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Executive summary
De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom
besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische
concurrentievermogen die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectoraal
concurrentievermogen.
De sector vervaardiging van textiel (C13) werd geselecteerd voor die sectoranalyse omwille van
de tegenvallende prestaties ten opzichte van de gehele textielsector in de eurozone, zijn
belangrijke aandeel in de Belgische economie en zijn sterke oriëntatie naar het buitenland.
De sector vervaardiging van textiel telt 4 belangrijke subsectoren: bewerken en spinnen van
textielvezels (13.1), weven van textiel (13.2), textielveredeling (13.3) en vervaardiging van andere
textielproducten (13.9). Die laatste subsector is de grootste en tevens zeer gevarieerd: de
vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (13.91), de vervaardiging van geconfectioneerde
artikelen van textiel, exclusief kleding (13.92), de vervaardiging van vloerkleden en tapijt (13.93),
de vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten (13.94), de vervaardiging van gebonden
textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding (13.95), de vervaardiging
van ander technisch en industrieel textiel (13.96), en de vervaardiging van andere
textielproducten, n.e.g. (13.99).
De positie van de Belgische textielsector op de Europese markt verzwakte de afgelopen jaren: het
Belgische aandeel van vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer (C13-15) in de
toegevoegde waarde van de EU (zonder Verenigd Koninkrijk) nam af met -0,7 procentpunt op 10
jaar tot 2,1 % in 2017. Dat wijst op een verslechtering van het globale concurrentievermogen.
Verder kan de analyse van de concurrentiepositie van ons land ook opgesplitst worden in het
externe en interne concurrentievermogen. Enerzijds wijst het belangrijke, maar afnemende
aandeel van de Belgische uitvoer in de totale Europese uitvoer op een goed extern
concurrentievermogen van ons land. Anderzijds zijn de resultaten voor het interne
concurrentievermogen minder gunstig: de Belgische binnenlandse vraag naar sectoren C13-15
(dus niet enkel textiel, maar ook kleding en leer) wordt voor driekwart gedekt door invoer, ten
nadele van de binnenlandse productie. De textielsector, C13 op zich, heeft echter wél een sterke
positie ten opzichte van het buitenland, met een beperktere importpenetratie.
De sector kreeg het sterk te verduren tijdens en na de financieel-economische crisis. De
toegevoegde waarde van C13-15 nam jaarlijks gemiddeld af met -10,5 % tussen 2007-2012 en
met -3 % in de periode 2012-2018. De vraag uit het buitenland naar producten uit de sector van
de vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer is sterk: 2/3 van de binnenlandse
productie wordt uitgevoerd. Als derde belangrijkste uitvoerder van Europa voor textiel (bron:
Comext), ons land kon in het verleden een sterk imago uitbouwen qua kwaliteit, met een
specialisatie in de textielsector en meer bepaald in de vervaardiging van technisch textiel. In
termen van toegevoegde waarde vertoonde de handelsbalans van ons land in eerste instantie een
overschot van 244 miljoen US$ in 2005 om dan terug een tekort te vertonen van 799 miljoen US$
in 2015. Dat negatieve resultaat is toe te schrijven aan de bijzonder grote invloed van de Chinese
producten op de Belgische en de mondiale textielmarkt. Zo toont de indicator over de oorsprong
van de toegevoegde waarde van de Belgische finale vraag dat China het meest bijdroeg tot de
toegevoegde waarde van de Belgische textielproductie, met een aandeel van 24 %.
De textiel- en kledingsector liet enkele positieve vaststellingen noteren. De investeringsgraad voor
sectoren C13-15 ligt in België vrij hoog (20 % in 2018) in vergelijking met de buurlanden. Verder
kennen de R&D-uitgaven een stijgend verloop sinds 2012. Bovendien leverde België de op een na
beste prestatie van de bestudeerde landen voor de procesinnovatie in de ondernemingen van de
textielsector (70,7 % van de ondernemingen in 2016, +49,2 procentpunt ten opzichte van de
enquête van 2014).
Helaas liet de sector ook tegenvallende prestaties optekenen. De ondernemingspopulatie slonk
doordat heel wat ondernemingen de deuren sloten. Ook de tewerkstelling nam af door
fabriekssluitingen, concurrentie uit het buitenland en automatisatie. Het is belangrijk dat de sector
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werkt aan zijn zwaktes (de loonkosten per eenheid steeg, door een afnemende productiviteit, de
laatste jaren sterk in België terwijl hij afnam in de buurlanden) en omgaat met de bedreigingen in
zijn omgeving, zodat het tij kan keren. Zo moet de sector een antwoord bieden op de prijsdruk uit
het buitenland, maar bijvoorbeeld ook op gevolgen van handelsbelemmeringen en de brexit (het
Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor Belgisch textiel). De sector moet bovendien ook
in spelen op nieuwe kansen en uitdagingen, zowel voor productinnovaties als procesinnovaties.
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Inleiding
De prestaties van de verschillende sectoren in termen van concurrentievermogen lopen sterk
uiteen. Naast de “Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie”, waarin
de FOD Economie eenmaal per jaar een diagnose stelt van de prestaties van de volledige
economie, wordt ook het concurrentievermogen per sector geanalyseerd door de resultaten van
de Belgische sector te vergelijken met die van zijn voornaamste handelspartners.
De sector vervaardiging van textiel C13 1 werd geselecteerd voor die sectoranalyse omwille van
de tegenvallende prestaties ten opzichte van de eurozone, zijn belangrijke aandeel in de Belgische
economie en zijn sterke oriëntatie naar het buitenland.
De sector vervaardiging van textiel wordt in de NACE-nomenclatuur weergegeven onder code 13.
De activiteiten van sector C13 worden onderverdeeld in de volgende subsectoren: bewerken en
spinnen van textielvezels (13.1), weven van textiel (13.2), textielveredeling (13.3) en vervaardiging
van andere textielproducten (13.9). Deze laatste subsector is zeer gevarieerd en bestaat uit
verschillende categorieën, zoals de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (13.91), de
vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding (13.92), de
vervaardiging van vloerkleden en tapijt (13.93), de vervaardiging van koord, bindgaren, touw en
netten (13.94), de vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden
textielvlies, exclusief kleding (13.95), de vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
(13.96) en de vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. (13.99).
In de nationale rekeningen worden de sectoren C13, C14 en C15 samengenomen onder de
gezamenlijke code C13-15 vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer. Die
sectoren waren in 2018 samen goed voor 2,4 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende
nijverheid. In onze buurlanden is deze sector van minder groot belang. Italië en Spanje zijn de
belangrijkste spelers op de Europese textiel- en kledingmarkt.
België is in 2019 de 11e grootste uitvoerder van textiel in de wereld (met een aandeel van 2,1 %)
en de 3e grootste uitvoerder van textiel op Europees niveau (met een aandeel van 8,2 % in het
totaal van de Europese textieluitvoer). Er werd evenwel een verlies van marktaandelen genoteerd
ten opzichte van 2010, meer bepaald een verslechtering van onze uitvoerpositie met 1,6
procentpunt. Ons land exporteerde voornamelijk naar de Europese Unie, meer bepaald naar
Frankrijk, Duitsland en Nederland. De voornaamste bestemmingen buiten de EU van de Belgische
textielsector waren China, de Verenigde Staten en Tunesië.
De revealed comparative advantage index geeft weer in welke productgroepen ons land
gespecialiseerd is, met name in plantaardige textielvezels, niet gesponnen (8,683),
vloerbedekkingen, enz. (4,235) en kunstmatige textielvezels en afval van synthetische en
kunstmatige textielvezels (3,057).
Het relatieve aandeel van de sector C13 vervaardiging van textiel in C13-15 bedraagt volgens de
structurele ondernemingsstatistieken (cijfers 2017), in termen van toegevoegde waarde, 83,1 %.
Het aandeel van C14 vervaarding van kleding en C15 vervaardiging van leer en van producten van
leer bereikt in België respectievelijk 15,2 % en 1,7 %. Op subsectorniveau wordt de textielsector
gedomineerd door C13.9 vervaardiging van andere textielproducten. Subsectoren C13.2 weven
van textiel en C13.3 textielveredeling volgen, terwijl C13.1 bewerken en spinnen van textielvezels
slechts een beperkt belang heeft.
België heeft een historisch opgebouwde expertise in de textielsector (o.a. weverijen), met enkele
grote ondernemingen in Oost- en West-Vlaanderen die internationaal op de kaart staan. Onder
andere moederbedrijven Beaulieu International Group en Sioen Industries hebben een resem
filialen in het buitenland. De grootste bedrijven, met meer dan 100 werknemers, domineren dan
ook de sector, die nochtans voornamelijk bestaat uit kmo’s (90 % van de btw-plichtige
ondernemingen heeft minder dan 10 werknemers).

Voor sommige indicatoren wordt de analyse uitgebreid naar sectoren C13-15 bij gebrek aan meer
gedetailleerde gegevens.

1
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Uit de analyse van de indexen voor broeikasgassen, verzuring, ozonvorming en fijnstofdeeltjes uit
de luchtemissierekeningen blijkt dat de C13-15 sectoren minder dan 1 % van de vervuiling van de
totale industrie voor hun rekening nemen. Bovendien vertoont elk van de indexcijfers tussen 2010
en 2018 een dalende trend, en voor drie daarvan zijn de milieueffecten zelfs gehalveerd ten
opzichte van 2000.
De sectoranalyse gaat in op de belangrijkste prestaties van de sector en de factoren (vraag,
middelen, omgeving) die deze prestaties bepalen. Een SWOT-analyse vat de studie samen en legt
de sterktes en pijnpunten bloot. De meeste van de gekozen indicatoren in de sectoranalyse
bestrijken de periode 2008 tot 2018. De gebruikte gegevens komen overwegend uit officiële
bronnen zoals de OESO, Eurostat, Statbel en het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).
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1. Sectoraal concurrentievermogen
1.1. Prestaties
Het aandeel van België in sectoren C13-15 vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten
van leer binnen de Europese Unie (zonder Verenigd Koninkrijk) bedroeg 2,1 % in 2017 (tegenover
2,8 % in 2008), wat wijst op een achteruitgang van het concurrentievermogen. België is daarmee
de 8e belangrijkste textielproducent van de EU in termen van toegevoegde waarde. Italië (37,5 %),
Spanje (13,8 %) en Duitsland (11,5 %) vormen de top 3.
China was in 2018 de grootste uitvoerder van textiel ter wereld met een aandeel van 34,4 % van
de totale wereldwijde uitvoer van die sector 2. Duitsland kwam op de 2e plaats (5,1 %), gevolgd
door India op de 3e plaats (4,7 %). België bevond zich op de 11e plaats (2,1 %), terwijl Frankrijk en
Nederland respectievelijk de 10e en de 12e plaats innamen (aandeel van 2,2 % en 2,0 %). Voor de
Europese markt 3 vormt ons land de 3e grootste textielexporteur (aandeel van 8,2 % in de totale
Europese textieluitvoer), na Duitsland (19,3 %) en Italië (16,5 %) in 2019. Ten opzichte van 2010
ging er exportmarktaandeel verloren (-1,6 procentpunt), hetgeen een lichte achteruitgang van ons
buitenlands concurrentievermogen betekent. Dat van Duitsland en van Italië daalde eveneens,
met respectievelijk 1,1 en 2,5 procentpunt.
De indicator intern concurrentievermogen 4 van sectoren C13-15 bedroeg 78,5 % in 2015,
hetgeen betekent dat driekwart van de binnenlandse vraag gedekt werd door de invoer. Dat wijst
op een ongunstig intern concurrentievermogen. Een kanttekening hierbij is dat die ratio zowel de
sectoren C13, C14 als C15 bevat. De Belgische C13-sector (textiel) heeft een sterke positie op
zowel de Belgische als internationale markt, terwijl er voor sector C14 (kleding) zeer veel wordt
ingevoerd. Ook uit de sectorscreening van het Prijzenobservatorium blijkt dat de importpenetratie
(d.i. verhouding import t.o.v. schijnbaar verbruik in België), voor de meeste subsectoren van C13
lager ligt dan voor de sectoren C14 en C15. Zo zijn de ratio’s van de subsectoren 13.30
textielveredeling, 13.92 vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v.
kleding en 13.93 vervaardiging van vloerkleden en tapijt aan de lage kant, wat wijst op een
beperkte blootstelling aan concurrentie uit het buitenland.

1.1.1. Industriële productie
Sinds 2015 neemt de industriële productie (gezuiverd voor kalenderschommelingen) van sector
C13 jaarlijks af. Voordien, in de periode 2008-2015, kende de productie in België een gekarteld
verloop: met een fors herstel van de productie in 2010 (+9,5 %) (na de recessie in 2008-2009),
maar daaropvolgend een sterke terugval in 2012 (-10,2 %).
Tussen 2018 en 2019 daalde de industriële productie van C13 in België met 3,2 %. In de
buurlanden werd eveneens een afname vastgesteld, al bleek die minder uitgesproken in Duitsland.
In Frankrijk en Nederland daarentegen werd een nog sterkere daling van de industriële activiteit
vastgesteld dan in België (resp. -4,1 % en -3,2 %).
De dalende trend die wordt vastgesteld voor de textielsector staat in contrast met de groei van de
industriële productie in de totale verwerkende nijverheid: daar kent de industriële activiteit sinds
2015 jaar na jaar een positieve groei. Tussen 2018 en 2019 bedroeg de jaargroei van de productie
in de verwerkende nijverheid 2,9 %.

