Daarnaast werd een 
nieuw instrument in het leven geroepen, nl. de strategische 
ecologiesteun. Deze maatregel maakt steun mogelijk voor 
investeringen die ecologisch interessant zijn, maar die niet 
gestandaardiseerd kunnen worden en bijgevolg niet op de 
limitatieve technologielijst staan.

Voor kmo’s die een beroep doen op de kmo-portefeuille 
is in de pijler advies niet alleen het eigenlijke advies betoe-
laagbaar, maar nu ook de daarbij behorende implementatie. 
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Naast de bestaande pijlers (opleiding, advies, technologie-
verkenning, internationaal advies en strategisch advies) 
werd een nieuwe pijler geïntroduceerd, nl. coaching.

Last but not least werd op 1 oktober 2013 de strategische op-
leidings- en investeringssteun (SIOS) omgevormd tot strate-
gische transformatiesteun (STS). Deze hervorming had tot 
doel om deze maatregel in te zetten als een instrument van 
het Nieuw Industrieel Beleid. Bedrijven die zich willen trans-
formeren tot fabrieken van de toekomst door in te zetten 
op innovatie, duurzaamheid en internationalisering, komen 
in aanmerking voor steun. In vergelijking met de voorganger 
(SIOS) daalden de drempelwaarden gevoelig, maar de ont-
vankelijkheids- en de beoordelingscriteria werden daarente-
gen strenger. 2014 zal meer duidelijkheid verschaff en over 
de eff ectiviteit van deze nieuwe steunmaatregel.

In functie van al deze wijzigingen werd ook de subsidie-audit 
van Fedustria geactualiseerd.

TRENDSEMINARIE OPTIMO

Op 11 juni 2013 vond het jaarlijkse trendseminarie van Opti-
mo plaats. 115 bedrijfsleiders en ontwerpers namen er aan 
deel. Ook dit jaar bood Optimo een gevarieerd en goed 
gestoff eerd programma aan. De presentatie Fair tales 2013 
was opgevat als een inspirerende rondleiding langs de be-
langrijkste meubel- en interieurbeurzen van dit voorjaar. 
Optimo presenteerde in een wervelende beeldencarrousel 
de belangrijkste evoluties op gebied van vormgeving, kleur, 
materiaalgebruik en functionaliteit, samengevat in acht spre-
kende deelthema’s. 

De tweede presentatie die Optimo verzorgde was Texstyles 
2013. Binnen het interieurgebeuren zijn meubel en textiel 
sterk met mekaar verbonden. Ondanks deze verbondenheid 
zijn het vaak nog andere werelden, waarbij de trends via een 
andere aanpak en in andere bewoordingen tot uiting komen. 
Daarom werd het nieuwe, complementaire trendverhaal 
Texstyles 2013 samengesteld. De topkeynote werd verzorgd 
door Claus Kjeldsen van het Copenhagen Institute for Futu-
res Studies (CIFS), met In-line Living.

MATERIO BELGIUM, EEN BIBLIOTHEEK VAN INNOVA‐
TIEVE MATERIALEN

Begin 2013 verhuisde de materialenbibliotheek van materiO 
Belgium van Designcentrum De Winkelhaak in Antwerpen 
naar het gebouw van Fedustria in Anderlecht. De bibliotheek 
kreeg daarbij een nieuwe look, het opzoeksysteem werd ver-
nieuwd en vereenvoudigd en ook de onlinedatabank kreeg 
een volledige makeover. De feestelijke heropening van de 
vernieuwde materialenbibliotheek vond plaats op 7 maart 
2013 met voordrachten van onder meer Giada Dammacco 
van Grado Zero Espace (IT) en Laurence Humier (B). Meer 
dan 150 genodigden woonden dit evenement bij. Naar aan-
leiding van deze heropening organiseerde materiO Belgium 
ook de tentoonstelling Tasting Materials, waarin een selec-
tie van de meest innovatieve materialen werd getoond. 

In het kader van een samenwerkingsakkoord met TIO3 te 
Ronse ontwikkelt materiO Belgium een permanente ten-
toonstelling van innovatieve textielstalen, die ieder semes-
ter wordt aangevuld met 50 nieuwe materialen. In 2013 gaf 
materiO Belgium 20 inspirerende materiaalpresentaties, fa-
ciliteerde enkele brainstormsessies rond nieuwe materialen 
en was aanwezig op beurzen zoals MoOD, Subcontracting 
& Eurofi nish. Daarnaast hielp materiO Belgium individuele 
bedrijven met het oplossen van hun materiaalvraagstukken.
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Met de dagdagelijkse ondersteuning vanuit MoOD en Fedus-
tria en met de gewaardeerde fi nanciële steun van de spon-
sors Boss Paints, Masureel Veredelingsgroep, Publiganda 
en de Van de Wiele Group (Van de Wiele, Cobble en Bonas) 
kon Textivision ook in 2013 aan zijn 45 leden uit de Belgische 
interieurtextielsector een interessant jaarprogramma aan-
bieden. Nagenoeg al deze activiteiten vonden plaats in het 
auditorium van Eandis op het Kennedypark te Kortrijk.

Martine De Busscher, Marc Geysen en Anne-Cathérine Platel 
startten het werkjaar op 28 februari 2013 en begroetten 127 
deelnemers op hun Inzicht I. Vervolgens bracht Dirk De Boe 
met Creashock aan 94 deelnemers bij hoe zij hun creativiteit 
individueel en in groep kunnen ontwikkelen. Niek De Prest 
was terug top en boeide op 25 april 143 deelnemers met de 
MoOD Inspirations 2014/2015. Vincent Grégoire van Nelly 
Rodi Paris bracht op 30 mei voor 98 deelnemers zijn Tendan-
ces Déco 2015. Op 4 juli trokken we met een honderdtal naar 
buiten en bezochten we de Deweer Gallery van medeoprich-
ter Marc Deweer. Op 26 september kwam de internationaal 
befaamde architect Julien De Smedt zijn visie op textiel en 
architectuur geven om tenslotte op 24 oktober met 134 deel-
nemers het jaar met Inzicht II af te sluiten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

De Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten is aan 
modernisering toe. De regelgeving moet duidelijker worden, 
minder administratieve rompslomp met zich meebrengen, 
vlottere toegang mogelijk maken (ook voor kleine en mid-
delgrote ondernemingen), innovatiebevorderend werken, 
sociale en milieubekommernissen mee in rekening nemen 
en de eerlijke concurrentie vrijwaren. Via consultaties bij de 
stakeholders werd ook gepeild naar de bekommernissen 
van de industrie. Ook Fedustria liet haar stem horen in dit 
debat. Onze standpunten werden overgemaakt via de Bel-
gische rapporteur Marc Tarabella. We zijn verheugd dat er 
rekening gehouden wordt met onze verzuchtingen. Zo zal in 
de nieuwe regelgeving, die in 2014 door de Europese Raad 
moet goedgekeurd worden, het criterium prijs gevoelig aan 

belang inboeten ten voordele van kwaliteitseisen, sociale 
criteria en milieuaspecten. Verder wordt ook de traceerbaar-
heid beter uitgewerkt, wat transparantie moet brengen in 
de soms ondoorzichtige cascade van onderaannemers. Via 
de nieuwe regels zouden ook kmo’s een verbeterde toegang 
tot overheidsopdrachten moeten krijgen.

FISCALITEIT

Een uitvoerige enquête die in 2013 werd uitgevoerd bij pro-
fessionelen uit het beroep (boekhouders, fi scalisten…) 
toonde heel duidelijk aan dat de Belgische fi scaliteit een 
groot probleem is: een te hoge fi scale druk, te veel en wei-
nig transparante regels, arbitraire sancties, complexiteit van 
het belastingstelsel… Om dit te keren is een grote fi scale 
hervorming noodzakelijk. De grote lijnen ervan zijn evident 
de volgende: minder zware fi scale druk, meer transparante 
en rechtszekere regels. Dezelfde wens werd uitgedrukt door 
de leden van de gemengde parlementaire commissie (Kamer 
en Senaat). Dit zal een opdracht worden voor de volgende 
federale regering.

INDEXHERVORMING RESULTEERT IN MEER ACCURATE 
METING VAN DE INFLATIE

In januari 2014 werd een grote indexhervorming doorge-
voerd. Een belangrijke wijziging is het feit dat de index voor-
taan elk jaar zal kunnen worden geactualiseerd. Totnogtoe 
vond er slechts om de acht jaar een actualisatie van de index 
plaats. Elke twee jaar kon een minihervorming doorgevoerd 
worden, met slechts een beperkte aanpassing van de korf 
met producten en diensten aan de reële wijzigingen in de 
gezinsbestedingen. Hierdoor verloor de index geleidelijk 
aan representativiteit naarmate hij verouderde. Tevens zal 
er voortaan beter rekening gehouden worden met het wijzi-
gend consumentengedrag als gevolg van verandering in prij-
zen tussen vergelijkbare producten. Een sprekend voorbeeld 
is hier de overstap van consumenten naar een goedkopere 
elektriciteitsleverancier. Door de recente hervorming van de 
index zal de representativiteit en de accuraatheid ervan be-
ter kunnen gewaarborgd worden.
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HET INTERPROFESSIONEEL OVERLEG IN EEN SUKKEL‐
STRAATJE

Reeds einde 2012 was het duidelijk dat er geen nieuw in-
terprofessioneel akkoord 2013-2014 zou komen. De sociale 
partners, vertegenwoordigd in de Groep van 10, slaagden 
er niet in om een antwoord te formuleren op de grote uit-
dagingen van het interprofessioneel overleg. Die waren dan 
ook niet min: het wegwerken van de zware loonkostenhan-
dicap en het dossier arbeiders/bedienden. De regering heeft 
dan maar zelf op een aantal punten de knopen doorgehakt, 
hetgeen o.m. resulteerde in een bijkomende lastenverlaging 
van 370 miljoen euro (op kruissnelheid), een loonmatiging 
(o.a. een nulnorm bovenop de indexeringen en baremieke 
verhogingen in 2013 en 2014) en een ingreep in de index (cf. 
het in rekening brengen van de solden). Ondertussen sukkel-
de het interprofessioneel overleg in 2013 verder van de ene 
mislukte poging in de andere. Slechts over enkele dossiers 
zoals de modernisering van het arbeidsrecht (lees: fl exibili-
teit) en de welvaartsvastheid, konden (na lang aandringen 
van de regering) broze evenwichten bereikt worden. Het 
was vervolgens wachten tot begin 2014 vooraleer nog een 
succesje kon geboekt worden. Op 10 februari 2014 kondigde 
de Groep van 10 een akkoord aan over de ontslagmotivering 
en de verdere aanpak van de andere elementen (cf. jaarlijkse 
vakantie, gewaarborgd loon enz.) van het dossier arbeiders/
bedienden. Tegelijk kon toen ook een akkoord over een una-
niem advies aan de regering i.v.m. de harmonisatie van de 
verschillen tussen arbeiders en bedienden op vlak van de 
aanvullende pensioenen aangekondigd worden. 

ARBEIDERS/BEDIENDEN: DE ARBEIDERSINTENSIEVE 
SECTOREN BETALEN DE FACTUUR

Tegen uiterlijk 8 juli 2013 diende het verschil in behandeling 
tussen arbeiders en bedienden op vlak van de opzeggings-
termijnen en de carenzdag weggewerkt te worden. Deze 
deadline werd door het Grondwettelijk Hof gesteld in een 
arrest van 7 juli 2011. Dat betekende dat de sociale partners 
nog twee jaar de tijd hadden om een oplossing uit te werken, 
maar zij konden geen vergelijk vinden en uiteindelijk heeft 
de minister van Werk, Monica De Coninck, op 5 juli 2013 een 
fi naal compromisvoorstel op tafel gelegd. Van een akkoord 

tussen sociale partners hieromtrent was geen sprake, maar 
de minister ging ervan uit dat er langs beide kanten voldoen-
de draagvlak was voor dit voorstel. De regering haastte zich 
dan ook om reeds dezelfde dag het compromis aan de pers 
voor te stellen. Op 8 juli 2013 werd het formeel door de rege-
ring goedgekeurd. Ondertussen is dit regeringscompromis 
omgezet in de Wet van 26 december 2013 betreff ende de in-
voering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedien-
den inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en bege-
leidende maatregelen. 

Deze wet, van toepassing sinds 1 januari 2014, zorgt voor een 
heuse omwenteling: de carenzdag wordt afgeschaft en er 
zijn ingrijpende wijzigingen m.b.t. nagenoeg alles wat met 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te maken heeft. 
Helaas wordt hetgeen waarvoor Fedustria al sinds lang ge-
waarschuwd heeft realiteit: op enkele jaren tijd zullen de 
ontslagkosten voor onze sectoren verdubbelen tot verdrie-
dubbelen. Zij betalen de factuur! 

