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Voorwoord
Om de synergiën tussen de Centrale Raad voor Economie (CCE) en de FOD Economie te
versterken, werd een gezamenlijk project opgezet voor de analyse per sector van het
concurrentievermogen.
Vice-premier en minister van Economie en Arbeid Pierre-Yves Dermagne moedigt dat initiatief
aan. Hij gaf op 5 november 2020 zijn goedkeuring om het analytische kader van de speciale
adviescommissie "Chemie" van de CCE uit te breiden naar andere sectoren.
De FOD Economie en het CRB secretariaat gebruiken hun expertise onder meer om de sociale
dialoog in de voedings-, chemie- en textielsector te faciliteren door de structurele
sleutelindicatoren in die sectoren te onderzoeken.
Het huidige rapport "Concurrentievermogen van de textielindustrie - maart 2022" werd opgesteld
door het team van de Algemene Directie Economische Analyse en Internationale Economie van
de FOD Economie (Stéphanie Bonnard, Grégory Claude, Barnabé Donnay, Jean-Yves Jaucot,
Julien Boyelo Loposso, Liliane Turloot, Erwin Van Hirtum en Frans Van Laer). Het werd nauwgezet
onderzocht door de stuurgroep (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Stephen
Renders).
Het vorige rapport over het concurrentievermogen van die sectoren vindt u op de website van de
FOD Economie: Verslag over het concurrentievermogen van de textielindustrie - december 2020.
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Executive summary
De prestaties per sector op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom
besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de jaarlijks gepubliceerde Boordtabel van het
Belgische concurrentievermogen, ook aandacht aan het concurrentievermogen per sector.
De sector vervaardiging van textiel (C13) telt vier belangrijke subsectoren:
•

bewerken en spinnen van textielvezels (13.1)

•

weven van textiel (13.2)

•

textielveredeling (13.3)

•

vervaardiging van andere textielproducten (13.9)
•

•

Die laatste subsector is de grootste en is bovendien 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)

•

de vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. (13.99).