2

Bron: Comtrade, laatste gegevens die volledig beschikbaar zijn.

3

Bron: gegevens Comext.

Berekend aan de hand van de verhouding tussen de finale invoer (van afgewerkte producten) en de finale
vraag op basis van de input-outputtabellen.
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Grafiek 1. Volume-index van de industriële productie (gezuiverd voor
kalenderschommelingen) in sector C13
Index 2015 = 100

Bron: Eurostat, short-term business statistics.

De textielsector kent een seizoensgebonden verloop. De industriële activiteit (werkdaggezuiverde
index) neemt steeds toe in het tweede kwartaal, nadien valt de productie-index steeds sterk terug
in het derde kwartaal om in het vierde kwartaal meestal terug te stijgen.
COVID-19 en de textielsector
Het coronavirus en de daaropvolgende beperkende maatregelen brachten zowel verstoringen van
de vraag als van het aanbod met zich mee. De vraag wordt, ook in de textielsector, onder meer
verstoord door onzekerheid, een daling van het vertrouwen en een inkomensdaling omwille van
de tijdelijke werkloosheid. Ook de tijdelijke sluiting van de detailhandel zorgde op korte termijn
voor een afname van de vraag. Bovendien beperkten tijdelijke grens- of handelsbarrières de
uitvoeractiviteiten. Het aanbod wordt verstoord doordat bedrijven tijdelijk sloten (wanneer
fysieke afstand niet kan gerespecteerd worden), de dienstverlening werd teruggeschroefd en de
toeleveringsketen werd onderbroken (waardoor voorraden zijn uitgeput). De COVID-19-crisis kan
echter ook op lange termijn zijn weerslag hebben. Toekomstige investeringen komen onder druk
te staan omwille van liquiditeitsproblemen en de onzekerheid over het ondernemingsklimaat. De
perikelen van de afgelopen maanden kunnen overigens ook leiden tot onder meer veranderende
waardeketens. Verder zullen ook de versnelde digitalisering en de nieuwe vormen van werken en
leren die daaruit volgden invloed hebben op manier van ondernemen in de toekomst.
Volgens cijfers van de RVA liep de tijdelijke werkloosheid in de textielsector op tot 10.883
personen in maart 2020 en 5.036 in augustus 2020, wat overeenkwam met respectievelijk 1,1 %
en 1,6 % van het totaal aantal tijdelijk werklozen in België.
De omzet op basis van de btw-aangiften maakten duidelijk dat ook de textielsector niet gespaard
bleef van de coronacrisis: de omzet kwam in het eerste kwartaal van 2020 zo’n 7 % lager uit dan
een jaar eerder, in het tweede kwartaal liep dat op tot 28,2 %. Die resultaten zijn weliswaar
gematigder dan verwacht, in de wekelijkse enquête van de Economic Risk Management Group
(ERMG) gaven respondenten uit de sector aan dat door het coronavirus hun omzet in de maanden
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april (-61 %) en mei (-54 %) een stuk lager uitkwam 5. De afgenomen vraag en het sluitingsverbod
(wanneer de regels van social distancing niet kunnen gerespecteerd worden) bleken de grootste
oorzaken van de lagere omzet in textielsector. Bij de laatste enquête, eind augustus, bleef het
vermoede omzetverlies beperkt tot 9 %. Bij het begin van de COVID-19-crisis vreesde 1 op 6
ondernemingen voor een faillissement. Intussen (enquête augustus) lijkt dit risico grotendeels
afgewend (tot 2 % van de respondenten). Toch zijn de ondernemingen in de textielsector nog
voorzichtig naar de toekomst toe, de impact op de investeringen loopt op tot 35 % (cijfers
augustus).
Naast de cijfers van de ERMG, geeft ook sectorfederatie Fedustria 6 aan dat textielbedrijven
werden geconfronteerd met een afname van de bestellingen. Die kwam er doordat de detailhandel
sloot, maar ook omdat andere productiebedrijven het werk tijdelijk neerlegden. De situatie leidde
tot een hoog aantal tijdelijk werklozen, tegenvallende omzetcijfers en liquiditeitsproblemen. De
sectorfederatie wijst op het belang van doelkrachtige overheidsmaatregelen zoals
overbruggingskredieten en transparante kredietaanvragen alsook een duidelijke communicatie.
Overkoepelende organisatie VBO 7 wijst op de nood aan een werkhervattingsplan en een
solvabiliteitsplan. Het werkhervattingsplan moet de maatregelen bundelen inzake
arbeidsorganisatie: vrijwillige overuren, studentenarbeid, verspoeling van collectieve en
individueel verlof,… Het solvabiliteitsplan (anti-faillissementenplan) moet voorkomen dat tijdelijke
werkloosheid omslaat in permanent jobverlies, met behulp van bijvoorbeeld gewaarborgde
kredietlijnen, achtergestelde leningen met staatswaarborg, bijzondere vrijstellingen in de
vennootschapsbelasting,…
Naast heel wat tijdelijke werkloosheid en sterk terugvallende orderboekjes bracht de coronacrisis
ook opportuniteiten voor de textielsector. Bepaalde bedrijven schakelden de reguliere productie
om naar de vervaardiging van medisch beschermingsmateriaal. Andere bedrijven werkten aan
product-innovaties, die virus bestrijdend waren. Ook het belang van de textielcluster in België
wordt in de verf gezet wanneer de internationale handel en de toelevering via mondiale ketens
sputtert.

1.1.2. Toegevoegde waarde
De Belgische toegevoegde waarde van sectoren C13-15 bedroeg 1.226,7 miljoen euro (in
constante prijzen) in 2018. Ter vergelijking, de toegevoegde waarde van de verwerkende
nijverheid bedroeg 53.167,4 miljoen euro en van de totale economie 390.619,2 miljoen euro.
Sectoren C13-15 zijn dus goed voor 2,4 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende
nijverheid.
In termen van bijdrage tot de toegevoegde waarde van C13-15 is er een enorm overwicht van
sector C13 (textiel), gemiddeld goed voor in totaal 80 %, tegenover 15 % voor de C14 (kleding) en
5 % voor de C15 (lederwaren).
De toegevoegde waarde van C13-15 is meer dan gehalveerd sinds 2000: jaarlijks neemt de
toegevoegde waarde af met gemiddeld -4,3 % sinds 2000 en dat terwijl de toegevoegde waarde
in de verwerkende nijverheid gedurende deze periode (2000-2018) gemiddeld jaarlijks steeg met
0,6 %.
De zwaarste klappen kreeg de sector gedurende de financieel-economische crisis (gemiddeld
jaarlijks -10,5 % tussen 2007-2012) en erna (gemiddeld jaarlijks -3 % tussen 2012-2018), al was
de daling van de toegevoegde waarde reeds voor de crisis al in gezet (gemiddeld jaarlijks -0,9 %
tussen 2000-2007). Tijdens die periode nam de ondernemingspopulatie ook af met zo’n 400
bedrijven.

5

De weerslag bleek het hoogst, nl. 70 % minder omzet, tijdens de enquêtes van 13 april en 20 april.

6https://www.fedustria.be/blog/de-heropening-van-de-economie-had-sneller-en-vlotter-gekund

https://www.fedustria.be/blog/open-brief-van-fedustria-aan-de-politieke-leiders-van-het-land

7https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-hetwerk/Covid-19-samen-veilig-aan-de-slag-zo-geven-we-onze-samenleving-zuurstof/
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Ook in de buurlanden nam de toegevoegde waarde van sectoren C13-15 af sinds 2000 al was dat
minder uitgesproken dan in België: gemiddeld jaarlijks -2,3 % in Frankrijk, -1,6 % in Duitsland
(cijfers tot 2017) en -1,2 % in Nederland. Nederland kon als enige onderzochte land na de
financieel-economische crisis opnieuw aanknopen met een jaarlijks gemiddeld groeicijfer.

Grafiek 2. Verloop toegevoegde waarde (in volume, 2015) van sectoren C13-15 en de
verwerkende nijverheid
In miljoen euro

Bron: Eurostat, nationale rekeningen.

Zoals reeds aangegeven zijn sectoren C13-15 goed voor 2,4 % van de toegevoegde waarde van
de verwerkende nijverheid. In onze buurlanden blijkt het belang van deze sector in de
verwerkende nijverheid kleiner dan in België: 2,1 % in Frankrijk, 1,4 % in Nederland en 1,2 % in
Duitsland (cijfers 2017 voor DE).
Hoewel het belang van de sector in hun land beperkt blijft, dragen Duitsland en Frankrijk wel sterk
bij aan de totale Europese toegevoegde waarde (zonder VK) van C13-15. In 2017 is Duitsland het
derde belangrijkste EU-land, met een aandeel van 11,5 % in de toegevoegde waarde van de EU,
Frankrijk komt op de vierde plaats met 7,4 %. Het aandeel van België bedraagt 2,1 % (afname van
0,7 procentpunt ten opzichte van 2000), wat ons land op de 8e plaats rangschikt. Nederland volgt
op plaats 9 met 1,7 %. Italië en Spanje zijn koplopers met resp. 37,5 % en 13,8 %.
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Grafiek 3. Relatief aandeel van sectoren C13-15 in de Europese toegevoegde waarde,
2008 en 2017
In %

Bron: Eurostat, nationale rekeningen.

In termen van toegevoegde waarde steekt subsector C13.9 vervaardiging van andere
textielproducten er in België (maar ook in de buurlanden) sterk bovenuit. Volgens de
structuurenquête van ondernemingen is deze sector goed voor bijna driekwart van de
toegevoegde waarde van C13. Subsector C13.2 weven van textiel volgt met 17 %, C13.3
textielveredeling met 5,1 % en C13.1 bewerken en spinnen van textielvezels met 4,7 %. Binnen
subsector C13.9 zijn de categorieën C13.93 vloerkleden en tapijt, C13.96 ander technisch en
industrieel textiel en C13.92 geconfectioneerde artikelen het belangrijkst.

1.1.3. Omzet
Sector C13 realiseerde in 2017 een omzet van 3,95 miljard euro in België (gegevens
structuurenquête). Ondanks de schommelingen de afgelopen jaren kon het niveau van 2008 (4,94
miljard) nooit meer geëvenaard worden. Ook in Frankrijk werd het precrisisniveau niet opnieuw
bereikt, in Nederland en Duitsland wel.
De textielsector wordt gedomineerd door subsector C13.9, zowel in België (72,9 % van de omzet
in C13) als in de buurlanden (66,3 % in Frankrijk, 71,5 % in Duitsland en 81,4 % in Nederland) en
de EU. (65,4 %). Nadien volgen subsectoren C13.2 met 15,5 % en C13.3 met 7,7 %. Subsector
C13.1 blijkt van minder belang in België (3,9 %), Frankrijk en de EU27 (zonder Verenigd Koninkrijk),
maar is in Duitsland wel goed voor bijna 10 % van de C13-omzet.
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Grafiek 4. Aandeel subsectoren in de omzet van sector C13, 2017
In %

*Voor Nederland zijn enkel gegevens beschikbaar voor subsector 13.9.
Bron: Eurostat, structurele statistieken.

Wanneer we de ruime subsector C13.9 van dichterbij bekijken valt het sterke belang (53,2 %) van
C13.93 vloerkleden en tapijt op in België. In de buurlanden is deze sector minder doorslaggevend
voor de omzet, daar wegen de sectoren C13.96 ander technisch en industrieel textiel en C13.92
geconfectioneerde artikelen van textiel, excl. kleding sterker door dan in België.
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Grafiek 5. Aandeel categorieën in de omzet van subsector C13.9, 2017
In %

* Voor België zijn er geen gegevens beschikbaar voor subsectoren 13.94 en 13.95.
Bron: Eurostat, structurele statistieken.

Wanneer in grafiek 6 het verloop van de omzet op korte termijn (horizontale as) en het relatieve
aandeel op lange termijn worden bekeken (verticale as), bevindt zich één categorie in het derde
kwadrant, nl. C13.93 vervaardiging van vloerkleden en tapijt, die categorie kende dus een dalend
belang in de omzet van sector C13 over de periode 2009-2017 én een daling van zijn omzet tussen
2016 en 2017. Opvallend in kwadrant twee is het sterk groeiende aandeel (+9,4 procentpunt) van
categorie C13.96 vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel in de sector C13 over
de periode 2009-2017, terwijl ook de omzet op korte termijn van die categorie nam toe (+9,9 %).
Categorie13.99 (andere textielproducten) valt buiten de grafiek, door de sterke omzetstijging
tussen 2016 en 2017 (+45 %).
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Grafiek 6. Omzetverloop 2017/2016 en wijziging van het aandeel van de subsectoren
en categorieën 2017/2009
In % en in procentpunt

Opmerking: De subsector 13.99 valt buiten het grafiekgebied omwille van een sterke omzetstijging (+45 %)
tussen 2016 en 2017 tegenover een toename van haar aandeel in C13 van 0,4 procentpunt. De subsectoren
13.94 en 13.95 werden niet in de grafiek opgenomen, wegens vertrouwelijkheid van de gegevens.
Bron: Statbel, structurele statistieken.