Er werden wel enkele compensaties voorzien, maar die zijn 
absoluut ontoereikend om de meerkost voor onze arbeiders-
intensieve sectoren te neutraliseren. Ofwel is hun impact te 
beperkt ofwel schieten ze hun doel voorbij of zijn ze te weinig 
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HET JAAR VAN HET 
EENHEIDSSTATUUT
Het jaar 2013 stond in het teken van het een-
heidsstatuut voor arbeiders en bedienden, 
én van het sociaal overleg op sectorvlak.
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gecibleerd naar de werkgevers die echt voor de meerkost 
van deze operatie moeten opdraaien. Van kostenneutraliteit 
is er geen sprake! Een bijzonder jammere zaak omdat dit al-
leen maar de tanende competitiviteit van onze industrie ver-
der ondermijnt. Nochtans is die cruciaal voor de werkgele-
genheid en de welvaart!

HERSTRUCTURERINGEN MOETEN BETAALBAAR BLIJ‐
VEN

De ontslagkosten zullen in de toekomst dus snel en gestaag 
fors duurder worden. Voor een individueel ontslag in een 
onderneming is dat nog geen ramp. Dat wordt het wel wan-
neer een onderneming, om haar toekomst te vrijwaren, ge-
noodzaakt wordt een herstructurering door te voeren. Bij 
de uitwerking van het regeringscompromis is deze proble-
matiek volledig verwaarloosd. Nochtans is het cruciaal dat 
ondernemingen (in onze sectoren overwegend kmo’s) ook 
in de toekomst nog in staat zouden zijn om een herstructu-
rering – waar ze allicht vroeg of laat allemaal wel eens mee 
geconfronteerd worden – te kunnen betalen. Alleen op deze 
manier zullen zij nog een doorstart (geen delokalisatie of 
sluiting!) kunnen maken. In het andere geval zal hun verhaal 

vaak noodgedwongen in een faillissement eindigen met het 
defi nitieve verlies van de tewerkstelling als gevolg. Fedustria 
blijft onverminderd aandringen op bijkomende maatregelen 
om herstructureringen in de toekomst nog betaalbaar te 
houden.

SECTORALE CAO’S HOUT EN MEUBEL

De voor begin 2013 voorziene sectorale onderhandelingen 
liepen heel wat vertraging op, omwille van de onzekerheid 
m.b.t. de loonnorm en vooral omwille van het aanslepende 
dossier arbeiders/bedienden. Om die redenen werden in het 
voorjaar van 2013 geen onderhandelingen gevoerd over een 
cao 2013-2014 voor de arbeiders van de hout- en meubelsec-
tor. De afl opende cao’s werden verlengd tot 31 oktober 2013. 
Pas na de zomer werden de onderhandelingen opgestart, 
hetgeen op 9 oktober 2013 resulteerde in een protocol van 
akkoord, dat in essentie geen bijkomende verplichtingen en 
geen bijkomende kosten voor de ondernemingen bevat. De 
maatregelen afgesproken in het Fonds voor Bestaanszeker-
heid konden binnen het huidige fi nancieringskader worden 
doorgevoerd. Dit protocol werd op 6 november 2013 omge-
zet in de nodige uitvoeringscao’s.

Ook in het paritair comité nr. 218 (bedienden) werden de 
onderhandelingen pas in het najaar opgestart, en werd een 
akkoord bereikt dat in essentie de bestaande afspraken 
verlengt. Ook daar vallen, behoudens index en baremieke 
verhogingen, geen loonkostenverhogende maatregelen te 
noteren.

SECTORALE CAO’S TEXTIEL

Omwille van dezelfde redenen liepen ook de sectorale on-
derhandelingen in de textielsector heel wat vertraging op. 
Zowel voor de arbeiders als de bedienden werden de meeste 
afl opende cao’s dan ook tot tweemaal toe tijdelijk verlengd. 
Dat gebeurde met de cao’s van 4 maart 2013 en 24 juni 2013 
zodat hiermee in principe heel 2013 werd overbrugd. De 
cao-onderhandelingen die hun beslag kregen in het najaar 
hadden dan ook hoofdzakelijk betrekking op het jaar 2014. 
Zowel voor de arbeiders als de bedienden konden hiervoor 
de cao’s ondertekend worden op 19 december 2013. Zij bren-
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gen voor de ondernemingen geen bijkomende loonkosten 
of bijkomende verplichtingen mee. Integendeel, er kon zelfs 
een kleine bijdrageschorsing voorzien worden: 0,10 % op de 
lonen betaald in 2013 (voor de arbeiders en bedienden) en 
0,05 % op de lonen betaald in 2014 (alleen voor de arbeiders). 
Beide akkoorden bevatten een aantal verlengingen van be-
staande afspraken en een aantal nieuwigheden, waarbij er 
over gewaakt werd om tussen arbeiders en bedienden geen 
nieuwe verschillen te creëren of bestaande verschillen te 
vergroten. 

OPLEIDINGSINSPANNINGEN OP PEIL

Uit de werkingsverslagen van de sectorale opleidingscentra 
blijkt dat, ondanks de moeilijke economische omstandighe-
den de opleidingsinspanningen in de textiel-, hout- en meu-
belbedrijven op peil blijven. Binnen het sectoraal kader kan 
elke onderneming zelf een opleidingsbeleid ontwikkelen op 
haar maat en dat van haar werknemers. Individuele opleidin-
gen op de werkvloer winnen sterk aan belang. In de hout- en 
meubelsector is er een lange traditie waarbij opleidingen op 
de werkvloer georganiseerd worden in het stelsel van het 
betaald educatief verlof. In de textielsector werd die moge-
lijkheid vanaf het schooljaar 2011-2012 ingevoerd en kent het 
een groeiend succes. Het is een interessant systeem waar-
bij een groot deel van de loonkosten van de werknemer in 
opleiding kunnen gerecupereerd worden. In het kader van 
de zesde staatshervorming wordt het stelsel van het betaald 
educatief verlof overgeheveld naar de regio’s. Hoe de rege-
ling er dan zal uitzien, is nog onduidelijk. Fedustria ijvert in elk 
geval om de voordelen voor de ondernemingen te vrijwaren. 

VORMING EN OPLEIDING: REGERING DOORKRUIST 
HET SECTORAAL OPLEIDINGSBELEID

De federale minister van Werk lanceerde verschillende voor-

stellen m.b.t. vorming en opleiding die niet altijd even goed 
gesmaakt werden door de werkgevers. Zo heeft de regering 
beslist dat de sectoren voortaan 0,05 % van de inspanningen 
voor risicogroepen moeten besteden aan een aantal bijzon-
dere risicogroepen. Deze beslissing werd genomen onder 
druk van Europa. Die heeft de Belgische overheid aange-
maand om de (jeugd)werkloosheid sterker te bestrijden. De 
federale regering schuift die verantwoordelijkheid nu deels 
door naar de sectoren. Die worden verplicht om een gedeel-
te van de eigen sectorale middelen aan te wenden om acties 
uit te voeren voor de meest kwetsbare groepen van jonge-
ren op de arbeidsmarkt. Al is deze regeringsbeslissing goed 
bedoeld, toch heeft zij de autonomie van de sectoren om op 
maat van de sector een opleidingsbeleid uit te werken, sterk 
beknot. 

De verplichting om elke werknemer een opleiding aan 
te bieden wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld, 
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werd gelukkig niet (volledig) doorgedrukt. Tot slot is er de 
nieuwe verplichting die werd ingeschreven in het competiti-
viteitspact van 29 november 2013. Vanaf 2015 zullen de secto-
ren verplicht worden om in hun cao’s vormingsinspanningen 
te voorzien ten belope van het equivalent van één dag per 
jaar per werknemer. 

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON‐
SCHULDEN VAN ONDER‐ AANNEMERS

In haar strijd tegen de sociale fraude wil de regering niet al-
leen frauduleuze constructies van (onder-)aanneming aan-
pakken, maar tracht ze eveneens ook de rechten inzake de 
minimumlonen aan de werknemers te garanderen. Sinds 
1 september 2013 kunnen de opdrachtgevers en de (onder-)
aannemers die voor bepaalde werken een beroep doen op 
één of meer (onder-)aannemers en die er door de inspectie 
schriftelijk van op de hoogte worden gebracht dat hun (on-
der-)aannemers tekortschieten in hun verplichting hun werk-
nemers tijdig het correcte loon te betalen, in bepaalde mate 
en gedurende een bepaalde periode, hoofdelijk aansprake-
lijk gesteld worden voor de betaling van het loon aan deze 
werknemers. 

KADERVORMING

Fedustria organiseerde over de sociale actualiteit verschil-
lende infosessies voor HR-verantwoordelijken en medewer-
kers van de personeelsdiensten:

• de sociale balans (14 maart 2013);

• het regeringscompromis arbeiders/bedienden en de 
modernisering van de uitzendarbeid (18 oktober 2013);

• de nieuwe cao’s in de textiel-, hout- en meubelsecto-
ren (22 en 24 januari 2014);

• de nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedien-
den vanaf 1 januari 2014 (20 februari 2014).

In het kader van de samenwerking Fedustria, Attentia Pre-

ventie & Bescherming, TCHN en Cobot-Bedienden werden 
ook twee infonamiddagen georganiseerd voor preventiead-
viseurs en personeelsverantwoordelijken:

• KB arbeidsplaatsen en KB thermische omgevingsfacto-
ren (21 maart 2013);

• een veiliger en kosteneffi  ciënter intern transport (10 
oktober 2013). 

SAMENWERKING MET SCHOLEN

Een groot aantal secundaire technische scholen bieden een 
goede opleiding aan in houttechnieken. Deze opleiding is 
zeer succesvol. Er zijn veel leerlingen en hun kansen op de 
arbeidsmarkt zijn zeer gunstig. Daarentegen bieden nog 
slechts twee technische scholen textielrichtingen aan. Het 
aantal leerlingen dat kiest voor een textielopleiding is bijzon-
der klein. Toch doen PTI Kortrijk en VTI Waregem vernieu-
wende inspanningen om hun kern van secundair textieltech-
nisch onderwijs te kunnen blijven aanbieden.

Het aantal scholen dat in het schooljaar 2013-2014 het inter-
sectoraal onderwijsprogramma productie- en procestech-
nologie inricht, stijgt van twee naar vijf. De opleiding wordt 
ingericht als Se-n-Se opleiding (het vroegere zevende specia-
lisatiejaar). De opleiding richt zich op vier sectoren (hout en 
meubel, textiel, voeding en chemie). De leerlingen worden 
voorbereid op een job als operator in onze industrie. Meer 
informatie hierover is te vinden op www.sense-PPT.be.
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INDIVIDUELE DIENSTVERLENING MILIEU EN ENERGIE

De dienst milieu en energie biedt, vanuit haar sectorspeci-
fi eke kennis, de leden van Fedustria dienstverlening op maat 
aan. Zo kunnen de lidbedrijven bij ons terecht voor het op-
stellen van een milieuvergunningsaanvraagdossier, maar 
ook in de verdere vergunningsprocedure kan men beroep 
doen op de milieudienst. Hierbij vormt de kennis van de tex-
tiel-, hout- en meubelsectoren onze voornaamste troef, wat 
ons de mogelijkheid biedt om reeds in het aanvraagdossier 
rekening te houden met en in te spelen op sectorspecifi eke 
knelpunten.

SECTORAAL PREVENTIEPLAN VERPAKKINGSAFVAL

Bedrijven die verpakkingsverantwoordelijke zijn voor be-
paalde hoeveelheden verpakkingsafval dienen om de drie 
jaar een preventieplan verpakkingsafval op te stellen. Zo 
moest er in 2013 een preventieplan worden opgesteld voor 
een volgende periode van drie jaar. Fedustria verlicht deze 
verplichting door een sectoraal preventieplan verpakkings-
afval op te stellen waar onze lidbedrijven zich kunnen bij 
aansluiten. Eén van de voordelen van deze aanpak op sec-
torniveau is, naast een vermindering van de administratieve 
rompslomp, ook dat de jaarlijkse evaluatie sectoraal kan ge-
beuren. Aan het sectorale plan van Fedustria voor de peri-
ode 2013-2016 nemen zes textielbedrijven en negen hout- en 
meubelbedrijven deel.

HERZIENING LIJST VERPAKKINGEN/GEEN VERPAKKIN‐
GEN

Via de Verpakkingsrichtlijn 94/62/EG stelt de Europese Com-
missie de bedrijven verantwoordelijk voor de verpakkingen 
die ze op de markt brengen. Dit betekent dat ze moeten kun-
nen aantonen dat deze verpakkingen achteraf gerecycleerd 
of nuttig worden toegepast. Kokers en bobijnen worden in 
België niet als verpakking beschouwd en vallen dan ook niet 
onder deze verplichting. Recent heeft de Europese Commis-
sie echter de Verpakkingsrichtlijn gewijzigd, waardoor de 
verpakkingsdefi nitie van kokers (en bobijnen) werd herzien. 
Samen met het VBO en in overleg met de Interregionale Ver-
pakkingscommissie kan Fedustria aantonen dat kokers (en 
bobijnen) die in de industrie gebruikt worden een techni-

sche/procesmatige functie hebben, waardoor deze absoluut 
niet als verpakking kunnen beschouwd worden.