Het globale concurrentievermogen van de Belgische textielsector op de Europese markt is de
laatste jaren verzwakt: het Belgische aandeel van de vervaardiging van textiel, kleding, leer en
producten van leer (C13-15) in de toegevoegde waarde van de Europese Unie (zonder het
Verenigd Koninkrijk) bedroeg 1,8 % in 2019, tegenover 2,6 % in 2010. De toegevoegde waarde
van de sectoren C13-15 verminderde jaarlijks gemiddeld met 8,2 % tussen 2015 en 2019 en zakte
met 10,8 % op jaarbasis in 2020 tegen de achtergrond van de coronacrisis. De financiële
gezondheid van sector C13 blijft goed, zowel qua liquiditeit als qua solvabiliteit en rentabiliteit.
Verder kan de analyse van de concurrentiepositie van ons land ook opgesplitst worden in het
externe en het interne concurrentievermogen. Enerzijds wijst een relatief aandeel van 2,5 % (7e
plaats) van de Belgische uitvoer van de sector C13 in de mondiale uitvoer op een behoud van ons
externe concurrentievermogen in 2020. Anderzijds zijn de resultaten voor het interne
concurrentievermogen iets minder gunstig (van 78,5 % in 2015 naar 74,2 % in 2018): iets minder
dan driekwart van de binnenlandse vraag van België voor de sectoren C13-15 wordt gedekt door
de invoer, in het nadeel van de binnenlandse productie. De textielsector (C13) heeft echter zelf
wel een sterke positie ten opzichte van de rest van de wereld, met een beperktere
importpenetratie.
Als zevende grootste wereldwijde uitvoerder van textiel in 2020 heeft ons land een sterk imago
op het vlak van kwaliteit weten uit te bouwen door zich te specialiseren in de textielsector, en
meer bepaald in de vervaardiging van synthetisch en technisch textiel. De Belgische textiel- en
lederindustrie vertoont sinds 2008 wel een licht en stabiel tekort op de netto toegevoegde
waarde, voornamelijk door de geringere bijdrage van onze toegevoegde waarde in de buitenlandse
finale vraag. Dat resultaat is toe te schrijven aan de erg grote invloed van de Chinese producten
op de Belgische en de mondiale textielmarkt. De indicator voor de oorsprong van de inhoud in
toegevoegde waarde van de Belgische finale vraag toont aan dat België en China het meest
bijdroegen aan de toegevoegde waarde van de Belgische textielproductie, respectievelijk met 17,5
% en 13,9 % in 2018. Daarnaast creëerde de Belgische textiel- en lederindustrie minder
toegevoegde waarde in haar binnenlandse finale vraag (17,5 %) dan de Duitse industrie (22,4 %)
en de Franse industrie (18,8 %), maar meer dan de Nederlandse industrie (14,1 %).
Qua concurrentiepositie van de uitvoer van de sector C13, gemeten aan de hand van het verschil
tussen de evolutie van de Belgische uitvoer en de mondiale vraag, behaalden onze ondernemingen
een beter resultaat (+3,7 procentpunt tussen 2019 in 2020 na +0,3 procentpunt gemiddeld tussen
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2015-2019). De prestatie van 2019-2020 is toe te schrijven aan een minder uitgesproken afname
van de Belgische uitvoer dan die van de mondiale invoer van de sector C13.
De textielsector noteerde enkele positieve resultaten. De investeringsgraad ligt relatief hoog
(21,1 % in 2020) ten opzichte van de buurlanden. België behaalde in 2018 ook de beste prestatie
onder de vergeleken landen voor de procesinnovatie in de productie van goederen en diensten en
in die van de communicatie en informatieverwerking.
Helaas liet de sector ook tegenvallende prestaties optekenen, zoals de geslonken
ondernemingspopulatie en een ondernemersdynamiek die duidelijk zwakker blijft dan in de
naburige economieën. Ook de werkgelegenheid nam af (jaarlijks gemiddeld met 5 % sinds 2000)
door fabriekssluitingen, buitenlandse concurrentie en automatisatie.
Het is belangrijk dat de sector iets doet aan zijn zwakke punten (voornamelijk door de daling van
de productiviteit tegenover gestegen loonkosten zijn de loonkosten per eenheid van de
arbeidskrachten de laatste jaren gestegen in België) en dat hij ingaat tegen de bedreigingen in zijn
omgeving om het tij te doen keren. Zo moet de sector een antwoord bieden op de prijsdruk vanuit
het buitenland, op de gevolgen van de handelsbarrières en van de Brexit (het Verenigd Koninkrijk
vormt een belangrijke markt voor het Belgische textiel) en op de gestegen energieprijzen en moet
hij daarnaast ook werk maken van ecodesign voor textiel. Daartoe moet de sector nieuwe kansen
aangrijpen en nieuwe uitdagingen aangaan, zowel op het gebied van productinnovatie als van
procesinnovatie.
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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 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)

•

vervaardiging van andere textielproducten (13.9)

Die 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)