1.1.4. Financiële gezondheid
Er kunnen meerdere bronnen gebruikt worden om de financiële gezondheid van een sector na te
gaan. De FOD Economie maakt voor deze sectoranalyse gebruik van de nationale rekeningen, de
structuurenquête en de databank Bel-first om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.
De ratio netto exploitatie-overschot (B.2n) en gemengd inkomen (B.3n) / netto kapitaalvoorraad,
op basis van de cijfers van de nationale rekeningen, geeft een indicatie van de rendabiliteit van
een sector. Voor sectoren C13-15 bedroeg deze ratio in 2008 4,5 %. Tussen 2008 en 2013 was
deze ratio negatief. Sinds 2014 kent hij een positief maar volatiel verloop met een piek in 2016
van 5,9 %.
Op basis van de structuurenquête kan de ratio netto-exploitatie-overschot ten opzichte van de
omzet berekend worden. De ratio bedroeg voor de textielsector 9 % in 2017, tegenover 10 % voor
verwerkende nijverheid. De subsector 13.3 kent de grootste marge (nl. 17 %), de gediversifieerde
subsector 13.9 de laagste (8 %). De ratio verschilt binnen deze laatste subsector echter sterk van
categorie tot categorie: met de hoogste marge in 13.99 (andere) met 14 % en laagste in de
belangrijke sectoren 13.93 (tapijt) en 13.96 (technisch en industrieel textiel) met 7 %.
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Meer gedetailleerde financiële ratio’s 8 van de textielsector worden berekend op basis van
gegevens van Bel-first. Er wordt hier enkel rekening gehouden met de actieve ondernemingen uit
de sector, die een jaarrekening met volledig schema 9 publiceerden. Er wordt gekozen voor een
volledig schema omdat dit toelaat om de omzet en de andere bedrijfsopbrengsten te kennen 10 en
te gebruiken in de ratio’s. Bovendien vertegenwoordigen de grote vennootschappen een zeer
belangrijk deel van de omzet in de sector, waardoor de cijfers vrij representatief zijn voor de sector,
al zullen de kmo’s wellicht andere ratio’s laten optekenen.

Tabel 1. Financiële ratio’s van sector C13 in België
Bedrijfsresultaat / omzet
Resultaat na belast /
omzet
Eigen vermogen / vreemd
vermogen
Eigen vermogen / totaal
vermogen
Quick ratio
Current ratio
Cashflow (1.000 euro)

2012
2,1%
1,9%

2013
2,9%
4,2%

2014
4,9%
4,5%

2015
6,1%
12,0%

2016
6,9%
5,3%

2017
5,5%
2,3%

2018
3,6%
2,8%

0,83

0,70

0,89

0,59

0,60

0,53

0,53

0,45

0,41

0,47

0,37

0,37

0,34

0,35

1,20
1,76

1,13
1,64

1,32
1,88

1,18
1,74

1,17
1,76

1,03
1,58

0,98
1,56

178.467

269.634

312.148

690.939

413.033

268.157

332.870

Bron: Bel-First (ondernemingen met een volledig schema).

De bedrijfsmarge (bedrijfsresultaat tegenover omzet) van de textielsector C13 schommelde in de
periode 2012-2018 tussen 2,1 en 6,9 %. Het gaat hier evenwel over een gemiddelde voor de
sector, dat soms sterk beïnvloed wordt door enkele uitschieters. Ter indicatie, de mediaan bedroeg
3,4 % tussen 2012-2018, wat eerder laag is 11. Een kwart van de ondernemingen liet een marge
optekenen van meer dan 7 % en een kwart had een marge van minder dan 0,4 %. Opvallend is dat
die cijfers lager liggen dan de ratio voor de sector op basis van de structuurenquête (die ook
rekening houdt met ondernemingen met verkort schema). In de subsector 13.93 (vloerkleden en
tapijt), de belangrijkste van C13, was de bedrijfsmarge van een gelijkaardige grootorde: met een
gemiddelde tussen 2,3 en 7,4 % en een mediaan van 3,5 % over de periode 2012-2018.

8

Meer informatie over de berekende ratio’s en concepten, kan in de begrippenlijst worden terug gevonden.

9

Volledig schema voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen.

Een vennootschap wordt als groot beschouwd indien zij ofwel 2 of 3 drempelwaarden overschrijdt, ofwel
beursgenoteerd is.
Personeelsbestand: 50 vte
Omzet: 9.000.000 euro
Balanstotaal: 4.500.000 euro
Ondernemingen die hun jaarrekening publiceren volgens het verkort schema zijn niet verplicht hun
omzetcijfers op te nemen.

10

11 Ook de Nationale Bank berekent op basis van de jaarrekeningen enkele financiële ratio’s. Voor de
textielsector (bedrijven met jaarrekening volgens volledig schema) schommelde de brutoverkoopmarge van
5,1 tot 9,8 % tussen 2012 en 2018 terwijl de mediaan 5,8 % bedroeg. Dit is iets lager dan de cijfers voor de
totale economie (mediaan 6,3 %).
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De solvabiliteit van de sector C13 is goed. In 2018 bestond het totale vermogen voor 35 % uit
eigen vermogen 12. Dat is weliswaar een verslechtering ten opzichte van 2012, toen het totale
vermogen nog 45 % van het eigen vermogen uitmaakte.
De quick ratio verslechterde de laatste jaren en was in 2018 iets lager dan 1, wat er op wijst dat
de beschikbare middelen op korte termijn in 2018 net niet voldoende zijn om de
kortetermijnschulden af te betalen. De voorgaande jaren was dat wel het geval. De liquiditeit in
ruime zin, met dus ook de voorraden als liquide middelen (current ratio), toont dat de schulden op
korte termijn wel zijn gedekt.
De cashflowpositie van de textielsector is volatiel maar evolueert gunstig over een langere periode
(2012-2018).
Besluitend kunnen we stellen dat de financiële gezondheid van de textielsector in 2018 minder
gunstig was dan in de voorbije periode, en dat zowel qua rendabiliteit, liquiditeit als solvabiliteit.

1.2. Vraag
1.2.1. Buitenlandse handel
Zoals vermeld in hoofdstuk 1.1 Prestaties, was België de 11e grootste exporteur van textiel ter
wereld in 2018 13. China nam de 1e plaats in, en onder de belangrijkste handelspartners van België
vond men enkel Duitsland in de top 5, op de 2e plaats. Frankrijk en Nederland stonden
respectievelijk op de 10e en 12e plaats.
Voor de Belgische economie vertegenwoordigde de textielsector een aandeel van 3,4 % (-0,1
procentpunt op jaarbasis) in de totale Belgische uitvoer in 2019. Ter vergelijking, de chemische
nijverheid, die het meest uitvoert, had een aandeel van 25,1 % (+0,6 procentpunt op jaarbasis)
voor hetzelfde jaar. Ons land voerde voornamelijk uit naar de Europese Unie, meer bepaald naar
Frankrijk, Duitsland en Nederland.
In 2018 waren de voornaamste bestemmingen buiten de EU van het Belgische textiel China, de
Verenigde Staten en Tunesië, met respectievelijk een aandeel van 2,5 % (1,05 % in 2010), 1,8 %
(1,4 % in 2010) en 0,7 % (1,05 % in 2010) van de Belgische textieluitvoer. De daling van de
Belgische textieluitvoer naar Tunesië zou het gevolg zijn van verschillende gebeurtenissen, zoals
de revolutie en de val van Ben Ali (op 14 januari 2011), gevolgd door de aanslagen van 2015 in
Tunis en op de stranden van Sousse. Sindsdien zagen een groot aantal modemerken ervan af om
voor het maken van hun collecties naar dat land te trekken. Andere opteerden ervoor om hun
productie in Tunesië te beperken en te kiezen voor fabrieken in Marokko, Turkije of Azië 14.

12

De minimumnorm voor de solvabiliteit ligt tussen 25 % en 40 % (bron: Graydon).

13

Laatste jaar dat beschikbaar is.

14https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/21/l-industrie-tunisienne-du-textile-sort-lentement-

de-la-crise_5358385_3234.html
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Grafiek 7. Uitvoer, invoer en saldo van de Belgische sector C13
In US$

Bron: Comtrade.

Tussen 2010 en 2019 was de uitvoer van de Belgische sector C13 groter dan de invoer, wat in die
periode zorgde voor een positief handelssaldo. In 2019 bedroeg het overschot 2,1 miljard US$
tegenover 2,5 miljard US$ in 2018, door de grotere daling van de uitvoer (-6 %). In de loop van de
bestudeerde periode haalde het handelsoverschot overigens niet meer zijn maximum van 3,04
miljard (in 2015).

1.2.2. Uitvoer
In 2018 had de Franse sector C13 voornamelijk als bestemming Italië (1,9 miljard US$), Duitsland
(1,8 miljard US$) en Spanje (1,7 miljard US$). Duitsland voerde zijn textiel voornamelijk uit naar
Zwitserland (4,3 miljard US$), Polen (4,2 miljard US$) en Oostenrijk (3,9 miljard US$). Voor
Nederland was dat Duitsland (4,6 miljard US$), het Verenigd Koninkrijk (1,9 miljard US$) en
Frankrijk (1,6 miljard US$). De voornaamste bestemmingen van de Belgische sector C13 werden
reeds vernoemd in een vorige paragraaf. Aangezien het VK echter de vierde grootste bestemming
van de Belgische uitvoer van sector C13 vormt, zal de brexit beslist een impact hebben, waarvan
de intensiteit veel groter zal zijn als die zonder akkoord zou gebeuren.
De Chinese textielsector tot slot voerde vooral uit naar de Verenigde Staten (45,8 miljard US$),
Japan (20,2 miljard US$ en Vietnam (15,9 miljard US$). De Europese markt was goed voor 18 %
van de Chinese textieluitvoer in 2018.
Nederland (91 %) en België (82 %) vallen op door het overwicht van de Europese markt voor sector
C13. Ter vergelijking, de uitvoer binnen de EU in verhouding tot de totale uitvoer van de sector
C13 van Duitsland (72 %) en van Frankrijk (65 %) lag op een lager peil in 2018.
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Figuur 1. Voornaamse bestemmingen van de uitvoer van sector C13 van de
bestudeerde landen in 2018
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Duitsland
30,5 %

Verenigde
Staten
17,2 %

Frankrijk
23,7 %

Duitsland
10,8 %
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Frankrijk
8,5 %
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Hong Kong
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Duitsland
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10,3 %
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8,3 %
Verenigd
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7,9 %
Bron: Comtrade.

Tabel 2. Aandeel van de meest door België en diens voornaamste handelspartners
uitgevoerde subsectoren van C13
In % van de totale uitvoer van sector C13, 2018
Frankrijk
62. Kleding
en
kledingtoeb
ehoren,
andere dan
van brei-of
haakwerk
61. Kleding
en
kledingtoeb
ehoren, van
brei-of
haakwerk
63. Andere
geconfectio
neerde
artikelen
van textiel;
stellen of
assortiment
en; oude
kleren en

In %

Duitsland

38,4

62. Kleding en
kledingtoebeh
oren, andere
dan van breiof haakwerk

30,1

61. Kleding
en
kledingtoebe
horen, van
brei-of
haakwerk

5,5

63. Andere
geconfection
eerde
artikelen van
textiel;
stellen of
assortimente
n; oude
kleren en

In %

Nederland

31,7

61. Kleding
en
kledingtoeb
ehoren, van
brei-of
haakwerk

28,7

7,9

62. Kleding
en
kledingtoeb
ehoren,
andere dan
van brei-of
haakwerk

57. Tapijten

In %

China

In %

België

35,4

61. Kleding
en
kledingtoe
behoren,
van brei-of
haakwerk

In %

27,6

61. Kleding en
kledingtoebeho
ren, van brei-of
haakwerk

34,4

33,7

62. Kleding
en
kledingtoe
behoren,
andere dan
van brei-of
haakwerk

26,8

62. Kleding en
kledingtoebeho
ren, andere dan
van brei-of
haakwerk

21,7

8,4

63. Andere
geconfecti
oneerde
artikelen
van textiel;
stellen of
assortimen
ten; oude
kleren en

10,5

57. Tapijten

10,6
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dergelijke;
lompen en
vodden

dergelijke;
lompen en
vodden

dergelijke;
lompen en
vodden

Bron: Comtrade.

Alle bestudeerde landen verkopen in 2018 voornamelijk kleding en kledingtoebehoren, van breiof haakwerk, of andere dan van brei- of haakwerk. De derde meest door België geëxporteerde
subsector van de C13 is die van de tapijten. Die verdient bijzondere aandacht, want het Verenigd
Koninkrijk vormt diens belangrijkste afzetgebied (een aandeel van 24 % van de totale Belgische
uitvoer van deze subsector naar de wereld) en de negatieve effecten van de brexit lieten zich snel
voelen na het referendum. Het aandeel van de Belgische uitvoer van tapijten naar het Verenigd
Koninkrijk daalde namelijk, vergeleken met het jaar ervoor, met 1,9 procentpunt in 2017 en met
0,5 procentpunt in 2018.