ENERGIE: HERZIENING LIJST CARBON LEAKAGE BIJ 
VERHANDELBARE EMISSIERECHTEN

Het Europees systeem van verhandelbare emissierechten 
voorziet dat bedrijven die blootgesteld zijn aan sterke inter-
nationale concurrentie, kunnen blijven aanspraak maken op 
volledige gratis allocatie van emissierechten. Hiermee wil 
Europa vermijden dat dergelijke bedrijven hun activiteiten 
verplaatsen naar regio’s waar minder strenge klimaatdoel-
stellingen gelden. Sectoren die in aanmerking komen voor 
deze uitgebreide gratis allocatie van emissierechten zijn op-
genomen in de carbon leakage lijst. Deze lijst wordt om de 
vijf jaar herzien door de Europese Commissie. De huidige lijst 
geldt tot 2014. Vandaar dat in 2013 al gestart werd met de 
herziening van deze lijst voor de periode 2015-2020. Samen 
met Euratex en EPF volgt Fedustria deze herziening van heel 
nabij op. Zo werd voor de textielveredelingssector, waar-
voor geen handelscijfers beschikbaar zijn, al een kwalitatieve 
onderbouwing van de argumentatie aan de Europese Com-
missie bezorgd.

HOUTBEVOORRADING VEILIG STELLEN

Meer dan ooit vormden de groenestroomcertifi caten voor 
houtverbranding in 2013 een heikel thema. Waar we in het 
verleden slechts met enkele spelers te maken hadden, neemt 
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het aantal belanghebbenden immers alsmaar toe. Uiteraard 
leidt dit tot een steeds groter wordende druk op de hout-
prijzen, terwijl de beschikbaarheid van hout daalt. Fedustria 
blijft deze absurde subsidiepolitiek via alle mogelijke kanalen 
aanvechten.

Tevens rijzen er allerhande initiatieven m.b.t. biogebaseerde 
economie, waarbij er ook door andere industrieën gezocht 
wordt naar nieuwe mogelijkheden om hout te gaan inzetten 
in de productie. Deze initiatieven worden opgevolgd door 
Fedustria, waarbij we blijven ijveren voor een gelijk speelveld 
voor alle gebruikers van hout. 

GRONDWATER

Omdat sommige grondwaterlichamen zich in een kwantita-
tieve en/of kwalitatieve ontoereikende toestand bevinden, 
wilde de overheid (her)vergunningen voor diepe grondwa-
terwinningen afh ankelijk stellen van een wateraudit. Een 
dergelijke wateraudit diende tevens alle mogelijke afb ouw-
scenario’s voor de beoogde diepe grondwaterwinningen 
in beeld te brengen. Fedustria erkent het belang om de 
grondwaterlichamen te beschermen. Omdat de generieke 
wateraudit ingevoerd zou worden zonder kader vooraf 
met duidelijke doelstellingen per grondwaterlichaam, heeft 
Fedustria zich samen met Voka verzet tegen de invoering er-
van. Dit kader is immers essentieel voor de rechtszekerheid 

van de bedrijven. Bovendien werd gesteld dat een verplichte 
afb ouw van de diepe grondwaterwinningen dient gepaard 
te gaan met fl ankerende maatregelen opdat de beoogde 
doelstelling zou kunnen gerealiseerd worden.

Als gevolg van deze bezwaren heeft het kabinet uiteindelijk 
geoordeeld om de invoering van de generieke wateraudit uit 
te stellen. Er werd beslist om de wateraudit op te nemen in 
een ruimer pakket van maatregelen om de grondwatervoor-
raden te beschermen. Dit pakket zal onderdeel uitmaken van 
de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen die te-
gen eind 2015 door de Vlaamse regering worden vastgesteld.

BELGISCH REGISTER VOOR NANOMATERIALEN

De Belgische overheid heeft een voorstel van koninklijk be-
sluit uitgewerkt met als doel een register aan te leggen van 
alle stoff en, geproduceerd in nanoparticulaire toestand, die 
op de Belgische markt worden gebracht. De hoofddoelstel-
lingen van de registratie zijn de bescherming van mens en 
milieu, alsook de traceerbaarheid van nanomaterialen. Ook 
voorwerpen die met nanomaterialen zijn behandeld, zouden 
in het register moeten opgenomen worden.

Fedustria verwelkomt ieder initiatief dat de volksgezondheid 
en het milieu beter wil beschermen en dat het vertrouwen 
van de consument in producten met nanomaterialen wil 
verbeteren. Echter, Fedustria is van mening dat dergelijke 
initiatieven bij voorke ur op Europees niveau worden geno-
men teneinde een level playing fi eld binnen de Europese 
Unie te garanderen. Opdat het register zou bijdragen tot de 
beoogde doelstellingen, is het tevens belangrijk dat het toe-
passingsgebied van het register eff ectief beperkt wordt tot 
intentioneel geproduceerde nanomaterialen en nanomateri-
alen waarvan het de bedoeling is dat deze, indien verwerkt 
in voorwerpen, onder normale gebruiksomstandigheden 
vrijkomen.

BINNENHUISKLIMAAT

Enige tijd geleden was er veel ophef rond een nieuw konink-
lijk besluit (KB) met betrekking tot het binnenhuisklimaat. Dit 
Belgische KB was een compromis tussen het Duitse AgBB en 
het Franse Grenelle de l’Environnement. In tegenstelling tot 
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de Franse wetgeving heeft dit KB echter geen informatief ka-
rakter voor de consument, maar verbiedt het de producent 
om producten op de markt te brengen die niet aan de voor-
waarden voldoen. Vele natuurlijke producten waaronder 
massief hout zouden, zonder het weerwerk van Fedustria, 
nu verboden zijn! Wij zullen onze contacten met de overheid 
blijven behouden om zo actief te kunnen meewerken aan de 
totstandkoming van een aanvaardbaar besluit.

MILIEUGERELATEERDE BOODSCHAPPEN OP BOUW‐
PRODUCTEN

Het KB dat komaf wilde maken met de willekeur aan milieu-
gerelateerde boodschappen op bouwproducten is tot op 
heden hetzelfde leven beschoren als het KB met betrekking 
tot het binnenhuisklimaat. Ook dit KB werd reeds genotifi -
ceerd maar is tot op heden nog niet verschenen. Aan de ba-
sis van dit niet-verschijnen ligt ook het weerwerk geboden 
door Fedustria. Ook hier toonden wij aan dat de indicatoren 
die men wenste op te nemen in dit besluit weinig te maken 
hadden met milieu en milieu-impact! Op het gebied van mi-
lieu-indicatoren is er inmiddels heel wat gaande op zowel 
regionaal, nationaal, Europees als internationaal vlak. Ook 
hier is het laatste woord nog niet gezegd en blijven we nauw 
samenwerken met de overheden om zo te komen tot aan-
vaardbare en werkbare compromissen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
BIJ DE HOUTEN BOUWELEMENTEN

Duurzaam ondernemen was de rode draad in de milieu- en 
energie-initiatieven van Fedustria en de lidbedrijven. In sep-
tember 2013 lanceerde Fedustria het project Maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij de houten 
bouwelementen. Met dit initiatief, gesubsidieerd door het 
Vlaamse ESF-agentschap, wil Fedustria het thema MVO ver-
kennen en bedrijven uit de subsector van de houten bouw-
elementen hierin begeleiden. 

De eerste fase van dit project omvatte de opstelling van 
een MVO-sectorpaspoort voor de betrokken subsector. De 
samenwerking met het stakeholderspanel, bestaande uit 
vertegenwoordigers van o.a. de overheid, middenveldor-

ganisaties, werknemersorganisaties en overige betrokken 
partijen was hierbij essentieel. Dit sectorpaspoort vormt de 
basis voor de opstelling van duurzaamheidsverslagen voor 
drie bedrijven uit de subsector. Dit biedt ons de kans om het 
potentieel van een MVO-sectorpaspoort op een praktische 
manier te verkennen en te implementeren.

TEXCHEM: DUURZAME CHEMIE IN TEXTIEL

TEXCHEM: duurzame chemie in textiel is een gemeenschap-
pelijk project van Fedustria, Centexbel en essenscia Vlaande-
ren met als doel de versnelde transitie naar een duurzame 
chemie bij de Vlaamse textielbedrijven te initiëren en te on-
dersteunen. Hiervoor worden diverse begeleidings- en be-
wustmakingsactiviteiten georganiseerd die gericht zijn op 
een brede ervaringsuitwisseling.
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Het heeft lang geduurd, en wij als ondernemers-werkgeversorganisa-
tie hebben er heel lang op gehamerd, maar nu is het toch een feit: 
het belang van de industrie voor de welvaart van een land/continent 
wordt nu op ruime politieke schaal erkend. In feite heeft president 
Obama van de Verenigde Staten als eerste de herindustrialisering 
hoog op de politieke agenda geplaatst. En met de ontdekking en mas-
sale exploitatie van schaliegas en olie in de VS hebben de bedrijven 
bovendien het nadeel van de hoge energiekosten weten om te buigen 
tot een concurrentieel voordeel. Energie-intensieve activiteiten uit 
de chemie en petrochemie, maar ook aanverwante sectoren zoals de 
kunststofverwerking… herlokaliseren hun activiteiten steeds vaker 
terug naar Amerika. 

In Europa is dit bewustzijn er ook gekomen door de economische her-
opstanding van Duitsland, zowat het enige euroland dat groeide na 
de Grote Recessie van 2008-2009. Het feit dat de industrie er nage-
noeg nog een kwart van de economie uitmaakt, in tegenstelling tot 
gemiddeld 15 % in de rest van de eurozone, bewijst het belang van een 
industriële sokkel voor de creatie van welvaart. Industrie is immers ex-
portgericht en brengt aldus welvaart het land binnen. Maar industrie 
kan alleen die exportrol op zich nemen wanneer ze ook concurrenti-
eel is. En dan moet het hele plaatje kloppen: een omgevingsvriendelijk 
kader, competitieve kosten inzonderheid voor arbeid en energie, en 
ruimte voor innovatie en creativiteit. Het zijn stuk voor stuk punten 
waar Duitsland aan gewerkt heeft, met als resultaat één van de meest 
competitieve industrieën ter wereld. En waarom zouden wij in België 
hetzelfde resultaat niet kunnen bereiken? De ondernemingszin, in-
novativiteit en creativiteit hebben we. Maar een bedrijfsvriendelijke 

Productgroepen
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Interieurtextiel (42,0 %)

Technisch textiel (38,0 %)

Spinnerij (2,0 %)

Veredeling (4,0 %)

Kledingtextiel (14,0 %)

Bron: aandelen geschat door Fedustria
op basis van de toegevoegde waarde

Relatief belang van de productgroepen
van de textielindustrie

(totale omzet 2013 = 5,5 miljard euro)

14,0 %

4,0 %

2,0 %42,0 %

38,0 %



omgeving met competitieve kosten ontbreken we. Hierdoor worden 
nog steeds massa’s kansen gemist om onze welvaart te vermeerderen 
en mensen jobkansen te geven. Toch is het verheugend vast te stellen 
dat ook in ons land het beleid op alle niveaus beseft dat industrie een 
voorname bron van welvaart is en dat we die moeten koesteren.

In de textielindustrie onderscheiden we drie grote toepassingsge-
bieden: textiel bestemd voor kleding (waar de mode een zeer be-
langrijke rol speelt), textiel voor de woninginrichting zoals tapijten, 
meubelstoff en, gordijnstoff en, huishoudtextiel, maar ook matrastijk, 
wanddecoratie… (waar design en productontwikkeling essentieel 
zijn), en technisch textiel, dat eigenlijk een oplossing biedt voor grote 
technische uitdagingen zoals veiligheid (beschermtextiel, bv. brand-
weerpakken), natuurbescherming (bv. geotextiel voor versterking 
van wegen en dijken), een betere gezondheid (medisch textiel, ge-
bruikt in het ziekenhuis)… waar innovatie cruciaal is.