•

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 2020 samen goed voor 2,0 % van de toegevoegde waarde van de Belgische
verwerkende nijverheid, tegenover nog 2,8 % in 2015. Onder de buurlanden hadden enkel de
Franse sectoren C13-15 een groter relatief aandeel in de verwerkende nijverheid dan ons land.
Italië en Spanje blijven de twee toonaangevende landen op het gebied van textiel, goed voor
respectievelijk 37,9 % en 13,0 % van de toegevoegde waarde van de sector op Europees niveau
in 2019.
Volgens de structurele statistieken van de ondernemingen was de toegevoegde waarde van de
sector C13 goed voor 84,3 % van de Belgische toegevoegde waarde van de sectoren C13-15
(cijfers van 2019). Het aandeel van de vervaardiging van kleding C14 en de vervaardiging van leer
en artikelen van leer C15 haalde respectievelijk 13,7 % en 2 %. Onder de subsectoren wordt de
textielsector gedomineerd door de vervaardiging van andere textielproducten (C13.9). De
subsectoren weven van textiel (C13.2) en, bewerken en spinnen van textielvezels (C13.1) volgen,
terwijl de, textielveredeling (C13.3), een minder belangrijke plaats inneemt.
België is de 7e grootste textielexporteur ter wereld (met een relatief aandeel van 2,5 %) en sinds
2018 de grootste textielexporteur van Europa (16,7 % van de totale Europese uitvoer van textiel
in 2020). Ons wereldmarktaandeel daalde licht ten opzichte van 2015 (-0,3 procentpunt).
De revealed comparative advantage Index toont aan dat België gespecialiseerd is in zes
productgroepen, meer dan zijn drie buurlanden. Vergeleken met de internationale koplopers
situeert ons land zich onder de best presterende landen. De grootste comparatieve voordelen zijn
voor rekening van de plantaardige textielvezels (behalve katoen en jute), de andere kunstmatige
textielvezels in de vloerbekledingen.
Historisch gezien heeft België op internationaal niveau expertise opgebouwd in de textielsector
(onder andere in het weven van textiel) dankzij enkele grote ondernemingen in Oost- en West1 Voor sommige indicatoren werd de analyse uitgebreid naar de sectoren C13-15 bij gebrek aan meer
gedetailleerde gegevens.
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Vlaanderen. De moederbedrijven Beaulieu International Group en Sioen Industries hebben, onder
andere, een aantal filialen in het buitenland. De grootste ondernemingen, met meer dan 100
werknemers, domineren dan ook de sector, die niettemin voornamelijk bestaat uit kmo’s (89 % van
de ondernemingen hadden in 2019 minder dan 10 werknemers volgens Eurostat).
Bij de productie van kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel komen broeikasgassen vrij en er
worden grote hoeveelheden water en chemische stoffen verbruikt. Daarnaast wordt naar
schatting minder dan 1 % van de textielproducten wereldwijd gerecycleerd in nieuw textiel. De
transitie van de textielsector naar een circulaire en neutrale economie is een Europese prioriteit
geworden.
De sectoranalyse concentreert zich op de belangrijkste prestaties en factoren (vraag, grondstoffen,
milieu) die aan de grondslag liggen van de sectorprestaties. Een SWOT-analyse vat deze studie
samen en toont de sterke en zwakke punten van de sector. De meeste van de indicatoren voor
deze sectorstudie bestrijken de periode 2010 tot 2020. Het grootste deel van de gebruikte
gegevens komen uit officiële bronnen, zoals de OESO, Eurostat, Statbel en Het Instituut voor de
Nationale Rekeningen (INR).
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1. Concurrentievermogen van de sectoren
1.1 Prestaties
Het aandeel van de toegevoegde waarde van België in de sectoren C13-15 van de
vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer binnen de Europese Unie
(uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk) kenden een daling in 2019 (1,8 % tegenover 2,6 % in
2010 en 2,3 % in 2015), hetgeen een daling van het globale concurrentievermogen aangeeft.
Deze cijfers tonen aan dat België de 8e grootste producent van textiel van de EU is in termen
van toegevoegde waarde. Italië (37,9 %), Spanje (13,0 %) en Duitsland (10,8 %) nemen de
eerste drie plaatsen in.

•

•

•

Wat betreft de mondiale uitvoer van de sector C13 staat België op de 7e plaats in 2020
(2,5 % in 2020 en 2019) terwijl Duitsland, Frankrijk en Nederland respectievelijk de 9e, 12e
en 26e plaats bezetten met een relatief aandeel van respectievelijk 2,3 % (+0,2 procentpunt
op jaarbasis), 1,8 % (-0,3) en 0,8 % (+0,1). Ten opzichte van 2015 nam enkel het aandeel van
Frankrijk toe in 2020, met 0,1 procentpunt, terwijl dat van Duitsland, België en Nederland
afgenomen is (respectievelijk met -1,9, -0,3 en -0,2 procentpunt).
De indicator voor het interne concurrentievermogen2 van de sectoren C13-15, die onze
afhankelijkheid van het buitenland meet voor onze binnenlandse productie, lijkt gunstiger te
zijn in 2018 (74,2 % na 78,5 % in 2015). Iets minder dan driekwart van de binnenlandse vraag
wordt gedekt door de invoer.