1.2.3. Revealed comparative advantage (RCA)
Om de invloed van de comparatieve voordelen op de sector vervaardiging van textiel (C13) te
bepalen, maakt de FOD Economie gebruik van het door de Verenigde Naties berekende revealed
comparative advantage (zie bijlage voor de methodiek). De resultaten van de database
UNCTADStat werden bestudeerd voor de periode 2014–2018. Het RCA wordt berekend voor vijf
landen (waaronder België), die geselecteerd zijn op basis van de voornaamste Europese
handelspartners van België en van onze belangrijkste partner buiten de EU (China).

Tabel 3. Revealed comparative advantage index (samenstelling van de productgroepen
van de UNCTAD (CTCI Rev. 3) :26+65+84 = C13) en aandeel van de Belgische uitvoer
van de subsectoren van C13 in het totaal van de uitvoer van C13 (in volume), 2018
België

Aandeel

Frankrijk

Duitsland

Nederland

China

[261] Soie

0,131

in %

0,004

0,25

0,002

5,722

[261] Zijde

0,131

0

0,004

0,25

0,002

5,722

[263] Katoen

0,08

1,1

0,036

0,039

0,025

0,022

0,699

0,4

0,037

0,033

0,084

0,012

8,683

9

10,12

0,034

0,465

0,042

2,076

7,8

0,365

0,133

0,168

1,373

3,057

3,2

0,259

0,708

0,572

1,442

[268] Wol en haar

0,242

0,6

0,076

0,287

0,019

1,226

[269] Oude kleren
e.d.; lompen en
vodden

1,251

9,2

0,567

0,898

1,036

0,403

[651] Garens

0,743

14

0,359

0,327

0,513

1,764

0,332

1

0,284

0,301

0,32

4,279

0,57

5,5

0,546

0,376

0,306

3,837

[264] Jute, ruw of
bewerkt doch niet
gesponnen
[265] Andere
plantaardige
textielvezels, ruw of
bewerkt, doch niet
gesponnen
[266] Synthetische
textielvezels
[267] Kunstmatige
textielvezels en afval
van synthetische en
kunstmatige
textielvezels

[652] Weefsels van
katoen
[653] Weefsels
vervaardigd van
synthetische of van

21

kunstmatige
textielproducten
[654] Andere
weefsels
[655] Brei- en
haakwerk, n.a.g.
[656] Tule, kant,
borduurwerk, lint,
passementwerk e.d.
[657] Speciale garens
en speciale weefsels
e.d. producten

0,954

1,1

1,047

0,595

0,563

2,144

0,166

0,9

0,353

0,286

0,136

3,889

0,346

0,3

1,154

0,56

0,181

2,803

0,822

5,5

0,809

1,279

0,777

2,025

[658]
Geconfectioneerde
artikelen, geheel of in
hoofdzaak
textielstoffen, n.a.g.

0,603

4,9

0,466

0,511

0,525

3,525

[659] Vloerbedekking
(wo. linoleum), wanden tafelkleden, enz.

4,235

19,2

0,568

0,505

2,992

1,331

[841] Heren- en
jongenskleding van
textiel; geen brei- of
haakwerk

0,608

1,6

0,508

0,695

0,636

2,144

[842] Dames- en
meisjeskleding van
textiel; geen brei- of
haakwerk

0,464

3,4

0,897

0,63

0,481

2,876

[843] Heren- en
jongenskleding van
brei- of haakwerk

1,29

1,1

0,469

0,323

0,696

2,677

[844] Dames- en
meisjeskleding van
brei- of haakwerk

0,68

1,4

0,705

0,631

0,468

3,122

[845] Kleding en
kledingtoebehoren van
textiel voor baby's;
kleding van textiel,
n.a.g.

1,025

5,6

1,022

0,57

0,632

2,302

[846]
Kledingtoebehoren
van textielstoffen

0,879

1,3

1,135

0,477

0,629

3,428

Bron: UNCTADStat.

Onder de vijf bestudeerde landen is in 2018 enkel China voor het merendeel van zijn producten
gespecialiseerd in de vervaardiging van textiel (C13). Omgekeerd haalden Duitsland en Nederland
voor de meeste van hun producten een RCA lager dan 1, en zijn ze dus niet gespecialiseerd. De
resultaten van België wijzen op een aanzienlijk comparatief voordeel ten opzichte van de andere
bestudeerde landen voor de volgende producten: plantaardige textielvezels, niet gesponnen
(8,683), vloerbedekkingen, enz. (4,235) en kunstmatige textielvezels en afval van synthetische en
kunstmatige textielvezels (3,057). Die producten zijn goed voor respectievelijk 9 %, 19,2 % en
3,2 % van het totaal van de uitvoer in volume van de C13.
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1.2.4. Handel in toegevoegde waarde 15
Aan de hand van de OESO-gegevens over de handel gemeten naar toegevoegde waarde (TiVA) 16
kan men bepalen welke waarde elk land toevoegt in de loop van de productie van goederen en
diensten die bedoeld zijn om wereldwijd verbruikt te worden.
Grafiek 8 geeft weer hoe de sectoren C13-15 zich situeren in de wereldwijde waardeketens. Voor
alle bestudeerde landen ziet men dat het aandeel van de buitenlandse toegevoegde waarde in de
finale binnenlandse vraag van de sectoren C13-15 in 2015 is gestegen ten opzichte van 2005. Zo
stelt men vast dat het saldo van de handelsbalans in toegevoegde waarde 17 van Frankrijk,
Duitsland en Nederland, dat in 2005 al negatief was, in 2015 nog verder verslechterd is. China
daarentegen kende reeds een positief saldo van 48 miljard US$ in 2005, en dat is nog verder
gestegen naar 135 miljard US$ in 2015. Ons land vertoonde aanvankelijk een overschot van 244
miljoen US$ in 2005, dat vervolgens evolueerde naar een tekort van 799 miljoen US$ in 2015. De
bijzonder grote invloed van de Chinese producten op de wereldwijde textielmarkt kan men tevens
vaststellen in het aandeel van de lokale Chinese toegevoegde waarde in de buitenlandse finale
vraag: meer dan 90 %.

De benadering vanuit de invalshoek van de toegevoegde waarde levert nieuwe inzichten in termen van
buitenlands concurrentievermogen doordat die een aanvulling biedt op de diagnose die gewoonlijk
opgemaakt wordt op basis van de statistieken over de uitvoer van goederen en diensten. De wereldhandel,
de investeringen en de productie draaien namelijk meer en meer rond mondiale waardeketens. Onder een
mondiale waardeketen verstaat men het geheel van activiteiten van een onderneming om een product op de
markt te brengen, van bij het ontwerp van het product tot het uiteindelijke gebruik. Die activiteiten worden
hetzij door een enkele onderneming gerealiseerd, hetzij verdeeld onder verschillende partijen (hetgeen steeds
vaker het geval is). De OESO-indicatoren voor de handel in toegevoegde waarde zijn op dat principe
gebaseerd en worden opgemaakt op basis van de wereldwijde input-output-tabellen die door de OESO en
door de WTO worden uitgewerkt. De in dit deel onderzochte indicatoren zorgen voor een betere kennis van
de toegevoegde waarde van de sector.

15

De onderliggende gegevens die dienden voor de berekeningen van de TiVA komen uit de internationale
input-outputtabellen (IIOT). Die laatste worden opgesteld op basis van de statistieken van het Stelsel van
Nationale Rekeningen (SNR) 2008 en op basis van nationale, regionale of internationale bronnen.

16

De "handelsbalans in toegevoegde waarde" stemt overeen met het verschil tussen de hoeveelheid aan
lokale toegevoegde waarde van de finale buitenlandse vraag et de hoeveelheid aan buitenlandse
toegevoegde waarde van de finale binnenlandse vraag.

17
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Grafiek 8. Buitenlandse toegeveogde waarde uit de finale binnenlandse vraag en lokale
toegevoegde waarde uit de finale buitenlandse vraag, 2015
In %

Bron: OCDE.Stat.

Zoals af te leiden is uit grafiek 9 over de oorsprong van de toegevoegde waarde van de Belgische
eindvraag, droegen China en België zelf het meest bij tot de toegevoegde waarde van de Belgische
textielproductie, met een aandeel van respectievelijk 24 % en 21 % in 2015. Een vergelijking met
de resultaten van 2005 18 wijst echter op een daling van het relatief aandeel van België (-4
procentpunt) in tegenstelling tot de sterke vooruitgang van China (+9 procentpunt). Die resultaten
wijzen op het grote belang van China in de productie en de toegevoegde waarde van het Belgische
textiel. De afschaffing van de quota’s op de invoer van textiel door de WHO 19 (31 december 2005)
leidde tot een toename van de invoer van Chinees textiel op de Europese markten 20 en verklaart
grotendeels die evolutie.

18

Eerste gegevens die beschikbaar zijn.

19

Wereldhandelsorganisatie

20

Le Devoir, Textile: la Chine profite déjà de la fin des quotas
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Grafiek 9. Georgrafische oorsporng van de toegevoegde waarde van de productie van
de Belgische sectoren C13-15 voor de eindvraag, 2015
In % van de totale toegevoegde waarde

Bron: OCDEStat.

1.2.5. Interacties met andere sectoren
Op basis van de input-outputtabellen van 2015 (herziening najaar 2019) stellen we vast dat
sectoren C13-15 vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer voor zijn
binnenlandse productie ongeveer evenveel beroep doen op inputs uit het binnenland (51,5 %) als
op inputs uit het buitenland (48,5 %). De belangrijkste leveranciers van binnenlandse intermediaire
producten nodig voor de binnenlandse productie van sectoren C13-15 zijn: de textielsector zelf,
de groothandel en de chemische industrie. In subsector 13A 21 (bewerken en spinnen van
textielvezels, weven van textiel en textielveredeling) spelen de voornaamste interacties zich af
tussen de ondernemingen binnen de 13A. Zijn belangrijkste leveranciers zijn daarenboven de
groothandel (46A), de productie en distributie van gas en elektriciteit (35A) en de sector reparatie
en installatie van machines en apparaten (33A). Voor subsector 13B (de vervaardiging van andere
textielproducten) doen zich de voornaamste interacties niet alleen voor binnen de sector 13A,
maar ook met de groothandel (46A), de chemische nijverheid (20A), het goederenvervoer over de
weg (49C), de sector zelf (13B) en de rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening (69A).
Naast de binnenlandse productie (5.147 miljoen euro) werd ook voor een bedrag van 8.852 miljoen
euro aan afgewerkte producten uit sectoren C13-15 ingevoerd. In 2015 bevoorraadde de sector
13A zich met goederen en diensten voor 60,1 % in België en voor 39,9 % in het buitenland. Voor
sector 13B blijkt het aandeel van de binnenlandse bevoorrading beperkter te zijn, namelijk 52 %
in België tegenover 48 % in het buitenland.
Het belang van de Belgische textielsector voor het gehele economische weefsel kan geïllustreerd
worden door de impact van een vraagschok op de productie van deze bedrijfstak en op de
productie van zijn directe en indirecte leveranciers (stroomopwaarts productie-effect). De
productie van de textielsector creëert namelijk ook toegevoegde waarde in opwaartse sectoren.
Deze cijfers op meer gedetailleerd niveau houden evenwel nog geen rekening met de occasionele
herziening (najaar 2019) van de nationale rekeningen en daaruit volgend de input-outputtabellen.
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Een positieve vraagschok voor een bedrag van 1.000 euro bestemd voor sector 13A zou leiden
tot een gecumuleerde bijkomende productie van 1.669 euro in de totale economie. Dat bedrag
wordt onder meer verdeeld binnen de sector zelf (1.136 euro), de groothandel (46A; 120 euro), de
productie en distributie van gas en elektriciteit (35A, 40 euro), de activiteiten van hoofdkantoren
en van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, de reparatie en installatie van machines
en apparaten (70A en 33A, 32 euro) en de landbouwsector (1A, 27 euro). De vraagschok zou leiden
tot een bijkomende toegevoegde waarde van 538 euro in de totale economie. Voor sector 13B
zou een positieve vraagschok van 1.000 euro leiden tot een gecumuleerde bijkomende productie
van 1.569 euro in de totale economie, waarvan 1.022 euro binnen de sector zelf, 92 euro voor de
sector vervaardiging van textiel en voor de groothandel, en 38 euro voor de chemische nijverheid
(20A, 38 euro). Er wordt een bijkomende toegevoegde waarde van 497 euro gegenereerd voor de
totale economie.