Diezelfde diversiteit vinden we terug in de hout- en meubelindustrie. 
Ook hier is een belangrijke groep van bedrijven actief in het interieur-
gebeuren: meubelen en zitmeubelen, slaapcomfort, maar ook andere 
interieurproducten zoals laminaatvloeren, parket, binnendeuren… 
Verder is er de productie en veredeling van houten platen, die toe-
levert zowel aan de meubelindustrie als aan de bouw. Voor heel wat 
houtproducten is de bouwsector immers de belangrijkste afzetmarkt, 
denk maar aan deuren, ramen, parket, geprefabriceerde spanten… En 
dan zijn er nog diverse producten, zoals de houten verpakkingen (kis-
ten, laadborden, houten verpakkingen op maat…), kaders en lijsten, 
borstels en penselen, houten speeltuigen, muziekinstrumenten…
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Relatief belang van de productgroepen
van de hout- en meubelindustrie

(totale omzet 2013 = 4,8 miljard euro)

46,6 %

26,1 % 16,9 %

7,0 %

3,4 %

Meubelindustrie (46,6 %)

Plaatmaterialen (26,1 %)

Overige
houtverwerking (3,4 %)

Verpakkingen (7,0 %)

Bouwelementen (16,9 %)

Bron: BTW-aangiften, 
FOD Economie



HET BLIJFT EEN BELGISCHE SPECIALITEIT

Globaal genomen was 2013 voor de Belgische interieurtex-
tielsector een kwakkeljaar in die zin dat er eigenlijk nergens 
echte vooruitgang werd geboekt. Hoofdoorzaak blijft de 
zwakke consumptie wegens het lage consumentenvertrou-
wen. Globaal genomen was er een achteruitgang van orde-
grootte 4 %, zij het dat er toch enkele positieve uitschieters 
kunnen worden vermeld: de matrasbekledingsstoff en en de 
wandbekleding deden het merkelijk beter en gingen in abso-
lute cijfers zelfs licht vooruit. Tapijt en interieurtextiel blijven 
hoe dan ook een Belgische specialiteit. 

Vanuit de groep Tapijt & Interieurtextiel probeert Fedustria 
om de leden maximaal te ondersteunen en dit vanaf de fase 
van de productontwikkeling, over de internationale verkoop 
tot het betaald krijgen van de openstaande verkoopfactu-
ren. Klanten all over the world die zonder ernstige reden 
vergeten om hun factuur te betalen worden beleefd maar 
dringend tot betere inzichten aangemaand. Binnen- of bui-
tenlandse collega’s die het minder nauw nemen met de IPR 
worden tot de orde geroepen. Verder organiseren we bin-
nen de vzw Textivision jaarlijks een zevental activiteiten die 
vooral op de artistieke aspecten bij de productcreatie inzoo-
men: nieuwe structuren, andere kleurpaletten, nieuwe ma-
terialen… Samen met het technisch-wetenschappelijk cen-
trum Centexbel investeren we mee in nieuwe productie- en 

veredelingstechnieken. Tegelijk hebben we voor de meeste 
interieurtextielproducten concrete EU-productnormen uit-
gewerkt, die nu volop aan herziening toe zijn. 

Tot slot probeert Fedustria op een realistische wijze bij te 
dragen tot een meer intensieve samenwerking tussen de 
bedrijven. Vandaar dat wij de traditie in ere houden om een-
maal per jaar alle lidbedrijven samen te brengen. Op 27 juni 
2013 mochten we in het Domein Maelstede te Kuurne, naast 
de verrassende en bijzonder gesmaakte gastspreker Bob 
Delbecque, ruim 150 textielleden verwelkomen.

MEER ONDERSTEUNING VOOR ONZE LEVENSNOOD‐
ZAKELIJKE EXPORT!

Interieurtextiel is van oudsher een sterk exportgeoriënteer-
de business, weliswaar met een niet te onderschatten be-
lang van de direct omringende buurlanden zoals Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Maar gezien de moeilijke 
economische sfeer in grote delen van ons oude continent, 
wordt toch ook meer en meer buiten Europa geëxporteerd 
(Noord- en Zuid-Amerika, Verre Oosten…).

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Fedustria op de vak-
beurs Domotex (Hannover, 12-15/01/2013) een aantal groeps-
standen voor in totaal 800 m2. Twaalf lidbedrijven namen 
hieraan deel. Daarnaast waren nog een 65-tal Belgen op 
individuele basis als exposant aanwezig. Domotex 2013 was 
weliswaar niet slecht en gaf vertrouwen, maar de resultaten 
nadien waren niet om euforisch over te doen. Domotex 2014 
gaf een jaar later iets meer hoop op structurele beterschap.

London Fabric (25-26/02/2013), een B2B-event dat door Flan-
ders Investment & Trade (FIT) en Fedustria in de Naval & Mili-
tary Club in hartje London wordt opgezet, bracht 7 Belgische 
meubelstofproducenten in contact met de belangrijkste 
Ierse en Britse meubelfabrikanten. 106 personen uit 63 be-
drijven, allen aankopers of ontwikkelaars bij die belangrijke 
Britse en Ierse meubelfabrikanten, tekenden present.
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INTERIEURTEXTIEL

De productgroep Interieurtextiel omvat tapijt (ge-
weven, getuft, naaldvilt, badsets, matten…), meu-
belstoff en (plat, fl uweel, uni, jacquard, bedrukt…), 
decoratiestoff en, overgordijnen, wandbekleding, 
huishoudlinnen (keuken-, tafel-, bed- en badlinnen), 
matrasbekledingsstoff en, passementerie…
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Opnieuw in nauwe samenwerking met FIT was Fedustria 
ook in 2013 mede-organisator van het Belgisch paviljoen op 
Domotex Asia/Chinafl oor (Shanghai, 26-28/03/2013). Met 16 
lidbedrijven in het Belgisch paviljoen en met 2 bedrijven als 
directe buren was België er in oppervlakte en in kwaliteit de 
grootste buitenlandse exposerende natie.

Met 16 Vlaamse lidbedrijven op in totaal 52 buitenlandse 
en 46 Italiaanse exposanten vormden de Belgen veruit de 
grootste buitenlandse delegatie op Proposte (Cernobbio, 
Italië) van 7-9/05/2013. In de onmiddellijke omgeving van de 
beurs waren er nog een tiental leden aanwezig in hotels/
villa’s. Immers, alhoewel ook Proposte het moeilijker heeft 
en dit naar analogie met de economische gang van zaken 
binnen hun exposantendoelgroep, de (meer hoogwaardige) 
Europese meubel- en decoratiestoff ensector, blijft het nog 
steeds een heksentoer om als exposant op Proposte binnen 
te geraken.

In 2013 organiseerde Fedustria voor de derde maal groeps-
standen op de vakbeurs Evteks (15-19/05/2013) in Istanbul. 
Evteks is inmiddels uitgegroeid tot een soort Heimtextil 

voor Turkije, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Rusland en 
het Kaukasus-gebied, met die nuance dat zowel de orga-
nisatie van de beurs als de gastvrijheid naar de niet-Turkse 
exposanten voor meer dan verbetering vatbaar is. Toch kan 
niemand ontkennen dat men hier de dynamiek van de jaren 
1960-’80 van bij ons kan voelen. Het aantal geïnteresseerden 
voor deelname aan onze groepsstanden in 2014 groeit veel 
sterker dan de op heden beschikbare ruimte!

Intertextile Shanghai (27-29/08/2013) georganiseerd door 
Messe Frankfurt en als dusdanig de ware Oosterse evenknie 
van Heimtextil Frankfurt, is inmiddels uitgegroeid tot een 
vakbeurs met meer dan 1.300 exposanten uit 29 verschillen-
de landen. In 2013 organiseerde Fedustria er voor de tweede 
keer een Belgisch paviljoen, dit keer met slechts 5 bedrijven 
op de groepsstand en met 3 lidbedrijven op Proposte Asia 
dat net naast de Belgische stand was ingeplant. Zeker één en 
wellicht zelfs twee van die bedrijven zullen in 2014 naar het 
Belgisch paviljoen overkomen.

Tot slot was er van 10-12/09/2013 onze thuisbeurs MoOD 
(Meet only Original Designs) in Brussel. Het lager bezoe-
kersaantal (fenomeen op veel Europese vakbeurzen) en het 
minder internationaal (lees buiten-Europees) karakter van 
die bezoekers blijft een uitdaging, maar dat doet niets af van 
de grote waardering voor de perfecte organisatie door Tex-
tirama vzw.
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Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen (*) 170
Aantal werknemers 10.000
Omzet (in miljoen euro) 2.000
Exportquote 94 %
Evolutie van de activiteit in 2013 (in volume) -4 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 42 %
(*) Bedrijfsgroepen worden als één bedrijf beschouwd 
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 TECHNISCH TEXTIEL: EEN BONTE VERZAMELING TEX‐
TIELPRODUCTEN MET GROEIKANSEN

Technisch textiel is eigenlijk geen echte sector in de beteke-
nis van het woord. Het is eerder een verzameling van zeer 
diverse textielproducten en -materialen voor verschillende 
marktsegmenten die bijna allemaal met tech-verzamelwoor-
den worden aangeduid volgens hun toepassing (bv. Med-
tech voor medisch textiel, Mobiltech voor automotive toe-
passingen, Protech voor beschermende kleding, Agrotech 
voor textiel gebruikt in de landbouwsector). Steeds meer 
sectoren zijn ervoor gewonnen de (combinatie van) inte-
ressante eigenschappen van technisch textiel zoals sterkte, 
lichtgewicht, akoestiek, fl exibiliteit, functionaliteiten… toe 
te passen in hun activiteiten en/of producten.

TEXTIEL VAN DE TOEKOMST

De laatste jaren zijn er heel wat ontwikkelingen gebeurd 
op het vlak van textiel. De introductie van micro- en speci-
aliteitsvezels en tal van nieuwe veredelingsproducten en 
technologieën resulteerden in een nieuwe generatie van tex-
tielmaterialen. In het verleden hadden innovaties vooral te 
maken met kleur, design en styling. Vandaag zijn functionele 
eigenschappen aan de orde van de dag. De nieuwe generatie 
van textielontwikkelingen heeft betrekking op materialen 
met bijvoorbeeld antibacteriële en stressreducerende eigen-
schappen of zelfs zelfh erstellende materialen. Kortom, we 
evolueren van een passief naar een actief en interactief of 
intelligent textiel.

STERKE PUNTEN VAN TECHNISCH TEXTIEL

Als sterke punten van technisch textiel zijn te vermelden:

• technisch textiel betreft innovatieve producten met 
doorgaans een hogere toegevoegde waarde dankzij 
research & development (zowel om problemen op 
te lossen als in te spelen op de markt). Doorgedreven 
specialisatie zorgt ervoor dat het moeilijk kopieerbare 
producten zijn, waardoor delokalisatie of verplaatsing 
van de productie van technisch textiel naar lagelonen-
landen vermeden kan worden;

• de textielfabrieken werken met de nieuwste technolo-
gieën: CAD/CAM-design, computergestuurde getouwen, 
automatische orderopvolging… De meeste textielbe-
drijven van vandaag zijn volledig geautomatiseerd: van 
de bestelling tot de levering bij de klant, en van het ont-
werp en de creatie van het product over de fabricatie 
tot de verpakking en het transport;

• technisch textiel biedt oplossingen voor maatschappe-
lijke uitdagingen zoals o.a. gezondheid, leefmilieu, duur-
zaamheid, veiligheid en comfort…;

• technisch textiel kent heel wat raakvlakken met andere 
domeinen en sectoren: nieuwe materialen, automobiel, 
architectuur, hygiëne, chemie… Het is en blijft daarom 
een belangrijke uitdaging om een intensief kennisnet-
werk in al deze domeinen tot stand te brengen en be-
staande competentienetwerken te versterken;

TECHNISCH TEXTIEL

Agrotech*
Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, 
beschermdoek voor serres, visserijgarens…

Buildtech*
Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonne-
wering, roofi ngtextiel…

Geotech*
Geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtings-
doek, waterfi lterdoek…

Indutech*
Textiel voor industriële toepassingen, o.a. transportbanden, afdichtingskoor-
den voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv. drukpersen…

Medtech*
Medisch textiel, o.a. hydrofi el verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, 
luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen, chirurgen-
pakken…
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• technisch textiel is ook bij uitstek het textiel van de toe-
komst. Technisch textiel zorgt ervoor dat het eerder 
traditionele imago wordt afgegooid en vervangen door 
het beeld van een vernieuwende, technologisch sterke 
activiteitstak met een duidelijk groeipotentieel;

• België beschikt nog steeds over zijn textielcluster wat 
als groot voordeel heeft dat verschillende gespeciali-
seerde activiteiten zoals specifi eke opleiding en vor-
ming, constructeurs van textielmachines die samen met 
textielbedrijven nieuwe machines ontwikkelen, distri-
buteurs van kleur- en hulpstoff en voor textiel, textielre-
searchcentra enz. zich vlakbij bevinden.