1.2.6. Afzetmarkten
De textielsector (C13-15) produceert in België voornamelijk producten die bestemd zijn voor de
uitvoer: twee derde (68,7 %, waarvan ongeveer de helft naar de eurozone). Verder wordt 22,8 %
van de Belgische productie verbruikt door andere sectoren als inputfactor. De belangrijkste
intermediaire verbruikers zijn de sector zelf (NACE 13-15: 38,7 % van het intermediair verbruik),
de bouwnijverheid (NACE 41-43: 18,8 %) en de vervaardiging van meubelen; overige industrie
(31-32: 5,8 %). Het overige deel van de Belgische productie wordt verbruikt door gezinnen (6,6 %).
Op subsectoraal niveau zijn de intermediaire verbruikers: de vervaardiging van andere
textielproducten (13B), de kledingindustrie (14A) en de vervaardiging van meubelen (31A) voor
sector 13A, en de kledingindustrie (14A), de afwerking van gebouwen (43C) en de bouwnijverheid
(41A) voor sector 13B.

1.3. Middelen
1.3.1. Tewerkstelling
In 2018 bedroeg de totale binnenlandse tewerkstelling 22 van C13-15 in België 22.000 personen
(waarvan 19.800 werknemers en 2.200 zelfstandigen). Sinds 2000 nam de tewerkstelling in deze
sector sterk af, met gemiddeld -5,2 % per jaar. Dat leidde tot een meer dan halvering van het
personeelsbestand. In Frankrijk was de daling van de tewerkstelling nog meer uitgesproken
(jaarlijks gemiddeld -5,3 %), terwijl in Duitsland en Nederland de afname beperkter was (resp. 3,7 % en -3,1 %).
Wanneer de periode opsplitst wordt, blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse afname van de
tewerkstelling het sterkt was tijdens de financieel-economische crisis (2008-2012: -7,8 %) en voor
de crisis (2000-2007: -4,9 %) en beperkter was na de crisis (2013-2018: -3,2 %). In de buurlanden
daarentegen bleek het banenverlies het grootst vóór de crisis (periode 2000-2007: -5,6 % in
Duitsland en Nederland en -7,5 % in Frankrijk).
De sectoren C13-15 zijn in België goed voor 0,5 % van de totale tewerkstelling en 4,3 % van de
tewerkstelling in de verwerkende nijverheid. In de buurlanden is de tewerkstelling van de sector
van minder belang in vergelijking met de totale tewerkstelling (0,2 % in Nederland en 0,3 % in
Duitsland en Frankrijk) en de tewerkstelling in de verwerkende nijverheid (varieert van 1,9 % in
Duitsland, 2,2 % in Nederland tot 3,8 % in Frankrijk).
In België, Duitsland en Frankrijk bedraagt de verhouding zelfstandigen ten opzichte van de totale
binnenlandse tewerkstelling ongeveer 10 %. In Nederland zijn er in verhouding opvallend meer
zelfstandigen (17,6 %).

Frankrijk en Duitsland publiceerden geen cijfers voor 2018. De besproken cijfers voor Frankrijk en
Duitsland lopen dus maar tot 2017 en niet tot 2018 zoals voor België en Nederland het geval is.
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Grafiek 10. Banenverlies in sectoren C13-15, tussen 2000 en 2018
In 1000 werknemers

* Cijfers tot 2017.
Bron: INR, Eurostat.

Volgens cijfers van Bel-first, zorgen volgende C13-subsectoren voor de grootste tewerkstelling in
België:
•
•
•

13.9, met Balta Industries, IVC, BFS Europe, Associated Weavers Europe en Sioen
Industries die resp. 2.177, 665, 497; 469 en 426 werknemers in dienst hebben;
13.2, met Concordia Textiles en Monks International met een personeelsbestand van 226
en 195 werknemers;
13.1, met Utexbel die 722 personen in dienst heeft.

Het opleidingsniveau in sector C13 ligt lager dan in de totale economie. Volgens de
arbeidskrachtenenquête is 28,9 % van het C13-personeel laaggeschoold, 49,5 %
middengeschoold en 21,7 % hooggeschoold, terwijl het aandeel hooggeschoolden in de totale
economie 46,3 % bedraagt (tegenover 14,4 % laaggeschoolden en 39,4 % middengeschoolden). In
subsector C13.3 (textielveredeling) is er evenwel een hoog aandeel aan hooggeschoolden (60,2 %).
Volgens cijfers van de VDAB stijgt het aantal vacatures in de sector de laatste jaren, wat kan wijzen
op een positieve dynamiek op korte termijn. Het lijkt er ook op dat die vacatures goed ingevuld
raken: het aantal openstaande vacatures blijft beperkt.

1.3.2. Kapitaal (BVKV, O&O, innovatie)
Bruto vaste kapitaalvorming
In België en in de landen onder beschouwing ligt de investeringsgraad 23 van de sectoren C13-15
lager dan in de respectieve verwerkende sectoren. De Belgische investeringsgraad in de sector
blijft niettemin over een lange periode hoger dan in de andere landen onder beschouwing 24, met
De investeringsgraad wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de investeringsuitgaven van de sector
(BVKV) en de bruto toegevoegde waarde van dezelfde sector.

23

24

Dit blijft geldig voor een jaar-op-jaar vergelijking, mits de gegevens beschikbaar zijn.
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een snellere stijging (+4,9 procentpunt voor de periode 2010-2018) en een tweede plaats na
Frankrijk.

Tabel 4. Investeringsgraad van de sectoren C13-15 en de verwerkende nijverheid
In %
Vervaardiging van textiel, kleding en producten van leer (C13-15)
Investeringsgraad

Verloop ( Procentpunten)

Verwerkende Nijverheid C
zonder C13-15
Verloop
Investeringsgraad
(Procentpunten)

in 2018

2018/2010

2017/2016

2018/2017

in 2018

20

4,9

-0,8

1,5

25,2

-0,1

0,9 (2015/2014)
1,8

0,0 (2016/2015)
1,0

18,7 (2016)
28,2

0,2 (2016/2015)
1,5

België
Duitsland
Frankrijk

12,3 (2016)
18,1

1,9

(2016/2010)

Italië

14,4

(2016)

0,2

(2016/2010)

-0,4 (2015/2014)

1,2 (2016/2015)
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3,2 (2017/2010)

-0,9 (2016/2015)

1,5 (2017/2016)

19,8

Nederland

10,9 (2017)

5,6

(2016)
(2017)

2018/2017

0,7 (2016/2015)
-0,6 (2017/2016)

Bron: Eurostat (nationale rekeningen), eigen berekeningen.

Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)
Volgens de cijfers van de nationale rekeningen geeft Italië van alle bestudeerde landen tijdens de
periode onder analyse het meest uit aan O&O, in werkelijke euro’s, gevolgd door Frankrijk en
België 25. Nederland komt op de laatste plaats. De rangschikking op basis van de O&O-intensiteit
in % van de toegevoegde waarde lijkt echter gunstiger voor onze economie uit te vallen.

Grafiek 11. Verloop van de O&O-intensiteit van sectoren C13-15
In % van de toegevoegde waarde van de sector

Bron: INR, Eurostat.

België investeert het meest in O&O, gevolgd door Frankrijk, Italië en tot slot Nederland.

25

De cijfers voor Duitsland waren niet beschikbaar.
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Tabel 5. Innoverende ondernemingen per type innovatie in de textielsector (C13), 2012
tot 2016 26
In % van het totale aantal ondernemingen in de textielsector
Product 27
2012 2014

2016

2012

Proces
2014

2016

Marketing
2012 2014

2016

Organisatie
2012 2014 2016

België

22,5

14,3

:

10,8

21,5

70,7

29,6

40,1

:

28,6

34,4

:

Duitsland

30,6

29,2

:

7,2

10,0

74,3

48,0

59,4

:

26,3

43,4

:

Frankrijk

11,2

12,5

:

11,0

4,8

56,8

27,1

24,4

:

35,0

31,0

:

Nederland

17,8

:

:

5,1

:

:

24,2

:

:

23,5

:

:

Bron: Eurostat.

In 2016 leverde België de tweede beste prestatie van de vergeleken landen voor procesinnovaties
binnen de ondernemingen van de textielsector (C13). Het gedeelte Belgische ondernemingen van
sector C13 dat een productinnovatie realiseerde in 2014 bedroeg 14,3 % van het totaal aantal
ondernemingen. Dat cijfer verzwakte ten opzichte van 2012 (-8,2 procentpunt). In hetzelfde jaar
realiseerde 40,1 % van de industrie van sector C13 in België marktinnovaties, en 34,4 %
structuurinnovaties. Die twee cijfers stegen respectievelijk met 10,5 en 5,8 procentpunt sinds de
enquête van 2012. Duitsland tot slot noteerde de beste resultaten in 2014, met uitzondering van
de procesinnovaties. Het herstelde zich in 2016 met een resultaat van 74,3 % van het totale aantal
ondernemingen van sector C13.

1.3.3. Uitsplitsing van de groei van de arbeidsproductiviteit
In België was voor de periode 2010-2017 de gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de toegevoegde
waarde per gewerkt uur van sectoren C13-15 negatief, voornamelijk door de negatieve bijdrage
van het materieel kapitaal (voornamelijk niet-ICT-kapitaal en in minder mate ICT-kapitaal) maar
ook van een van de componenten van het immaterieel kapitaal (software en databases). Anderzijds
was er een positieve invloed van de totale factorproductiviteit (TFP), de arbeidsfactor en de O&Ocomponent van het immaterieel kapitaal, maar niet voldoende om de genoemde negatieve
bijdragen te compenseren.

Innovatie kan benaderd worden door de gegevens van de Community Innovation Survey (CIS) die om de
twee jaar wordt georganiseerd in bedrijven met 10 werknemers of meer. Voor elk type innovatie stemt het
cijfer overeen met het aandeel innoverende bedrijven voor dit type innovatie in het totaal aantal bedrijven,
los van de andere types van innovatie. Eenzelfde bedrijf kan dus meermaals geteld worden als het
verschillende innovatietypes realiseert.
26

De “Oslo Manual” omschrijft productinnovatie (“product innovation”) als “the introduction of a good or
service that is new or significantly improved with respect to its characteristics or intended uses”.
Procesinnovatie (“proces innovation”) is “the implementation of a new or significantly improved production
or delivery method.” Marktinnovatie (“marketing innovation”) is “the implementation of a new marketing
method involving significant changes in product design or packaging, product placement, product promotion
or pricing”. Structuurinnovatie “organisational innovation” omvat “the implementation of a new organisational
method in the firm’s business practices, workplace organisation or external relations. Bron: OECD, Oslo
Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data (third edition, 2005).
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Grafiek 12. Bijdrage tot de gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per uur,
gepresteerd in de sectoren C13-15

Waarbij L de bijdrage van de factor arbeid weergeeft; K_ICT het (materieel) kapitaal in Informatie- en
Communicatietechnologie; K_NICT het (materieel) kapitaal dat niet onder de informatie- en
communicatietechnologie valt; Soft&DB staat voor het immaterieel kapitaal, dat zijn software en databanken;
O&O is het deel van het immaterieel kapitaal dat ontstaat uit kosten voor onderzoek en ontwikkeling; TFP
de totale factorproductiviteit; TW/u het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer van de toegevoegde waarde per
gepresteerd uur.
Bron: Euklems.

Bij de andere landen beïnvloedde de TFP voornamelijk de gemiddelde groei van de toegevoegde
waarde per gewerkt uur van de bestudeerde sector in Duitsland, Italië en Nederland, anders dan
Frankrijk waar de factor arbeid overweegt. Voor het immaterieel kapitaal vertoont Italië een
relatief belangrijk aandeel van O&O, terwijl Frankrijk een positieve, maar in verhouding zwakke
bijdrage levert inzake software en databanken. Nederland vertoont een zwakke invloed zowel wat
betreft “software en databanken” als “O&O”. Duitsland kent een negatieve bijdrage van O&O.

1.3.4. Loonkosten per uur en reële productiviteit
Zoals blijkt uit de respectieve evoluties van de loonkosten en van de productiviteit, vertonen de
loonkosten per eenheid (LPE 28) van de sectoren C13-15 in België een gekarteld verloop.

De LPE geven de verhouding weer tussen de loonkosten (per uur of per persoon) en de
arbeidsproductiviteit (per uur of per persoon).
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Grafiek 13. Loonkosten 29 van sectoren C13-15

Grafiek 14. Productiviteit 30 van sectoren C13-15

In euro

In euro

Bron: Eurostat (Nationale rekeningen), eigen berekeningen.

Bron: Eurostat (Nationale rekeningen), eigen berekeningen.

Globaal genomen vertonen de loonkosten een stijgende trend in alle landen voor de geanalyseerde
periode. Italië beschikt evenwel over een voordeel in termen van loonkosten per uur ten opzichte
van de andere landen.
Italië en Frankrijk kennen in 2017 de laagste productiviteitscijfers, in tegenstelling tot Nederland,
gevolgd door België, de landen met het hoogste productiviteitspeil. In 2017 bedroeg het verschil
tussen België en Frankrijk (tweede plaats qua laagste productiviteit) ongeveer 5 euro per uur.

Het concept loonkosten per gewerkt uur wordt hier berekend als de verhouding tussen de verloning van
de werknemers van een bedrijfstak (of sector) i en het totale aantal gewerkte uren van de bedrijfstak (of
sector) i.
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Het hier gebruikte begrip reële productiviteit per uur definieert men als de verhouding tussen de bruto
toegevoegde waarde aan de marktprijs (tegen vaste prijzen) van een gegeven sector i en het totaal aantal
gewerkte uren in dezelfde sector i.
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Grafiek 15. Verloop van de loonkosten, productiviteit
en LPE van de sectoren C13-15 in België

Grafiek 16. Verloop van de LPE van de sectoren
C13-15

Index 2010=100

Index 2010=100
Evolution des CSU (indice 2010=100)

Waarbij : LPE_MS= loonkosten per eenheid met subsidies,
LPE_ZS= loonkosten per eenheid zonder subsidies, LK_MS=
uurloonkosten met subsidies, LK_ZS= uurloonkosten zonder
subsidies en RP= reële productiviteit.
Bron: INR, CRB, Eurostat.

Bron: INR, CRB, Eurostat.

In België vertonen de LPE in 2018 (en in 2017) een sterkere stijging dan in 2016 door een sterkere
groei van de loonkosten gekoppeld aan een afnemende productiviteit.
De stijging van de LPE in 2015 vloeide voort uit de instorting van de reële productiviteit
gecombineerd met een stijging van de loonkosten, terwijl de stijging in 2016 voortvloeide uit een
meer uitgesproken daling van de productiviteit ten opzichte van de minder snelle daling van de
loonkosten.

Tabel 6. Loonkosten (LK), reële productiviteit en LPE in de sectoren C13-15
In %

België

Gemiddelde jaarlijkse
groei 2017/2010
LK Product- LPE
iviteit
1,6
-1,2
2,8

Duitsland

2,0

1,1

Frankrijk

2,6

Italië
Nederland

Verloop 2017/2010
LK

Verloop 2016/2015

LPE

LK

11,4

Productiviteit
-7,9

LPE

-0,9

Productiviteit
-4,3

18,4

0,9

15,1

7,8

6,8

2,7

2,5

0,2

20,1

18,7

1,1

1,1

1,7

-0,6

8,3

12,7

1,3

0,8

0,5

9,6

5,7

Bron: Eurostat (Nationale rekeningen), eigen berekeningen.

Verloop 2017/2016
LK

LPE

3,6

Productiviteit
1,9
-4,4

3,7

-1,0

1,2

5,0

-3,7

4,8

1,9

2,8

0,9

1,0

-0,1

-3,9

-0,6

-0,8

0,2

0,6

3,1

-2,4

3,7

1,5

-3,4

5,1

1,4

4,0

-2,5

6,6
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Tussen 2010 en 2017 groeiden de loonkosten per uur van sectoren C13-15 met 11,4 % in België 31,
terwijl de reële productiviteit een daling kende van -7,9 %. Die afname van de productiviteit 32
vloeit met name voort uit de daling van de toegevoegde waarde van de sector (-26,3 %) als gevolg
van de afname van de productie en van de tewerkstelling (volume gewerkte uren) met -21,2 %.
Daardoor stegen de LPE voor die periode in België (+18,4 %).
Uit de analyse van de prestaties van onze partners over een lange periode (2010-2017) blijkt dat
Duitsland, Nederland en Frankrijk een stijgende trend van hun LPE kennen, anders dan Italië. Over
een meer recente periode (2016-2017) nemen de LPE af in de andere landen, met uitzondering
van België. De LPE nemen inderdaad sterk toe in België (+6,6 %) als gevolg van de uitgesproken
daling van de productiviteit (-4,4 %) gekoppeld aan een stijging van de loonkosten (+1,9 %). De
daling van de productiviteit is daarbij het gevolg van een snellere afname van de toegevoegde
waarde (-4,3 %) ten opzichte van de daling van de tewerkstelling (-0,4 %). In de andere landen
verklaart een snellere groei van de productiviteit ten opzichte van de loonkosten de dalende trend
van de LPE.

1.3.5. Kostenstructuur
Aan de hand van de input-outputtabellen kan de kostenstructuur van een sector in kaart gebracht
worden. Enerzijds kan er enkel naar de sector zelf gekeken worden om de directe kostenstructuur
te berekenen. Anderzijds, voor de berekening van de cumulatieve kostenstructuur, wordt ook
rekening gehouden met productiekosten in de opwaartse sectoren. Het binnenlands intermediair
verbruik wordt dan opgesplitst naargelang de kostenstructuur van de opwaartse sectoren. Sector
13A bijvoorbeeld bevoorraadt zich bij de groothandel. Bijkomende productie van de
textielindustrie schept daar toegevoegde waarde. Bovendien doet de groothandel op zijn beurt
een beroep op de invoer van intermediaire goederen.
Grafiek 15 toont die kosten voor sector 13A en 13B 33. De directe analyse toont dat het
intermediair verbruik, de intermediaire invoer 34 en de lonen respectievelijk 42,4 %, 28,2 % en
18,8 % van de binnenlandse productie van de sector vertegenwoordigen. De afschrijvingen
bepalen 10 % van de binnenlandse productie, terwijl het netto exploitatieoverschot (dat de
rentabiliteit van een sector weerspiegelt) 0,3 % bedraagt. Volgens de gecumuleerde benadering
wordt de invoer (44,0 %) de belangrijkste rubriek van de gecumuleerde kosten van sector 13A en
van diens leveranciers in België. Het totaal van de lonen van sector 13A en van diens leveranciers
omvat 32,8 % van de gecumuleerde kosten in België. Het aandeel van het netto
exploitatieoverschot bedraagt 6,8 %, terwijl de kapitaalkosten 15,6 % bedragen.
Voor sector 13B vertegenwoordigen het intermediair verbruik, de intermediaire invoer en de
lonen respectievelijk 36,8 %, 34,0 % en 19,9 % van de binnenlandse productie van de sector
volgens de directe benadering. De afschrijvingen bepalen 6,5 % van de binnenlandse productie,
terwijl het netto exploitatieoverschot (dat de rentabiliteit van een sector weerspiegelt) 2,8 %
bedraagt. Net als voor sector 13A vormt de invoer (47,6 %) de grootste component van de
gecumuleerde kosten. De totale lonen van sector 13B en van diens leveranciers geven een
resultaat van 32,3 % van de gecumuleerde kosten in België, tegenover 8,5 % voor het aandeel van
het netto exploitatieoverschot en 10 % voor de kapitaalkosten.

Wanneer rekening gehouden wordt met de subsidies aan de sector tijdens de periode 2010-2017,
resulteert dat in een geringere stijging van de loonkosten in de C13-15 voor België met 9,2 %. In die optiek
dalen de loonkosten tijdens de periode 2015-2016 (-1,5 %), terwijl ze stijgen met 1,8 % tijdens de periode
2016-2017 en met 2,8 % (3,1 % voor loonkosten per uur zonder subsidies) tijdens de periode 2018-2018.
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Over een recentere periode (2015-2017) daalde de productiviteit (-5,5 %) als gevolg van een vermindering
van de toegevoegde waarde (-3,2 %) en een toename van de werkgelegenheid (gewerkt aantal uren +2,3 %).

32

De analyse houdt nog geen rekening met de occasionele herziening van de nationale rekeningen (najaar
2019).
33

Om een goed beeld te krijgen van de wisselwerkingen tussen de sectoren binnen het nationale
productiesysteem wordt geen rekening gehouden met de finale invoer (in tegenstelling tot de intermediaire
invoer) omdat die geen effect heeft op het binnenlandse productiesysteem.
34
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Grafiek 17. Directe en gecumuleerde kostenstructuur voor de subsectoren 13A en 13B,
2015
In % van de kosten

Opm. D: directe kosten, C: gecumuleerde kosten.
Bron: INR, eigen berekeningen.

1.4. Omgeving
1.4.1. Marktwerking
Naast de vraag en de natuurlijke hulpbronnen vormt ook de omgeving een bepalende factor voor
de prestaties van een sector en dus voor het concurrentievermogen van die sector. Een efficiënte
marktwerking door een gezonde en evenwichtige concurrentie kan ondernemingen er namelijk
toe aanzetten meer te innoveren, hun productiekosten op de lange termijn terug te dringen en
attractievere producten aan te bieden, hetgeen het concurrentievermogen van een sector kan
verbeteren (of, in het omgekeerde geval, verzwakken).
Het Prijzenobservatorium voert daarom jaarlijks een horizontale screening van de marktwerking
van de verschillende sectoren van de Belgische economie uit. In dat verband zijn er verschillende
indicatoren voor het concurrentiepeil voor de periode 2012-2017 beschikbaar voor de sectoren
uit de textielvervaardiging, en wel op een zo gedetailleerd mogelijk niveau (nomenclatuur NACE
met 5 decimalen).
Daaruit blijkt dat de subsectoren en categorieën van de textielvervaardiging minder
geconcentreerd zijn 35 dan het gemiddelde van de industriesectoren (zie tabel 6 36). Slechts twee
categorieën lijken een hoog concentratiepeil te kennen, met name de vervaardiging van gebreide

In de horizontale screening wordt de concentratiegraad van een sector gemeten aan de hand van de
Herfindahl-Hirschman-Index (HHI), die gelijk is aan de som van de gekwadrateerde marktaandelen van alle
ondernemingen van de sector. Hoe dichter de indicator bij 1 ligt, hoe dichter de sector zich bij een
monopoliesituatie bevindt, hetgeen minder gunstig is voor de marktwerking.
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36 Deze indicatoren zijn niet beschikbaar voor de vervaardiging van andere textielproducten (NACE 13.99),
door de gebrekkige betrouwbaarheid van de gegevens.
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en gehaakte stoffen (C13.91) en de vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van
gebonden textielvlies, exclusief kleding (C13.95), die respectievelijk een HHI hebben van 0,29 en
0,61.
Tabel 7. Indicatoren voor de structuur en de marktwerking van de categorieën in de vervaarding
van textiel, gemiddelde 2012-2017
Categorie
Bewerken en
spinnen van
textielvezels
(C13.10)
Weven van textiel
(C13.20)
Textielveredeling
(C13.30)
Vervaardiging van
gebreide en
gehaakte stoffen
(C13.91)
Vervaardiging van
beddengoed,
tafellinnen en
textielwaren voor
huishoudelijk
gebruik (C13.921)
Vervaardiging van
overige
geconfectioneerde
artikelen van
textiel, m.u.v.
kleding (C13.929)
Vervaardiging van
vloerkleden en
tapijt (C13.93)
Vervaardiging van
koord, bindgaren,
touw en netten
(NACE 13.94)
Vervaardiging van
gebonden
textielvlies en van
artikelen van
gebonden
textielvlies,
exclusief kleding
(C13.95)
Vervaardiging van
ander technisch
en industrieel
textiel (C13.96)
TOTAAL C13
Totale industrie

Binnenlandse
omzet
(% van totaal
C13)

HHI

Penetratiegraad
invoer

Kapitaalintensiteit

Price
Cost
Margin

Churn
rate

12,07%

0,03

68,44%

0,15

9,51%

0,03

14,69%

0,08

68,32%

0,10

6,56%

0,03

9,65%

0,08

0,00%

0,23

8,40%

0,02

1,86%

0,29

76,61%

0,22

13,44%

0,00

5,13%

0,06

82,95%

0,13

3,79%

0,04

23,40%

0,03

0,00%

0,12

9,99%

0,02

19,18%

0,13

36,32%

0,11

6,95%

0,10

1,09%

0,19

72,30%

0,24

7,49%

0,01

0,97%

0,61

95,87%

0,11

7,43%

0,00

11,94%

0,10

46,24%

0,10

7,73%

0,10

100,00%

0,16

54,70%

0,15

8,13%

0,04

0,26

48,15%

0,18

9,43%

0,05

Bron: Prijzenobservatorium, horizontale screening van de marktsectoren van de Belgische economie 2018.
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Die categorieën lijken bovendien sterk onderhevig te zijn aan buitenlandse concurrentie.
Gemiddeld voor de periode 2012-2017 ligt het deel van het goederenverbruik van die sector dat
afkomstig is uit invoer (te nadele van de binnenlandse productie) boven de 60 % in de meeste
categorieën, zoals het weven van textiel (C13.20), de vervaardiging van beddengoed (C13.921) of
van koord, bindgaren, touw en netten (C13.94). De twee voornoemde categorieën (C13.91 en
C13.95) met een hoger concentratiepeil zijn eveneens aan een sterke concurrentie van
buitenlandse bedrijven onderhevig.
De kapitaalintensiteit 37, dat is het vereiste kapitaal om op de markt te komen, lijkt geringer dan in
andere industriële sectoren. Het economisch gewicht van de toetreders en uittreders, gemeten
door middel van de churn rate 38, is tussen 2012 en 2017 eveneens lager in de sectoren van de
vervaardiging van textiel dan gemiddeld in de industriële sectoren, behalve voor de vervaardiging
van vloerkleden en tapijt (C13.93) en de vervaardiging van technisch en industrieel textiel
(C13.96).
De indicator voor de winstmarge (Price Cost Margin - PCM 39) is vrij zwak voor de textielsectoren.
Slechts drie van de sectoren hadden een hogere PCM dan het gemiddelde van de industriële
sectoren (9,43%), meer bepaald de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (C13.91 40)
(13,44 %), het bewerken en spinnen van textielvezels (C13.10) (9,51 %) en de vervaardiging van
overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding (C13.929 41) (9,99 %).