EXPORTPROMOTIE VIA BEURZEN

Terwijl innovatie zorgt voor steeds weer nieuwe producten, 
is het de export die ervoor zorgt dat de productieactiviteiten 
van het technisch textiel kunnen groeien. Vooral in de meer 
ontwikkelde Westerse markten is de vraag naar hoogwaar-
dig technisch textiel groot, bijvoorbeeld voor medische toe-

passingen of voor automotive of voor industriële producten. 
Ruim twee derde van de in België geproduceerde producten 
van het technisch textiel worden buiten de landsgrenzen 
verkocht, vooral in hoogontwikkelde of veeleisende mark-
ten. Een klantgerichte aanpak met producten op maat zijn 
hierbij een duidelijke succesfactor.

Om de inspanningen inzake export te ondersteunen zorgt 
Fedustria voor heel wat buitenlandse contacten, o.m. door 
de co-organisatie van groepsstanden op belangrijke buiten-
landse beurzen.

In 2013 was de groepsdeelname aan de wereldbeurs voor 
technisch textiel Techtextil Frankfurt (11-13/06/2013) dan ook 
een must: dertien bedrijven namen hieraan deel.

In het najaar werd er naar India (Mumbai) getrokken voor 
Techtextil India (3-5/10/2013). Ook hier organiseerde Fedus-
tria een groepsstand voor een zestal Belgische textielbedrij-
ven.

Mobiltech*
Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbe-
kleding van auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vlieg-
tuigen en schepen…

Packtech*
Textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/dekzeil (bache), postzak-
ken/zakken voor linnengoed/geldzakken, cargo- en containernetten…

Protech*
Textiel voor bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, wa-
terdichte weefsels, NBC-beschermend textiel…

Sporttech*
Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of 
luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken…

*copyright Messe Frankfurt

Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen 130
Aantal werknemers 7.600
Omzet (in miljoen euro) 2.000
Exportquote 70 %
Evolutie van de activiteit in 2013 (in volume) -3 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 38 %
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NIEUW ELAN VOOR BELGISCH BREIGOED

Na jarenlange inkrimping, bleef de breigoedsector qua pro-
ductie, omzet en tewerkstelling op een vergelijkbaar niveau 
als in 2012, en dit zowel voor wat betreft de gebreide stoff en 
als de gebreide artikelen. De export vertoonde tekenen van 
licht herstel. Dit alles houdt ongetwijfeld verband met de 
hernieuwde interesse voor hoge kwaliteit en innovativiteit, 
iets waarop onze bedrijven blijven mikken bij de ontwikke-
ling van hun stoff en en afgewerkte producten. Daarnaast is 
er ook veel aandacht voor de technische vereisten waardoor 
de breigoedbedrijven zich blijvend kunnen onderscheiden, 
elk in hun eigen niche.

Vergeten we ook niet de samenwerking met ontwerpers 
van internationaal topniveau, hetgeen ertoe leidt dat Bel-
gisch breigoed de weg vindt naar de catwalk in de gerenom-
meerde modesteden zoals Parijs, Milaan of Londen. Dit jaar 
zette de trend van steeds verdere diversifi catie zich door 
in niet-modische toepassingen van breigoed. Dit gebeurt 
veelal op basis van samenwerking met andere bedrijven van 
binnen of buiten de textielsector, alsook samen met kennis-
centra zoals Centexbel, HoGent of UGent.

WEVERIJEN: VAN MODE‐ NAAR IMAGOKLEDIJ

De trend naar meer technische toepassingen is bij de kledij-
stoff enwevers reeds jaren geleden ingezet, met een shift 
van fashion naar werkkledij, arbeidskledij en imagokledij. 
Ook in 2013 lijkt deze trend zich nog verder te zetten. Qua 
volumes noteerden we een lichte daling van de productie 

van kledijstoff en in natuurlijke vezels of gemengd enerzijds, 
en een lichte productiewinst bij de synthetische fi lament-
weefsels anderzijds. De export kende in 2013 een lichte toe-
name, zowel in volume als in waarde.

De weverijsector is en blijft een erg belangrijke leverancier 
van de overheid via het kanaal van de overheidsopdrachten 
(militaire kledij, kledij voor het post- en spoorwegpersoneel, 
voor de politie, voor het gevangeniswezen…). Maar ook de 
markt van beroepskledij wint snel aan belang. Veel bedrijven 
gebruiken werkkledij immers ook als uithangbord voor het 
bedrijf, waarbij naast aandacht voor de kwaliteit en functi-
onaliteit, ook meer en meer aandacht uitgaat naar comfort 
en design.

Overleg tussen de weverijen en de (eind)gebruikers, confec-
tioneurs, veredelaars, aankoopverantwoordelijken… speelt 
meer en meer een belangrijke rol om de wensen van de ge-
bruiker inzake design en comfort te laten stroken met wat 
technisch haalbaar is zodat op maat van de klant kan worden 
geproduceerd. Ook de informatie-uitwisseling met industri-
ele wasserijen is van niet te onderschatten belang. Deze fase 
speelt op termijn dikwijls een doorslaggevende rol in het be-
houd van comfort, veiligheid en design.

HORIZONVERKENNING KLEDINGTEXTIEL

De Horizonverkenning Kledingtextiel is een klassiek gewor-
den samenwerking tussen Fedustria Afdeling Kledingtextiel, 
Creamoda en Centexbel. Tijdens dergelijke Horizonverken-
ning krijgen de bedrijven een update van topics die van be-
lang zijn voor de kleding en kledingtextielbranche. Dikwijls 
gaat het om dossiers die jarenlang aanslepen of die voortdu-
rend een work in progress vormen. Maar er is ook aandacht 
voor nieuwe onderwerpen die door maatschappelijke evo-
luties voor het eerst op de agenda komen, niet zelden pro-
actief inspelend op deze ontwikkelingen. Tijdens de recent-
ste editie van 2013 kwamen volgende onderwerpen aan bod:

• octrooien m.b.t. kleding;

• kwaliteitsborging van werkkledij;

•  wasprocédés in professionele wasserijen;

• het gevoel (de touché) van textiel in kaart brengen;

• dermale blootstelling door kledijstoff en;

• nieuwigheden m.b.t. Oeko-Tex® en normalisatie.

KLEDINGTEXTIEL
De productgroep Kledingtextiel omvat weefsels 
en gebreide stoff en voor sportkleding, vrijetijds-
kleding, regenkleding, nachtkleding, werkkledij, 
ondergoed, fashion wear, voeringen en afgewerkte 
breigoedproducten zoals baby- en kinderkleding, 
joggings, pulls en andere bovenkleding, beenbekle-
ding en T-shirts.
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MOTIV
Traditiegetrouw organiseert MoTIV (ModeTechnologisch In-
novatieplatform Vlaanderen) twee events per jaar rond een 
welbepaald thema dat de hele ketting van kledingtextiel kan 
aanbelangen. In het voorjaar werd stilgestaan bij het belang 
van design in functionele kleding. Het blijft voor de produ-
centen van werkkleding een hele uitdaging om een fashion-
look te combineren met mogelijke gewenste of vereiste ka-
rakteristieken en functionaliteiten.
Tijdens het event in het najaar werd stilgestaan bij 3D-prin-
ting in de (kleding-)textielsector. Men wou een realistische 
kijk bieden op de stand van zaken voor onze sector. Er werd 
voor gekozen om de blik te richten op kenniscentra in onze 
directe omgeving: bij HoGent, bij Centexbel en bij KASK (Ko-
ninklijke Academie Schone Kunsten Gent). Bovendien werd 
de focus gelegd op concrete onderzoeken, verwezenlijkin-
gen, samenwerkingsprojecten… en waren er voorbeelden 
te zien van gerealiseerde producten, evenals een 3D-printer 
in werking. Dat deze zeer praktijkgerichte info-avond aan 
een reële nood voldeed, bleek uit de massale belangstelling.
Belangrijk aspect bij ieder MoTIV-event is het netwerkmo-
ment. Dit wordt steeds erg naar waarde geschat aangezien 
spelers uit de volledige kledingtextielketting er mekaar op 
informele wijze kunnen ontmoeten.

DE EUROPESE DENIMSECTOR

In 2012 kwam reeds een einde aan de neerwaartse trend met 
een herneming van de orderontvangsten in de tweede jaar-
helft. Deze heropleving werd geconsolideerd in 2013 waar-
door de denimsector (jeans) een relatief goed jaar kende 
met een verwachte productietoename van ongeveer 5 %.
De modetendenzen in de denimsector oefenen steeds een 
grote invloed uit op de aard van de productie. Zo zagen we 
in 2013 dat de invoer van denimstoff en in de EU daalde in 
ton met ongeveer 5 %, maar in vierkante meter bleef de in-
voer status-quo. Dit kan er op wijzen dat er meer interesse 
is voor iets lichtere weefsels, geproduceerd in Europa. Wat 
afgewerkte producten betreft (jeansbroeken) zien we daar-

entegen een toename van de import, uitgedrukt in ton, van 
ongeveer 15 %. Opmerkelijk hierbij is dat Marokko als leve-
rancier van afgewerkte producten aan belang inboet (-15 %). 
De belangrijkste leverancier blijft weliswaar Bangladesh die 
zijn export richting EU nog zag oplopen met ca. 50 %. Ook de 
invoer vanuit Pakistan, India en Cambodja neemt verder toe. 
China daarentegen moet aan belang inboeten (ongeveer 
-10 %), maar blijft met ruime voorsprong de tweede belang-
rijkste leverancier, na Bangladesh.

DE EUROPESE BRANCHE‐ORGANISATIES

Prioritaire dossiers voor Eurocoton, de Europese katoen-
branche, waren in 2013 de verplichte oorsprongsaanduiding, 
de opvolging van de vrijhandelbesprekingen met onder meer 
de VS, Canada en Vietnam, het toekennen van de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur onder het algemeen preferentiestelsel (APS+-status) 
aan Pakistan, en de hervorming van de handelsdefensieve in-
strumenten (het antidumping- en antisubsidie-instrument).
Aiuff ass, de Europese federatie die de (kunst)zijde en fi la-
mentproducenten groepeert, volgde – net zoals Eurocoton – 
het voorbije jaar van zeer nabij het vrijwaringsdossier op dat 
Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan hadden ingeleid tegen 
de sterk gestegen stoff eninvoer en dat uiteindelijk zonder 
maatregel werd beëindigd. Voorts werd een roadmap opge-
steld met de belangrijkste dossiers voor de komende jaren, 
met name de herziening van de Paneuromed-oorsprongsre-
gels, de toegang tot de Braziliaanse markt en de handel met 
Japan, de VS en China.

Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 33
Aantal werknemers 1.460 600
Omzet (in miljoen euro) 285 175
Exportquote 90 % 67 %
Evolutie van de activiteit in 2013 (in volume) s.q. s.q.
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector voor weverij + breierij 

14 %
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TEXTIELVEREDELING: NOODZAKELIJK VOOR DE CRE‐
ATIE VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

De loonveredelingsbedrijven hebben enigszins een unieke 
positie in de textielsector. In tegenstelling tot weverijen, 
spinnerijen… hebben deze bedrijven geen eigen textielpro-
ductie maar vervullen ze een onmisbare dienstverlenende 
functie voor de textielbedrijven. Via veredelingsprocessen 
zoals verven e.a. wordt aan het textielproduct een belang-
rijke meerwaarde gegeven.

PRIJZEN KLEURSTOFFEN STERK GESTEGEN

In 2013 werden de veredelingsbedrijven geconfronteerd met 
sterke prijsstijgingen van bepaalde kleurstoff en. De grootste 
stijging (+40 à +50 %) deed zich voor bij de zwarte en blauwe 
kleurstoff en. Andere kleurstoff en werden ook duurder maar 
minder uitgesproken. Deze sterke prijsstijgingen zijn toe te 
schrijven aan het feit dat in China (maar ook in India) lokale 
autoriteiten een signifi cante productiebeperking, zelfs slui-
ting van fabrieken, hebben bevolen voor wat betreft de pro-

ductie van halfafgewerkte chemische inputs (hulpstoff en) 
en kleurstoff en. Hoofdreden die wordt opgegeven voor deze 
productiebeperking is het leefmilieu: vervuilende productie-
processen moeten er inbinden voor lokale milieueisen (voor 
het afvalwater, emissies…). Het gevolg is een verstoring van 
vraag en aanbod met prijsstijgingen voor kleurstoff en als ge-
volg. Deze kleurstoff en zijn uiteraard essentieel voor de tex-
tielveredelingsbedrijven. Een en ander weegt natuurlijk ook 
op de rentabiliteit van de textielveredelingsbedrijven.

REACH KAN HET VOORTBESTAAN VAN BEPAALDE VER‐
EDELINGSACTIVITEITEN IN GEVAAR BRENGEN

Eigen aan textielveredeling is het gebruik van een brede 
waaier aan chemicaliën om textiel extra eigenschappen te 
geven. Echter, heel wat chemische stoff en komen meer en 
meer onder druk te staan als gevolg van het strenge Euro-
pese beleid inzake chemische producten, REACH genaamd. 
Zo werden het voorbije jaar een aantal essentiële stoff en 
(zoals DMF, ADCA…) door het Europees Chemie Agentschap 
(ECHA) voorgesteld voor opname op de autorisatielijst. En 
autorisatie is altijd beperkt in tijd. De kans is dan ook reëel dat 
deze stoff en binnen afzienbare tijd verboden worden, tenzij 
uitdrukkelijk een autorisatie wordt verleend voor het tijde-
lijk verder gebruiken van deze chemicaliën. Vermits er mo-
menteel geen valabele alternatieven beschikbaar zijn voor 
deze stoff en, hypothekeert het mogelijk autorisatieplichtig 
worden – en dus het nakend verbod ervan – de toekomst-
perspectieven van bepaalde Belgische hightech veredelings-
bedrijven. Los van het feit dat autorisatie heel kostelijk is, zal 
de onzekerheid die autorisatie met zich meebrengt (beperkt 
in tijd) tot gevolg hebben dat bepaalde veredelingstoepas-
singen zich zullen verplaatsen naar buiten Europa, waar niet 
dezelfde strenge reglementering geldt inzake bescherming 
van mens en milieu. Aldus wordt het milieuprobleem eigen-
lijk gewoon geëxporteerd en niet ten gronde opgelost.

VEREDELING

Aantal bedrijven (*) 49 (17 loon en 32 geïntegreerd)
Aantal werknemers 2.150 (1.425 loon en 725 geïntegreerd)
Productie (veredeld volume in ton-loonveredeling) 53.500
Omzet (in miljoen euro) 95
Exportquote 20 %
Evolutie van de activiteit in 2013 (in volume) -5 %
Aandeel in de totale toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 4 %
(*) Alleen bedrijven met 10 of meer werknemers

De productgroep Veredeling
• wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse tex-

tielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, 
non-wovens, geconfectioneerde artikelen…);

• maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertra-
gend… en brengt coatings (deklagen) aan; 

• omvat zowel loonveredeling (dienstverlening 
aan derden) als geïntegreerde veredeling (die 
werkt voor de eigen textielactiviteiten van de on-
derneming).
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SPECIALE GARENS VOOR NICHETOEPASSINGEN

De Belgische spinnerijsector zag zich de laatste jaren gecon-
fronteerd met een grondige herschikking van de sector. Het 
aantal bedrijven slonk fel door stopzettingen, faillissemen-
ten, overnames, fusies of productieafb ouw in eigen land. 
Meer dan ooit blijkt hoe cruciaal het behoud van de volledige 
textielketting is voor de sector in eigen land. Zeker wanneer 
men weet dat er vooral ingezet wordt op speciale garens, 
met aparte technische of stylistische eigenschappen. Deze 
kunnen doorslaggevend zijn om nieuwe collecties kledijstof-
fen – en dus ook afgewerkte kledij – te laten uitgroeien tot 
een commercieel succes. En dat geldt ook voor textielpro-
ducten voor de wooninrichting en voor het technisch textiel.

Door het beperkt aantal bedrijven, is het niet meer mogelijk 
cijfers mee te delen voor afzonderlijk de wol-, de vlas- en de 
katoenspinnerij. Samen vertegenwoordigt de spinnerijsec-
tor nog amper 2 % van de gehele Belgische textielsector. 2013 
was over het geheel genomen een relatief stabiel jaar voor 
de Belgische spinnerij-activiteiten. 

De katoentypespinnerij herstelde zich enigszins: de produc-
tie bleef ongeveer op hetzelfde niveau als in 2012, dat toen 
nog een daling van meer dan 10 % liet optekenen. Een belang-
rijke vaststelling is ook dat het prijsniveau van de grondstof 
katoen relatief stabiel bleef. Grote prijspieken zoals we de 
afgelopen jaren gekend hebben, bleven uit.

De woltypespinnerij liet een lichte daling optekenen, terwijl 
er in 2012 nog een lichte toename van de productie merkbaar 
was. De producten hiervan (wolgarens) gaan hoofdzakelijk 
naar de tapijtindustrie.

De vlasspinnerij kon niet ten volle profi teren van de groei-
ende interesse voor vlas als materiaal in verschillende tex-
tieltoepassingen (mode, huislinnen, badartikelen, techni-
sche toepassingen…). We menen echter dat 2013 eerder een 
overgangsjaar was voor de vlasspinnerij. Vlas blijft een edele 
nichevezel die altijd een plaats onder de zon zal blijven heb-
ben.
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Aantal bedrijven 10
Aantal werknemers 575
Productie (in ton) 20.000
Omzet (in miljoen euro) 105
Exportquote 60 %
Evolutie van de activiteit in 2013 (in volume) -5 %
Aandeel in de totale toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 2 %

De productgroep Spinnerij en Voorbereiding om-
vat de voorbereiding en de productie van fi lament 
(uit polyester PES en polyamide PA), vezels van po-
lyamide PA, polyester PES, polypropyleen PP…, ga-
rens (zuiver en gemengd) van katoen, wol, vlas enz.

SPINNERIJ EN 
VOORBEREIDING
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In 2013 realiseerde de Belgische meubelindustrie een omzet 
van naar schatting 2.230 miljoen euro. Hiermee daalde de 
omzet van de sector met 4,3 %, nadat deze in 2012 was ge-
stabiliseerd.

De Belgische meubelindustrie investeerde in 2013 naar schat-
ting 81,4 miljoen euro, dit is 14,0 % minder dan in 2012. De 
bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde in het 
vierde kwartaal van 2013 tot een dieptepunt van 67,1 %. In 
het vierde kwartaal van 2012 bedroeg de bezettingsgraad 
nog 72,1 %.

Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België 
bereikte een dieptepunt in november 2012 met een waarde 
van -25,6. Intussen is deze belangrijke vertrouwensindicator 
stelselmatig opgeklommen tot -2,6 in januari 2014. 

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van 
België bleven de ontvangen bestellingen in de Belgische 
meubelhandel in 2013 stabiel. Vooral het resultaat van de sol-
denmaanden januari en juli viel tegen.

Tijdens de eerste negen maanden van 2013 bedroeg de tota-
le Belgische meubeluitvoer 942,6 miljoen euro, wat een da-
ling met 5,0 % vertegenwoordigt ten opzichte van dezelfde 
periode van 2012. De belangrijkste exportmarkten voor de 
Belgische meubelindustrie zijn Frankrijk (41,3 % van de totale 
meubeluitvoer), Nederland (28,2 %) en Duitsland (9,3 %).

2014 kondigt zich beter aan. Hopelijk zal de sector in 2014 de 
vruchten kunnen plukken van de aantrekkende Belgische en 
Europese economie en het stijgende consumentenvertrou-
wen.

DE WERKING VAN DE MEUBELRAAD

In 2013 kwam de Meubelraad, die binnen Fedustria de belan-
gen van de Belgische producenten van meubelen, zitmeu-
belen en bedartikelen vertegenwoordigt, één keer samen 
onder het voorzitterschap van Peter De Meyer (LS Bedding) 
en drie keer onder het voorzitterschap van Luc Meers (Me-
cam). 2013 was immers een verkiezingsjaar binnen Fedustria. 
De leden van de groepen meubel en zitmeubel verkozen Luc 
Meers tot voorzitter, Theo Theuns (Meubelfabriek Theuns) 
tot voorzitter van de groep Meubel en eerste ondervoor-
zitter van de Meubelraad en Geert Behaegel (De Zetel) tot 

voorzitter van de groep Zitmeubel en tweede ondervoorzit-
ter van de Meubelraad. Erwin Vermeulen (Recticel Bedding) 
werd herbenoemd als voorzitter van de sectie Bedartikelen.

Tijdens de bijeenkomsten van de Meubelraad werd o.m. de 
collectieve werking van Fedustria inzake innovatie (Optimo) 
en export (BelgoFurn, zie verder) besproken. Ook de wer-
king van Meu’BEL, de collectieve promotiecampagne voor 
Belgische meubelen stond in 2013 hoog op de agenda. De 
Meu’BEL-campagne werd uitgewerkt door een werkgroep 
onder het voorzitterschap van Dirk Steenbeke (Passe-Par-
tout).

In het kader van de collectieve promotiecampagne Meu’BEL 
werd oktober 2013 uitgeroepen tot Belgische meubelmaand. 
Een hele maand lang kon je als consument in aanmerking ko-
men voor een meubelcheque van maar liefst 1.000 euro bij 
aankoop van Belgische meubelen. In totaal viel er in oktober 

MEUBEL

De Meubelindustrie omvat naast de meubelen 
(eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeube-
len…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) 
ook de matrassen en de bedbodems.
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2013 via deze wedstrijd voor maar liefst 17.000 euro aan meu-
belcheques te winnen.

Andere concrete punten op de agenda van de Meubelraad 
waren o.m.:

• het Nieuw Industrieel Beleid en de verschillende projec-
ten van Fedustria in dit kader;

• de economische toestand in de Belgische meubelindus-
trie;

• de sociale actualiteit (dossier arbeiders/bedienden, in-
terprofessionele en sectorale onderhandelingen…);

• de terugnameplicht voor meubelen in Frankrijk (Eco-
Mobilier en Valdelia);

• de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor 
matrassen;

• het trendseminarie van Optimo;
• een geleid bezoek aan de vernieuwde materialenbiblio-

theek van materiO Belgium;
• de Innovatiedag van Fedustria en Optimo met als cen-

traal thema De Fabriek van de Toekomst;
• …

BELGOFURN, EEN TOEGANGSPOORT NAAR DE BUI‐
TENLANDSE MEUBELDISTRIBUTIE

BelgoFurn (Belgian Furniture Export Association, zie ook 
www.belgofurn.com) is de exportpromotiecel voor de 
groepen meubel, zitmeubel en matrassen. De doelgroep 
die wordt bewerkt, is de buitenlandse meubeldistributie. 
Dit zijn zowel individuele meubeldetaillisten, aankoopgroe-
peringen, fi liaalbedrijven als megastores, kortom de klanten 
van onze leden/fabrikanten. BelgoFurn stelt daartoe jaarlijks 
een actieprogramma op om de exportpositie in onze buur-
landen te bestendigen en om een sectorale exportstrategie 
voor verre en nieuwe afzetmarkten uit te stippelen. De ac-
ties van BelgoFurn staan open voor alle bedrijven die, via een 
afzonderlijke ledenbijdrage, lid zijn van deze dynamische ex-
portclub. Met een twaalftal acties was het moeilijke jaar 2013 
toch een intensief jaar wat de exportpromotie betreft.

Prospectiereizen naar het buitenland vormen een belang-
rijk onderdeel van de BelgoFurnwerking. In 2013 werd een 
prospectiereis naar drie landen in de Golfregio gerealiseerd: 
Oman, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. 
Het programma in Oman was maatwerk, met afspraken bij 

drie belangrijke groepen actief in de meubelbranche. Het 
afsprakenprogramma in Saoedi-Arabië werd opgesplitst in 
twee delen, nl. een programma voor de privémarkt en een 
programma voor de projectmarkt. De derde regio die tijdens 
deze prospectiereis werd bezocht, waren de Verenigde Ara-
bische Emiraten, een federatie van zeven staten. We pros-
pecteerden er diverse fi liaalondernemingen in Dubai, Shar-
jah en Abu Dhabi. Na een sterke krimp van de economische 
activiteiten, en dus ook van de meubelinvoer in 2009, is de 
handel er opnieuw aan het aantrekken. Dit weerspiegelde 
zich dan ook in een hernieuwde interesse voor het Belgische 
aanbod.

Dit type prospectiereizen bezit een aantal sterke troeven. 
Vooreerst wordt de groepering of de klant aan de deelne-
mers voorgesteld. Hierbij krijgen collectievorming, promotie 
en positionering bijzondere aandacht. Verder wordt er tel-
kens een individueel onderhoud voorzien voor elk van de 
deelnemers. Zo verwerven de inkopers een actueel zicht op 
de evoluties in het aanbod van iedere deelnemer. Het pro-
gramma is dus zeer concreet en direct en staat open voor 
zowel reeds bestaande als potentiële nieuwe leveranciers.

Ook collectieve beursdeelnames vormen een jaarlijks onder-
deel van het BelgoFurnprogramma. In september 2013 werd 
in Shanghai met tien leden collectief deelgenomen aan de 
beurs Furniture China. Deze derde deelname kende een posi-
tief verloop. De beurs bezit een belangrijk bezoekerspotenti-
eel voor bedrijven die mikken op een internationale ontwik-
keling buiten de ons omringende landen: de groeimarkten 
uit Zuid-Amerika en Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, Japan, 
Korea, het Midden-Oosten en delen van Afrika. Ook uit diver-
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se Europese landen hebben we bekende en minder bekende 
inkopers ontmoet.