1.4.2. Demografie van de ondernemingen
De Belgische sector C13-14 (zonder leer) telde 2.142 actieve ondernemingen in 2017. Er kwamen
in 2017 in ons land 73 nieuwe ondernemingen bij in de sector, terwijl er 52 werden stopgezet.
De sector is goed voor 5,4 % van het totaal aantal ondernemingen in de verwerkende nijverheid.
In Frankrijk en Nederland is de sector sterker vertegenwoordigd in de ondernemingsdemografie
(resp. 9,7 % en 7 % van de verwerkende nijverheid), in Duitsland minder (3,5 %).

De kapitaalintensiteit van een sector kan omschreven worden als het kapitaal dat nodig is om een euro aan
totale bedrijfsopbrengst te genereren wordt dus berekend als de verhouding tussen enerzijds de totale
kapitaalgoederenvoorraad van de sector en anderzijds de totale bedrijfsopbrengsten van alle ondernemingen
van de sector. Nieuwe of kleine bedrijven ondervinden meer moeilijkheden om zich te vestigen of te
handhaven op de markt naarmate de verhouding tussen de kapitaalvoorraad en de totale bedrijfsopbrengsten
hoger is.

37

De churn rate wordt berekend als de som van de marktaandelen van de ondernemingen die tot de markt
toetreden en van de ondernemingen die de markt verlaten.
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Deze indicator meet de bruto operationele winstmarge van de sector op basis van de gegevens van de
enquête naar de structuur van de ondernemingen.
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Deze sector omvat de vervaardiging van fluweel en gebreide en gehaakte stoffen.

Deze sector omvat onder meer de vervaardiging van gordijnen, rolgordijnen, kampeerartikelen, zeilen,
vlaggen, reddingvesten en parachutes.
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Grafiek 18. Oprichtingen, stopzettingen en actieve bedrijven in sectoren C13-14
In aantal

Bron: Eurostat.

Het merendeel (61 %) van de ondernemingen in sector C13-14 zijn ondernemingen zonder
personeel. Een vijfde van de ondernemingen stellen 1 tot 4 personen te werk, 5,4 % heeft 5 tot 9
werknemers en 12,6 % van de ondernemingspopulatie telt meer dan 10 werknemers.
De overlevingskansen voor ondernemingen in sector C13-14 zijn vrij goed. Na 1 jaar blijkt 90,3 %
van de ondernemingen stand te houden, na drie jaar is dat 68,4 % en na 5 jaar 59,7 %. Ter indicatie,
in de verwerkende nijverheid bedragen de overlevingsgraden na respectievelijk 1, 3 en 5 jaar
85,1 %, 77,3 % en 56,3 %. In de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk, liggen de
overlevingskansen iets lager.
Sector C13-14 telde 14 hogegroeiondernemingen 42 in 2017, voornamelijk in subsector C13.9 (7),
C13.3 (3) en C13.2 (3). Verhoudingsgewijs heeft de sector weinig hogegroeiondernemingen: 0,7 %
van de actieve ondernemingen kent een hoge groei in C13-14 terwijl dit percentage in de
verwerkende nijverheid 1,1 % bedraagt. In Duitsland bevat de ondernemingspopulatie relatief veel
sterke groeiers (1,1 % in C13-14 en 2,7 % in de verwerkende nijverheid)
De Belgische textielsector is onderhevig aan fusies en overnames. Gedurende de periode 20082019 vonden 77 transacties (fusie of overname) plaats waarbij Belgische ondernemingen
betrokken waren (gegevens Thomson Reuters). Vijftien keer ging het over een overname van een
Belgische onderneming door een ander Belgisch bedrijf, vier keer over een Belgische fusie. Er
werden 18 Belgische ondernemingen overgenomen door buitenlandse overnemers, 6
fusioneerden. Anderzijds werden 28 buitenlandse ondernemingen overgenomen door een
Belgisch bedrijf en 6 gefusioneerd.
De Doing Business ranking van de Wereldbank evalueert aan de hand van 10 domeinen het
wetgevende kader inzake ondernemersklimaat. Ons land werd door de Wereldbank in 2019 op de
45e plaats van de Doing Business-lijst gerangschikt. Onze buurlanden doen het beter op het vlak
van bedrijfsklimaat: Nederland bevond zich op plaats 36, Frankrijk op 32 en Duitsland op 24. Net
42 Ondernemingen met minstens 10 werknemers in t-3, met een gemiddelde jaarlijkse werknemersgroei van
minstens 10 % per jaar, over een periode van 3 jaar (t-3 tot t).
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als voorgaande jaren zet België uitstekende prestaties neer voor handel buiten de grenzen. De
beperkte tijd en de lage kosten verbonden aan in- en uitvoer (douane- en grensdocumenten)
leveren ons land een gedeelde eerste plaats op, naast onder andere Frankrijk en Nederland. Het
registreren van eigendom vormt het grootste struikelblok doordat het veel tijd (o.a. lange
wachttijden voor de registratie van een lening) en kosten (hoog ereloon notaris) vergt en
procedures complex zijn (onder meer bij gemeente, notaris, registratiekantoor). Ons land behaalde
in 2019 betere resultaten voor het bekomen van kredieten.

1.4.3. Duurzame economie
Duurzame ontwikkeling en circulaire economie
Ook duurzame groei bepaalt steeds meer de manier waarop ondernemingen in Europa handelen.
Dit is in lijn met de ambities van de European Green Deal, de nieuwe Europese strategie voor een
concurrerende Europese economie, met een efficiënt gebruik van grondstoffen en een netto
uitstoot van broeikassen die nul wordt tegen 2050 43.
Het winnen en verwerken van grondstoffen oefent een toenemende druk uit op de natuurlijke
hulpbronnen, de biodiversiteit en het klimaat. De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale
economie is een prioriteit geworden op Europees niveau alsook onder de besluitvormers en
bedrijfsleiders. Een belangrijk initiatief in dat kader is het nieuwe actieplan voor een circulaire
economie dat gepubliceerd werd door de Europese Commissie in maart 2020 44. Dat bevat een lijst
van maatregelen om de ecologische voetafdruk van producten en hun productieproces te
verminderen. De circulaire economie verwijst naar een economie waarin de waarde van de
producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in de economie behouden blijft en de
productie van afval tot een minimum teruggebracht wordt 45.
Talrijke ondernemingen in de textielsector hebben de laatste jaren hun productieproces en/of hun
bedrijfsmodel reeds vernieuwd of aangepast om beter te beantwoorden aan deze streefdoelen 46.
De textielnijverheid heeft wel degelijk een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Er wordt gesteld
dat de kleding- en schoenenindustrie verantwoordelijk is voor 8 % van de wereldwijde uitstoot
van broeikasgassen 47. De productie van textiel vereist tevens grote hoeveelheden water en
chemische stoffen 48.
Het circulaire potentieel is nog ruim onbenut in de textielsector. Er wordt geschat dat wereldwijd
minder dan 1 % van het in de wereld geproduceerde textiel wordt gerecycleerd tot nieuw textiel 49.
Textielproducten worden dan ook als een prioritaire productgroep beschouwd in het nieuwe
actieplan voor een circulaire economie.
Gezien de complexiteit van de waardeketen van textiel zal de Commissie in 2021 een strategie
van de Europese Unie voor textiel voorstellen, die zal steunen op de bijdragen van de sector en
andere stakeholders. Die strategie zal ernaar streven het concurrentievermogen van de sector op
te drijven en innovatie te versterken door de Europese markt van duurzaam textiel te stimuleren,
met name door bij te dragen aan de circulaire economie, de strijd aan te gaan tegen de kortstondige
mode en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren die gebaseerd zijn op de producten als diensten.
Een ander doel bestaat in het ecologisch ontwerp van textielproducten, waarbij recyclage op het
einde van hun levensduur vergemakkelijkt wordt, gebruik wordt gemaakt van secundaire
43

Europese Commissie (11 december 2019). The European Green Deal.

Europese Commissie (11 maart 2020). Een nieuw actieplan voor een circulaire economie: Voor een schoner
en concurrerender Europa.

44

Europese Commissie (2 december 2015). Maak de cirkel rond: Een actieplan van de Europese Unie voor
de circulaire economie.
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Euratex. Policy brief: Prospering in the circular economy Prospering in the circular economy

Quantis (2018). Measuring Fashion: Insights from the Environmental Impact of the Global Apparel and
Footwear Industries study
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European Environmental Agency (novembre 2019). Textiles and the environment in a circular economy
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Ellen MacArthur Foundation (2017). A New Textiles Economy: Redesigning fashion's future
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grondstoffen, en de aanwezigheid van gevaarlijke chemische producten tegengegaan wordt. Er
zullen tevens inspanningen van de overheid nodig zijn om de inzameling van textiel op het einde
van de levensduur te verbeteren en de markt van gerecycleerde vezels te bevorderen.
Tot slot is er ook een verhoogde aandacht op Europees niveau voor de vrijstelling van microplastics
en gevaarlijke stoffen uit textiel. Zo is er een restrictie in de maak voor de aanwezigheid van
huidallergenen in textiel en wil het nieuwe Actieplan Circulaire Economie de onopzettelijke
vrijstelling van microplastics beter in kaart brengen en aanpakken.

Figuur 2. Circulaire economie in de vervaardiging van textiel en kleding

Bron: Euratex (https://euratex.eu/sustainable-businesses/circular-economy/).

Mobiliteit en energie
België vormt dankzij de centrale ligging in Europa, de ontwikkelde haveninfrastructuur en het
uitgebreide wegen- en spoorwegennet een zeer goede locatie voor clusters (machinebouw voor
textiel en textielproductie). De keerzijde van de medaille is echter het grote congestieprobleem:
België behoort door de grote fileproblemen in Antwerpen en Brussel tot een van de meest
dichtgeslibde landen van Europa 50. Het fileleed en uitblijven van infrastructuurverbeteringen heeft
ook een invloed op de investeringsbeslissingen van bedrijven 51.
Hoewel het energieverbruik van de textielsector, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de chemiesector
of de voedingssector, beperkt is 52, vormen ook de energieprijzen belangrijke productiekosten.
Gezien het grote belang van de export voor de textielsector, is het namelijk belangrijk om ook op
dit vlak concurrentieel sterk te staan ten opzichte van het buitenland. Wat de elektriciteitskosten
50

Europese Commissie, Landenverslag België 2016.

51https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_be/topics/attractiveness/2020/ey-

attractiveness-report-2020-en.pdf.
52

Energie gebruiksstatistieken Statbel.
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betreft, moet evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen elektro-intensieve verbruikers en
niet-elektro-intensieve. Niet-elektro-intensieve verbruikers hebben een competitief voordeel met
betrekking tot hun totale energiekosten. Voor Belgische elektro-intensieve verbruikers is de
situatie minder gunstig. Hun totale energiekosten vormt nog steeds een concurrentieprobleem ten
opzichte van Frankrijk, Duitsland en Nederland 53. De Belgische textielsector bestaat uit een heel
heterogene ondernemingspopulatie, met zowel grote als kleine verbruikers.

1.4.4. Regelgeving
Handelsbelemmeringen
In samenwerking met de industrie en de lidstaten van de Europese Unie (EU) kon de Europese
Commissie een reeks handelsbelemmeringen van textielproducten vaststellen die in bepaalde
derde landen werden toegepast. Een handelsmaatregel die toegepast wordt door een derde land
kan een handelsbelemmering worden wanneer het voornaamste doel van dat land de bescherming
van zijn markt is. Zo een maatregel kan daarnaast ook een belemmering worden wanneer het doel
ervan weliswaar legitiem is, maar de toepassing ervan tot onnodige of ongerechtvaardigde
restricties leidt ten opzichte van dat doel. De genoemde belemmeringen die de handel in
textielproducten treffen, zijn opgenomen in de database die Commissie samenstelde in het kader
van de uitvoering van de EU-strategie voor een betere toegang tot de markten van derde landen
( “Market Access database” of “MADB” in het Engels) 54. De meeste werden tevens onderzocht
door de Commissie, de industrie van de EU en de lidstaten binnen het adviescomité voor
markttoegang (“Market Access Advisory Committee” of “MAAC” in het Engels), onder
voorzitterschap van het DG Handel van de Commissie 55. De Belgische delegatie bestaande uit de
FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Economie nam deel aan de debatten die over die thema’s die
georganiseerd werden binnen dit comité.
Onder de handelsbelemmeringen voor textielproducten die opgenomen zijn in de MADB en die
nog steeds van kracht zijn, vindt men onder meer:

• de decreten van Turkije die bijkomende douanerechten opleggen voor een groot aantal
producten (MADB id. 12260),

• de toezichtmaatregelen die Turkije toepast op diverse producten (id. 11226),
• de documenten die Turkije eist in het kader van zijn risico-evaluatiebeleid (id. 14545),
• de compenserende heffingen op grond van het algemeen preferentiesysteem (id. 13923) en de
gebrekkige toepassing van de intellectuele eigendomsrechten (id. 11227) in Turkije,