In november 2013 was BelgoFurn met een informatiestand 
aanwezig op de beurs Index in Mumbai, India. Globaal ge-
zien was de ervaring hier niet al te positief. Er worden voor 
de nabije toekomst dan ook geen verdere acties gepland op 
deze markt.

Meer succesvol was het bezoek aan de beurs van Kayseri in 
Turkije. Hieruit groeide het idee om in 2014 collectief deel te 
nemen aan de beurs Ismob (28/01-02/02/2014) in Istanbul.

Dichter bij huis, in Frankrijk, werd er in de lente 2013 met 11 
leden collectief deelgenomen aan de meubelbeurs van Nan-
tes. Via deze groepsdeelname beoogt BelgoFurn de lacune 
aan hedendaagse meubelen in het Franse aanbod in te vul-
len om aldus het enorme potentieel dat ons land biedt in het 
moderne marktsegment een grotere ingang te doen vinden 
bij de Franse meubeldistributie.

In Engeland organiseert Minerva jaarlijks voor haar leden een 
huisshow, waar de vaste Minerva approved suppliers hun 
collecties kunnen voorstellen. De BelgoFurninzending kreeg 
in de pers bijzondere aandacht. Er werd samen met het 
Britse vakblad Cabinet Maker onder de titel The Belgian Con-
nection een bijzonder opvallende en geslaagde presentatie 
uitgewerkt. Deze bestond uit een zeven pagina’s tellende 
bijdrage, waarin de deelnemers via reportages, interviews 
en beeldmateriaal hun collecties aan de Britse meubeldistri-
butie voorstelden.

Er werd een representatief, 64 pagina’s tellend exportreper-
torium samengesteld, waarin het exportaanbod van de Bel-
gische meubelindustrie op een attractieve wijze werd gepre-
senteerd. Dit document werd vooreerst als inlassing in het 
Vakblad Meubel opgenomen en verspreid naar de distributie 
in Nederland. Daarna werd dit document ten behoeve van 
de internationale promotie in een Engelstalige versie gepu-
bliceerd.

Aangezien de collecties die er worden verkocht vaak ver-
schillen van de overige markten werd i.s.m. het Duitse vak-
blad Möbelmarkt eveneens een specifi ek exportrepertorium 
samengesteld voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Tenslotte besteedt BelgoFurn veel energie om de collecties 
van onze industrie via talrijke bijdragen in de buitenlandse 
vakpers onder de aandacht te brengen van de buitenland-
se distributie. Zo verschenen er regelmatig artikels in het 
Vakblad Meubel in Nederland, le Courrier du Meuble et de 
l’Habitat in Frankrijk, Möbelmarkt in Duitsland en het vaktijd-
schrift Cabinet Maker in Engeland.

En last but not least verleende BelgoFurn een actieve bij-
drage aan het uitnodigen van buitenlandse kopers naar de 
Meubelbeurs Brussel in november.
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Aantal ondernemingen 888

Aantal werknemers 11.658
Omzet (in miljoen euro) (*) 2.230
Exportquote 57 %
Evolutie omzet -4,3 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 46,6 %
(*) Voorlopig cijfer
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2013: CONSOLIDATIE EN GRONDSTOFPROBLEMATIEK

Binnen de productgroep Houten plaatmateriaal viel er in 
2013 een belangrijke consolidatie te noteren, waardoor er in 
België nog slechts drie producenten van houten platen als 
dusdanig bestaan, daarenboven elk gespecialiseerd in één 
product (spaanplaat, MDF of OSB). Een groot deel van deze 
producten vindt zijn weg naar de veredelaars, die deze pla-
ten dan bv. bekleden met fi neer, melamine of laminaat.

De beschikbaarheid van de grondstof blijft cruciaal voor de 
goede werking van de bedrijven en staat steeds meer onder 
druk. Bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt de grondstof 
hout van op steeds grotere afstand aan te voeren en pleiten 
sterker dan voorheen voor een afschaffi  ng van subsidies die 
het direct verbranden van hout ondersteunen.

Op wetgevend vlak trad in maart 2013 de EU-verordening 
voor legaal hout in voege. Bedrijven dienen daardoor maatre-
gelen te treff en om ervoor te zorgen dat zij niet werken met 
hout of houtproducten die voortkomen uit illegale houtkap. 
Deze verordening, die door Fedustria wordt ondersteund, 
heeft alvast niet tot problemen geleid voor de sector.

2014: NIEUWE EUROPESE  REGELGEVING OP KOMST?

Via Fedustria blijft de sector sterk betrokken bij de uitwer-
king van een Europees referentiedocument met de Best 
Beschikbare Technieken voor de productie van houten pla-
ten. Dit document, dat wordt opgesteld in het kader van de 
EU-Richtlijn over industriële emissies, zal, eens goedgekeurd, 
de basis vormen van het vergunningsbeleid in de lidstaten 
van de EU en zou  dus wel eens grote gevolgen kunnen heb-
ben voor de bedrijven uit de sector. Die hebben zich dan ook 
sterk geëngageerd om ervoor te zorgen dat de voorgestelde 
technieken technisch, ecologisch en vooral economisch haal-
baar blijven.

Ook voor wat betreft het gebruik van formaldehyde staat 
men binnenkort wellicht voor belangrijke beslissingen. Zo 
zijn er niet alleen de algemene discussies en maatregelen in-
zake emissies van vluchtige organische componenten, zoals 
het verwachte Belgisch koninklijk besluit voor vloerbedek-
kingen, maar ook de evaluatie van formaldehyde binnen het 
kader van de REACH-wetgeving.

De sector neemt alvast actief deel aan de Europese vergade-
ringen van de koepelorganisaties EPF en CEI-Bois over deze 
punten.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Enkele bedrijven uit de sector hebben zich sterk geënga-
geerd binnen het Fedustria-project rond maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en werkten mee aan de opstel-
ling van een MVO-sectorpaspoort. Dit is een duidelijk bewijs 
dat de sector actief wil bijdragen aan een duurzame en maat-
schappelijk bewuste economie.

Daarnaast blijft innovatie, zowel voor wat betreft producten 
als de productie, een cruciale factor om de competitiviteit op 
peil te kunnen houden.

HOUTEN 
PLAATMATERIAAL

De productgroep Houten plaatmateriaal omvat 
spaanplaten, MDF, OSB, multiplex en fi neer. Deze 
platen worden ook bekleed, bv. met fi neer, mela-
mine, laminaten…

Aantal ondernemingen (productie en veredeling) 36
Aantal werknemers 2.874
Omzet (in miljoen euro) (*) 1.251
Exportquote 69 %
Evolutie omzet -3,6 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 26,1 %
(*) Voorlopig cijfer
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EUROPESE AANPAK

In juli 2013 trad de Europese Bouwproductenverordening, 
die de basis legt voor de CE-markering van bouwproducten, 
volledig in werking. Deze grote stap voorwaarts naar een ef-
fi ciënte Europese eenheidsmarkt is voor Fedustria de gele-
genheid om, meer dan ooit, aan te dringen op een Europese 
aanpak van bouwgerelateerde materies.

Fedustria is daarom actief lid van de werkgroep Houtbouw 
van de Europese houtfederatie CEI-Bois, en heeft frequent 
contacten met zusterorganisaties in andere Europese lan-
den. Zo brachten de leden van HSOB, de houtskeletbouw-
vereniging binnen Fedustria, een bezoek aan de Duitse col-
lega’s van het Bundesverband Deutscher Fertigbau. Deze 
contacten hebben o.a. geleid tot gemeenschappelijke stand-
punten in normalisatiedossiers, waardoor bijvoorbeeld de 
lang verwachte Europese norm voor houtskeletbouwwan-
den eindelijk afgewerkt raakt.

EVALUATIE VAN MILIEUVRIENDELIJKHEID

Bouwen heeft een grote invloed op het milieu. Het is dan ook 
logisch dat de overheid het voorschrijven van milieuvrien-
delijke bouwproducten wil aanmoedigen. In principe biedt 
de grotere aandacht voor het milieu extra kansen voor de 
houtbouw. Jammer genoeg lanceren de diverse Belgische 
overheden eigen studies en evaluatiesystemen in plaats van 
gewoon de Europese normen die hiervoor uitgewerkt wer-

den over te nemen. Dit leidt tot meer complexiteit en kosten 
voor de ondernemingen. Samen met de Europese houtfede-
ratie CEI-Bois en het Technisch Centrum der Houtnijverheid 
(TCHN) ijvert Fedustria voor een resoluut Europese aanpak, 
binnen het kader van de Bouwproductenverordening en ge-
baseerd op Europese normen.

ENERGIEZUINIG BOUWEN

Omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40 % van het 
energieverbruik in de EU, worden de eisen op dit vlak van 
jaar tot jaar strenger. Deze evolutie verklaart in grote mate 
het toenemend succes van houtskeletbouwstructuren, die 
zeer goede isolatiewaarden kunnen voorleggen. In België is 
de offi  ciële berekeningswijze van de energieprestatie echter 
niet op alle vlakken fair en duidelijk. Via een wetenschap-
pelijke studie wil houtskeletbouwvereniging HSOB een ob-
jectievere en transparantere berekeningswijze bekomen. 
Hiervoor wordt samengewerkt met het TCHN en diverse uni-
versitaire partners.

MEER MET MINDER

Via het TCHN is de houtbouwsector ook betrokken bij de 
herziening van Eurocode 5. Het verbeteren van deze Euro-
pese norm voor bouwkundige berekeningen zal toelaten om 
grondstoff en te besparen, terwijl het toepassingsgebied van 
de producten toch breder wordt. Bovendien zullen allerhan-
de dure proeven vervangen kunnen worden door goedko-
pere berekeningen.
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CONSTRUCTIE‐
ELEMENTEN

De productgroep Houten constructie-elementen 
omvat de industriële fabricage van deuren, ramen, 
parket, gelijmd gelamelleerde spanten, houtver-
duurzaming, dakspanten met knoopplaten en hout-
skeletbouw.
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OVERHEIDSAANBESTEDINGEN EN HOUTSKELET‐
BOUW

In Vlaanderen is het neutraal standaardlastenboek voor 
houtskeletbouwconstructies, dat Fedustria schreef in sa-
menwerking met het TCHN en de Vlaamse maatschappij 
voor sociaal wonen, op korte tijd een nuttig werkinstrument 
geworden voor veel architecten. 

Fedustria heeft een Franstalige versie van het document ter 
beschikking gesteld van de Waalse overheid, die de informa-
tie, op vraag van Fedustria, geïntegreerd heeft in het lasten-
boek Bâtiments 2022, dat vanaf de zomer van 2014 verplicht 
gebruikt zal moeten worden voor projecten die betaald of 
gesubsidieerd worden door de Waalse overheid. 

Dankzij de up-to-date informatie in dit instrument, dat ge-
koppeld is aan een handige informaticatoepassing, wordt 
het voorschrijven van houtskeletbouw, zowel in publieke als 
in private projecten, een stuk aantrekkelijker voor architec-
ten en studiebureaus.

COMMUNICATIE

De houtskeletbouwvereniging (HSOB) zet de publicatie van 
informatieve fi ches verder en baseert zich op de inhoud er-
van voor het geven van allerhande lezingen en vormingen 
waar houtskeletbouw in de kijker wordt gezet. HSOB inte-
greert haar eigen initiatieven nog sterker in de promotie-
campagne Hout geeft zuurstof van Fedustria en zoekt actief 
naar synergieën met andere deelsectoren. De vereniging 
streeft daarnaast naar een betere kennis van de omvang van 
de markt en de motivatie van de consumenten.

TECHNISCHE BINNENDEUREN

In een zeer concurrentiële markt blijven de Belgische deu-
renfabrikanten het verschil maken met goedkope import 
door het ontwikkelen van deuren met hetzij een eigen de-

sign, hetzij speciale eigenschappen (brandwerende, inbraak-
werende, stralingswerende, passieve deuren enz.). 

De aandachtspunten van deze kennisgerichte subsector lig-
gen voor de hand:

• bescherming van de intellectuele eigendomsrechten;

• een effi  ciënt en fair systeem om de prestaties van de 
producten te evalueren en te certifi ceren. De sector wil 
in het bijzonder dat de diverse overheden een realisti-
sche en duidelijke timing hanteren voor de overgang 
van nationale naar Europese normen voor deuren;

• contacten met andere sectoren, zoals de glassector en 
de fabrikanten van hang- en sluitwerk, om samen de 
winnende producten van morgen te ontwikkelen.

Door gezamenlijke studie van deze vraagstukken en actieve 
betrokkenheid bij certifi catie en normalisatie vrijwaren de 
deurenfabrikanten, samen met Fedustria en het TCHN, hun 
belangen.
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Aantal ondernemingen 252
Aantal werknemers 3.303
Omzet (in miljoen euro) (*) 807
Exportquote 14,9 %
Evolutie omzet -7 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 16,9 %
(*) Voorlopig cijfer
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EPAL‐PALETTEN

Veel bedrijven gebruiken uitwisselbare multirotatiepalet-
ten, zoals de EPAL-paletten. Dit is immers goedkoper en 
milieuvriendelijker dan andere systemen. Omdat de uitwis-
seling slechts vlot kan verlopen als alle paletten van gelijke 
kwaliteit zijn, worden fabrikanten en reparateurs van deze 
producten streng gecontroleerd door een onafh ankelijk in-
spectiebedrijf.

De norm en het merkteken voor uitwisselbare transportpa-
letten van 800 mm x 1.200 mm werden sinds de jaren 1960 
beheerd door een groep van Europese spoorwegmaat-
schappijen. Het aandeel van het spoor in de hoeveelheid 
van de goederen die op paletten vervoerd worden, is echter 
in de loop der jaren sterk geslonken. Bovendien werden de 
specifi caties voor multirotatiepaletten opgenomen in een 
Europese norm. In 2013 kwam een einde aan deze anachro-
nistische en ineffi  ciënte situatie. De kwaliteitscontroles op 
uitwisselbare multirotatiepaletten worden nu in volstrekte 
onafh ankelijkheid georganiseerd door de Europese 
vereniging EPAL. Omdat de paletten nu nog 
slechts één merkteken dragen, nl. het EPAL-
merk, is het nu ook eenvoudiger om op te 
treden tegen bedrijven die het kwaliteits-
merk willen gebruiken zonder zich te on-
derwerpen aan de kwaliteitscontroles.

Belepal vzw, de vereniging van Belgische 
fabrikanten en reparateurs van EPAL-pa-
letten, speelt een actieve rol in de Raad van 
Bestuur en diverse werkgroepen van EPAL. 

Belepal leverde o.a. bijdragen op het vlak van communicatie, 
interne organisatie en de hoogte van de controletarieven.

FYTOSANITAIRE POLITIEK

Portugal en een aantal Spaanse grensgebieden worden ge-
troff en door een naaldhoutziekte die veroorzaakt wordt 
door het dennenaaltje, een uit Oost-Azië afk omstig schade-
lijk organisme. De Iberische autoriteiten hebben begrepen 
dat de schade enkel beperkt kan worden door plaatselijke 
kaalkap en door een ontsmettende hittebehandeling voor 
een aantal houten producten uit de getroff en gebieden, 
waaronder houten verpakkingen. Door deze harde aanpak is 
het aantal nieuwe gevallen aan de Spaans-Portugese grens 
het afgelopen jaar beperkt gebleven. Ook Europa lijkt, o.a. 
dankzij interventies van Fedustria, te beseff en dat concen-
tratie van de middelen op de plaatsen waar het probleem 
voorkomt, effi  ciënter is dan het nutteloos toepassen van 
drastische maatregelen op het hele Europese grondgebied. 

Bovendien kondigde Europa eindelijk maatregelen af tegen 
de kwalitatief minderwaardige verpakkingen uit China, die 
de uiteindelijke oorzaak vormen van een aantal fytosanitaire 
problemen. De nationale overheden kregen bovendien de 
opdracht om preventief bestrijdingsplannen uit te werken, 
waar Fedustria een bijdrage aan leverde.

Door landen buiten de EU wordt het fytosanitai-
re vraagstuk frequent misbruikt als handels-

wapen. Exporterende textiel- en houtbe-
drijven die geconfronteerd worden met 

dit soort handelsbarrières kunnen een 
beroep doen op de uitgebreide kennis 
van Fedustria over het onderwerp.

De fytosanitaire politiek vormde ook het 
voornaamste studiethema van Fefpeb, 

de Europese federatie van de fabrikanten 
van houten verpakkingen.

HOUTEN 
VERPAKKINGEN

De productgroep Houten verpakkingen produceert 
kisten, paletten, stuwhout en kabelhaspels. Naast 
verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, 
zoals de EPAL-paletten, wordt in deze sector veel 
maatwerk gedaan. Ook zijn er bedrijven die grote 
machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. 
Omdat hout het herbruikbaar materiaal bij uitstek 
is, maken ook heel wat herstellers van tweede-
handsverpakkingen deel uit van deze deelsector.

Aantal ondernemingen 69
Aantal werknemers 1.037
Omzet (in miljoen euro) (*) 335
Exportquote 40,2 %
Evolutie omzet -4,3 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 7 %
(*) Voorlopig cijfer
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hout omvat zowel het houtdraaiwerk (kleine hou-
ten voorwerpen) als de fabricage van speeltoestel-
len, kaders en lijsten, borstels en penselen, muziek-
instrumenten, lijkkisten enz.

SPEELTOESTELLEN

De Belgische leveranciers van speeltoestellen en andere pro-
ducten en diensten voor de publieke ruimte zijn verenigd in 
de vzw Recreabel. De fi nanciële situatie van de voornaamste 
afnemers van deze producten, namelijk de lokale besturen, 
is, zoals geweten, niet erg rooskleurig. Veel gemeenten be-
perken daarom hun investeringen in speeltoestellen. Met cij-
fers in de hand pleit Recreabel ervoor om een redelijk inves-
teringsniveau te handhaven. Met doordachte investeringen 
in infrastructuur kunnen de gemeenten immers besparen op 
werkingskosten. Ook een aantrekkelijk straatbeeld en een 
aangename leefomgeving zijn overigens goed voor de lokale 
economie en voor de gemeentefi nanciën.

BORSTELS EN PENSELEN

Anno 2014 wordt heel Europa (zo heet Gallië tegenwoordig) 
overspoeld door Chinese huishoudborstels en verfk wasten. 
Héél Europa? Neen, een kleine nederzetting blijft moedig 
weerstand bieden aan de overheersers en vult de rekken van 
supermarkten en doe-het-zelfzaken in binnen- en buitenland 
met borstels en penselen van Belgische makelij.

Binnen Fedustria gaan de Belgische borstelfabrikanten uit 
Izegem, Vilvoorde en Lier voort met het verzamelen van han-
dels- en productiestatistieken van grondstoff en, halff abrika-
ten en afgewerkte producten. Ook de promotie van hygië-
nisch borstelwerk (via www.hygienebrush.eu) liep verder, 
evenals de contacten met het Izegemse Borstelmuseum.

INTERIEURPRODUCTEN

Wand- en vloerbekleding, evenals wanddecoratie, sluiten 
steeds dichter aan op interieurinrichting in het algemeen. 
Het wekt dan ook geen verwondering dat de producenten 
van beklede platen, houten vloerbekleding, kaders en staaf-
lijsten, decoratieve deuren enz. aansluiten bij de acties en 
activiteiten van Fedustria voor interieurproducten, zoals de 
trendseminaries en innovatie-activiteiten. 

Voor de technische aspecten van de producten, zoals de 
brandeigenschappen of de emissies, nemen deze subsecto-
ren dan weer deel aan de onderzoeksactiviteiten van de sub-
sector Bouwelementen, in het bijzonder het onderzoeks-
programma DO-IT Houtbouw, van het Technisch Centrum 
der Houtnijverheid en diverse andere wetenschappelijke 
partners.

Aantal ondernemingen 86
Aantal werknemers 749
Omzet (in miljoen euro) (*) 165
Exportquote n.b.
Evolutie omzet -0,3 %
Aandeel in totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 3,4 %
(*) Voorlopig cijfer

ANDERE 
PRODUCTEN 
VAN HOUT
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Coördinatie

Roseline Dehaen

Vertaling

Catherine Gonze

Tekstrevisie

Roseline Dehaen
Katja De Vos

Catherine Gonze
Monique Mahieu

Grafi sch ontwerp

Nathalie Lopez

Verantwoordelijke uitgever

Fa Quix
Hof-ter-Vleestdreef, 5/1

1070 Brussel

Drukwerk

Drukkerij Bema-Graphics
2160 Wommelgem



Fedustria helpt de ondernemingen uit de textiel-, hout- en meubelindustrie bij het oplossen van alle problemen die ze bij hun ontwik-
keling ondervinden. De dienstverlening van Fedustria gebeurt op maat, afh ankelijk van de specifi eke situaties waarin bedrijven zich 
bevinden. Dit kan gaan van algemene tot gepersonaliseerde bijstand. De dienstverlening bestrijkt zeer uiteenlopende domeinen: 
sociaal, juridisch, economisch, technisch, export, innovatie, milieu, energie en communicatie. Voor meer informatie over de dien-
sten van Fedustria, verwijzen wij u graag door naar onze adviseurs (zie organogram hierna). Daarnaast kan u ook terecht op www.
fedustria.be.

HOE EEN INTERNE MEDEWERKER TE BEREIKEN?

Hierna vindt u de dienstenstructuur van Fedustria, waarbij de medewerkers/sters per afdeling vermeld staan. Om de medewerkers/
sters per e-mail te bereiken, gelieve volgende formule te gebruiken: voornaam.naam@fedustria.be.

 Algemene directie
 Fa Quix (B) Directeur-generaal
 Filip De Jaeger (B) Adjunct-directeur-generaal
 Elizabeth De Wandeler (B) Coördinator Europees & Internationaal Beleid
 Roseline Dehaen (B) Directieassistente
 Genny Naselli (B) Directieassistente

 Afdeling Communicatie
 Katja De Vos (B) Coördinator Communicatieprojecten
 Catherine Gonze (B) Vertalingen 
 Nathalie Lopez (B) Assistente communicatie
 Monique Mahieu (B) Secretariaat 

 Afdeling Beheer
 André Cochaux (B) Secretaris-generaal + Wallonië
 Dirk Arnoes (B) Boekhouder
 Bruno Debeuf (B) Informaticus
 Magda Brabant (B) Logistiek Anderlecht
 Carine Lootens (G) Logistiek Poortakker - Gent
 Marian Pauwels (B) Assistente

 Afdeling Economie
 Chris De Roock (B) Directeur

  Federaal 
 Sylvie Groeninck (B) Economisch adviseur
 Didier Mommaerts (B) Juridisch en fi scaal adviseur

  Regionaal
 Kris Van Peteghem (G) Economisch adviseur (Vlaanderen en kledingtextiel)
 Guy De Muelenaere (B) Economisch adviseur (Wallonië)
 Philippe Six (B) Economisch adviseur (project GTTI)

  Innovatie
 Karen Sprengers (B) Innovatieadviseur (nieuwe materialen en trends)
 Dorothy Mingneau (B) Innovatieadviseur (productontwikkeling)
 Susanna Campogrande (B) Innovatieadviseur (productontwikkeling)

 Katrien Verkercke (B) Secretariaat
 Ginette Coopman (G) Secretariaat
 Marleen Lenaerts (G) Secretariaat 

DIENSTENSTRUCTUUR VAN FEDUSTRIA

DIENSTEN EN 
CONTACTPERSONEN

Diensten



WAAR IS FEDUSTRIA GEVESTIGD?

Fedustria Brussel-Anderlecht (=B)
Hof-ter-Vleestdreef 5/1
1070 Brussel
Tel. +32 (2) 528 58 11

Fedustria Gent (=G)
Poortakkerstraat 96-98
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tel. +32 (9) 242 98 10 (soc.) 
 +32 (9) 242 98 20 (econ.)
 

Voor een wegbeschrijving kan u terecht op 
www.fedustria.be

 Afdeling Milieu, Energie en Techniek 
 Ingrid Hontis (B) Coördinator Milieu en Energie 
 Bruno Eggermont (G) Adviseur milieu en energie (en textielveredeling)
 Piet Vanthournout (B) Adviseur milieu en energie
 Jan Dietvorst (B) Adviseur technische groepen hout 
 Guy De Muelenaere (B) Adviseur techniek, energie en milieu (Wallonië) 

 Afdeling Export en Promotie
 Mark Vervaeke (G) Directeur Export en Promotie (en interieurtextiel en technisch textiel)
 Caroline Sonneville (G) Adviseur export en promotie (technisch textiel)
 Bernard Deheegher (B) Adviseur meubelexport (BelgoFurn)
 Betty Van Der Linden (B) Secretariaat (BelgoFurn)

 Afdeling Sociaal
 Marc Blomme (G) Directeur

  Begeleiding ondernemingen
 Ronny Arryn (G) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)
 Maryline Albers (G) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)
 Sabine Nimmegeers (G) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)
 Griet Bonami (G) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)
 Pascal Dewandeleer (B) Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië)
 Véronique Vandecasteele (G) Secretariaat

  Sociaal-Juridisch
 Yves Cammaert (B) Sociaal adviseur
 Griet Vandewalle (B) Sociaal adviseur
 Kim Matthys (G) Sociaal adviseur
 Pascale Zintz (B) Assistente

  Opleiding, Vorming en Onderwijs
 Wim Van Goethem (B) Coördinator Opleiding, Vorming en Onderwijs

 (B) = Brussel - Anderlecht
 (G) = Gent - Poortakker

Contact