• de vergunning voor de invoer van zogenaamde “batik-stoffen” in Indonesië (id. 12480),
• de verplichte normen van Indonesië (id. 10126 en 10206),
• de taksen op bepaalde textielstoffen (id. 11660) en de tekortkomingen op het vlak van
intellectuele eigendomsrechten (id. 11264) in India, de overheidsopdrachten (id. 11271) en de
etikettering (id. 11640) in Rusland,

• de normen (id. 10303) en het invoerverbod voor bepaalde afvalstoffen (id. 12962) in China,
• de procedures (id. 10185) en de etikettering (id. 11281) in Mexico,
• de verplichte registratie van fabrikanten (id. 10800) in Egypte, de certificering van bepaalde
plastics (id. 14529) in Saoedi-Arabië,

• en ook nog de niet-automatische vergunningen (id. 12800) in Bolivia.
Voor een beperkt deel van de hierboven genoemde belemmeringen werden er Belgische belangen
opgemerkt en verdedigd bij het MAAC. Voor alle hierboven genoemde belemmeringen kunnen
betrokken partijen nog hun rechten doen gelden bij de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD
Economie.
53

FOD Economie, Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie, december 2019.
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https://madb.europa.eu/madb/
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Dit comité onderzoekt op technisch vlak de toegangsproblemen op markten van derde landen.
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Naast handelsbelemmeringen kunnen de uitvoerders van de EU tevens te kampen hebben met
handelsbeschermingsmaatregelen die door derde landen worden toegepast. Momenteel
ondervindt België globaal genomen weinig hinder van onderzochte gevallen of geldende
maatregelen in de textielsector. De Belgische belangen situeren zich op dit moment, of zouden
zich kunnen situeren, op het vlak van de volgende zaken:
1. antidumpingrechten (128,06 USD/MT) die India toepast op de invoer van “Nylon Filament Yarn
(Multi Filament)” vanuit de EU en vanuit Vietnam. Behoudens verlenging lopen de definitieve
maatregelen af op 5 oktober 2023;
2. het vrijwaringsonderzoek dat Turkije op 30 december 2018 startte voor de invoer van “Yarn of
nylon or other polyamides”. Op 21 november 2019 werd voor de duur van drie jaar een
degressieve definitieve maatregel ingevoerd;
3. drie vrijwaringsonderzoeken werden op 18 september 2019 gestart door Indonesië op de
invoer van verschillende producten 56 ;
4. antidumpingonderzoek op 24 september 2019 gestart door India naar de invoer van “Acrylic
Fibre”.
De hierboven genoemde gevallen en alle andere procedures die de EU-belangen treffen, zijn
opgenomen in een databank die beheerd wordt door de Commissie 57. Bij de Raad van de EU
kunnen de door derde landen gevoerde handelsbeschermingsprocedures aangekaart worden in de
werkgroep voor handelskwesties (“Working Party on Trade Questions” of “WPTQ” in het Engels).
Indien die procedures onregelmatig, misleidend of onterecht lijken, kunnen zij ook in het MAAC
aan bod komen. In de WPTQ is België vertegenwoordigd door de FOD Economie.
Of het nu om handelsbelemmeringen of handelsbeschermingsmaatregelen gaat, de oplossing van
problemen is gebaseerd op samenwerking tussen de Commissie, de industrie van de EU en de
lidstaten.

(1) “Yarn (other than sewing thread) of synthethic and artificial staple fibres”; (2) “Fabrics”; (3) “Curtains
(Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles”.
56

57

https://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/
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2. SWOT-analyse
2.1. Sterktes
•
•

•
•
•
•

Globaal genomen zijn Belgische textielbedrijven financieel gezond.
De Belgische economie is getekend door een historische en kennisintensieve
textielcluster,
met
zowel
textielproducenten
als
producenten
van
textielproductiemachines als gespecialiseerde kenniscentra (waaronder ook
samenwerkingen met de onderwijssector). De Belgische textielsector bestaat naast vele
kleine ondernemingen zonder personeel ook uit enkele multinationals die ons land mee
op de wereldkaart zetten.
De investeringsgraad van de sectoren “Vervaardiging van textiel, kleding, leer en
producten van leer (C13-15)” van België is hoger dan die van de buurlanden.
België kent een sterke O&O-intensiteit, die hoger ligt dan die van alle landen onder
analyse.
Qua procesinnovatie levert ons land de op één na beste prestatie ten opzichte van zijn
belangrijkste handelspartners.
België geniet een comparatief voordeel in vergelijking met de andere bestudeerde landen
voor plantaardige textielvezels, niet gesponnen, voor vloerbedekkingen enz. en voor
kunstmatige textielvezels en afval van synthetische en kunstmatige textielvezels.

2.2. Zwaktes
•
•
•
•
•
•

•

•

Industriële productie vertoont dalende trend sinds 2015.
Financieel-economische crisis van 2008-2009 sterk voelbaar in de textielsector: daling
toegevoegde waarde, omzet en tewerkstelling tussen 2008 en 2017.
Afnemend belang van de sector in de Belgische verwerkende nijverheid én in de EU27.
Sector is sterk afhankelijk van het buitenland voor productie-inputs.
Een daling van de productiviteit gekoppeld aan een toename van de loonkosten sinds
2016, met als gevolg een stijging van de LPE die het kostenconcurrentievermogen van
sectoren C13-15 in België in het gedrang brengt.
Bekeken over een lange periode (2010-2017) kent België een grote negatieve bijdrage
van de factor kapitaal, gekoppeld aan positieve, maar geringe bijdragen van de factoren
arbeid en TFP, met als gevolg een negatieve groei van de toegevoegde waarde per
gewerkt uur voor die periode.
De indicator voor de oorsprong van de toegevoegde waarde van de Belgische finale vraag
toont aan dat China de grootste invloed uitoefende op de toegevoegde waarde van de
Belgische textielproductie, met een aandeel van 24 %. Die sterke afhankelijkheid van de
Belgische toegevoegde waarde ten opzichte van China kan gevaren inhouden in het geval
van een crisis (bijv. COVID-19).
Op Europees niveau is ons land de op 2 na grootste textielexporteur (relatief aandeel van
8,2 %) in 2019. Ten opzichte van 2010 kwam ons land reeds op de 3e plaats, maar het
aandeel van België verzwakte enigszins en zakte met 1,6 procentpunt. Niettemin werd die
dalende trend ook bij de andere landen onder beschouwing vastgesteld.

2.3. Kansen
•
•
•

Circulaire economie vormt een belangrijke doelstelling: onder meer de verwerking van
textielafval, het beter omgaan met chemische producten en het zoeken naar oplossingen
voor microplastics.
De COVID-19-crisis zorgt voor druk op de mondiale waardeketen, wat kan leiden tot een
bewustere en meer gelokaliseerde bevoorrading, waardoor de concurrentiedreiging uit
Aziatische landen mogelijk kan verminderen.
Verdere specialisatie door het inzetten op verdere digitalisering van productie- en
verkoopprocessen, kwaliteit,…
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•

Nieuwe manieren om textiel aan te wenden (door klimaatverandering, vergrijzing
mobiliteitsvraagstukken,…) leiden tot verdere productontwikkelingen en nieuwe
producten: onder meer op vlak van technisch textiel dat wordt ingezet op voor nieuwe
doeleinden zoals veiligheid, gezondheid, leefmilieu en comfort. Innovatie vormt hier de
sleutel.

2.4. Bedreigingen
•
•
•
•

Impact COVID-19-crisis
o Onzekerheid zorgt voor minder investeringen.
o Annulaties van vakbeurzen, belangrijk voor onder meer interieurtextiel.
Concurrentiedruk uit goedkopere productielanden.
Handelsbelemmeringen
Brexit:
o het Verenigd Koninkrijk is belangrijk afzetgebied voor enkele specifieke
producten uit de textielsector (speciale weefsels, tapijten, …).
o Zelfde level-playing field nodig voor regelgeving, REACH, normen en
standaarden… maar ook bijvoorbeeld ook de bescherming van intellectuele
eigendommen.
o Invloed op de wisselkoers pond-euro.
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Bijlage
Begrippenlijst
Methodiek revealed comparative advantage
Revealed comparative advantage (RCA) is based on Ricardian trade theory, which posits that
patterns of trade among countries are governed by their relative differences in productivity.
Although such productivity differences are difficult to observe, an RCA metric can be readily
calculated using trade data to "reveal" such differences. While the metric can be used to provide
a general indication and first approximation of a country's competitive export strengths, it should
be noted that applied national measures which affect competitiveness such as tariffs, non-tariff
measures, subsidies and others are not taken into account in the RCA metric.
Trade data used are based on the three-digit level of the SITC commodity classification, Revision
3.
The RCA metric
Country A is said to have a revealed comparative advantage in a given product i when its ratio of
exports of product i to its total exports of all goods (products) exceeds the same ratio for the world
as a whole:
Where
•
•
•
•
•

P is the set of all products (with i∈P),
XAi is the country A's exports of product i,
Xwi is the worlds's exports of product I,
Σj∈PXAj is the country A's total exports (of all products j in P), and
Σj∈PXwj is the world's total exports (of all products j in P).

When a country has a revealed comparative advantage for a given product (RCA >1), it is inferred
to be a competitive producer and exporter of that product relative to a country producing and
exporting that good at or below the world average. A country with a revealed comparative
advantage in product i is considered to have an export strength in that product. The higher the
value of a country’s RCA for product i, the higher its export strength in product i.

Structurele ondernemingsstatistieken
De Algemene Directie Statistiek (Statistics Belgium) voert sinds 1996 een enquête uit naar de
structuur van de ondernemingen. De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven
de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische
activiteit. Er wordt informatie ingezameld over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten,
de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar. Die informatie laat toe om op
Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de
ondernemingen op te maken. De statistieken zijn belangrijk voor het uitstippelen van het Belgisch
en Europees economische beleid en kan voor ondernemingen ook een nuttige bron zijn om hun
positie in een bepaalde sector in te schatten.
De informatie is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen. Voor de (meestal) grote
ondernemingen wordt de informatie ingewonnen via een enquête, voor de andere (meestal kleine)
ondernemingen wordt gebruikgemaakt van imputatie-technieken gebaseerd op (historische)
enquêtegegevens enerzijds en administratieve gegevens (bv. jaarrekeningen en btw-aangiften)
anderzijds. (Bron: Statbel)
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Demografie van ondernemingen
Hogegroeiondernemingen
Een hogegroeiondernemingen is een onderneming met minstens 10 werknemers in t-3, met een
gemiddelde jaarlijkse werknemersgroei van meer dan 10 % per jaar, over een periode van 3 jaar (t3 tot t).
Overlevingsgraad
De overlevingsgraad op x jaar wordt berekend als het aantal ondernemingen opgericht in jaar t-x
die in jaar t heeft overleefd, ten opzichte van het aantal oprichtingen in t-x.
Er is sprake van “overleving” wanneer een onderneming actief is in termen van tewerkstelling
en/of omzet in het jaar van oprichting en de x daaropvolgende jaren. Er kunnen twee soorten
overleving worden onderscheiden:
•
•

Een in jaar t-x opgerichte onderneming wordt geacht in jaar t te hebben overleefd indien
zij in enig deel van jaar t actief is in termen van omzet en/of tewerkstelling (= overleven
zonder veranderingen).
Een onderneming wordt ook geacht te hebben overleefd als de verbonden juridische
eenheid (eenheden) niet langer actief is (zijn), maar hun activiteit is overgenomen door een
nieuwe juridische eenheid die speciaal is opgericht om de productiefactoren van die
onderneming over te nemen (= overleven door overname).

Fusie en overname
Een fusie of overname heeft betrekking op de transactie waarbij twee ondernemingen één
worden,
•
•

hetzij door een fusie waarbij zij gewoonlijk hun activiteiten, managementteams, eigen en
vreemd vermogen, financiën en andere gebieden integreren,
hetzij door een overname waarbij de ene onderneming een andere onderneming
overneemt.

De gegevens voor fusies en overnames worden verkregen via de Thomson & Reuters database,
die het economisch eigendom op het niveau van de uiteindelijke moederonderneming opvolgt.
Alle transacties met betrekking tot de aankoop van een belang van ten minste 5 % of 3 % met een
waarde van ten minste 1 miljoen US$ worden gevolgd, afhankelijk van de criteria.

Financiële ratio’s
Rentabiliteit
•
•

Bedrijfsresultaat (9901) / omzet (70) x 100
Resultaat na belastingen (9904) / omzet (70) x 100

Solvabiliteit
•
•

Eigen vermogen (10/15) / Vreemd vermogen (17/49) x 100
Eigen vermogen (10/15) / Balanstotaal (10/49) x 100

Liquiditeit
•
•

Quick ratio (liquiditeit in enge zin) = (vorderingen op ten hoogste één jaar (40/41) +
Geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58)) / (schulden op ten hoogste één jaar
(42/48))
Current ratio (liquiditeit in ruime zin) = (voorraden (3) + vorderingen op ten hoogste één
jaar (40/41) + Geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58) + Overlopende
rekeningen (490/1))/ (schulden op ten hoogste één jaar (42/48) + Overlopende
rekeningen (492/3)).
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