1.1.1. Toegevoegde waarde
•

In 2020 bedraagt de Belgische toegevoegde waarde in de sectoren C13-15 1.049,8 miljoen
euro (tegen vaste prijzen), na 1.266,8 miljoen euro in 2019. Die van de verwerkende nijverheid
zakte eveneens naar 52.645,4 miljoen euro in 2020.

•

In verhouding tot het Europese totaal van de sectoren C13-15 bedroeg het aandeel van de
toegevoegde waarde van België 1,8 % in 2019 (tegen werkelijke prijzen), tegenover 2,6 %
negen jaar eerder.

•

Ook het belang van Duitsland nam af tijdens die periode, terwijl dat van Nederland behouden
bleef en Frankrijk zijn positie verbeterde.

•

Italië, waarvan de positie verbeterde tussen 2010 en 2019, vertoont de beste prestatie
(37,9 %) gevolgd door Spanje (13,0 %). Portugal (6,0 %), Roemenië (4,6 %) en Polen (4,0 %)
hebben ook een aanzienlijk relatief aandeel in het Europese totaal in 2019.

Berekend volgens de verhouding tussen de finale invoer (van afgewerkte producten) en de finale vraag op
basis van de input-output-tabellen.

2
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Grafiek 1. Relatief aandeel van de bruto toegevoegde waarde van de sectoren C13-15
in het Europese totaal
In %.

Bron: Eurostat, Instituut voor de Nationale Rekeningen.

•

Het aandeel van de sectoren C13-15 in de verwerkende nijverheid nam licht af in 2020 met
2,0 % na 2,1 % in 2019 (tegen werkelijke prijzen). Voor de EU27 was de textiel goed voor
3,3 % (een daling) van de toegevoegde waarde van de verwerkende nijverheid in 2019. Die
verhouding bedroeg 1,1 % in Duitsland (een daling), 2,4 % in Frankrijk (stabiel) en 1,4 % in
Nederland (stabiel).

Tabel 1. Gewicht van de verwerkende nijverheid en van de sectoren C13-15

EU27
België
Duitsland
Frankrijk
Nederland

Aandeel verwerkende nijverheid
in economie
2010
2015
16,1 %
17,1 %
14,9 %
14,2 %
21,9 %
22,6 %
11,5 %
11,7 %
11,7 %
12,0 %

Aandeel C13-15 in verwerkende nijverheid

2019
16,7 %
13,8 %
21,6 %
11,2 %
12,1 %

2010
3,8 %
3,2 %
1,4 %
2,4 %
1,5 %

2015
3,5 %
2,8 %
1,2 %
2,3 %
1,5 %

2019
3,3 %
2,1 %
1,1 %
2,4 %
1,4 %

Bron: Eurostat, Instituut voor de Nationale Rekeningen.

•

De toegevoegde waarde van de sectoren C13-15 verminderde in België van 2010 tot 2013.
Ze stagneerde vervolgens tot 2015, alvorens geleidelijk af te nemen. De daling bedroeg 8,2 %
gemiddeld jaarlijks tussen 2015 en 2019 en 10,8 % op jaarbasis in 2020 door de coronacrisis.
Ter vergelijking, de toegevoegde waarde van de Belgische verwerkende nijverheid steeg
jaarlijks gemiddeld met 0,8 % tussen 2015 en 2019 maar was in 2020 3,7 % lager dan net voor
de pandemie.
•

In Nederland bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei 1,4 % tussen 2015 en 2019, terwijl
de duikvlucht van de toegevoegde waarde te vergelijken was met die van België tussen
2019 in 2020 (-11,0 %).
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•

In Duitsland steeg de toegevoegde waarde van de sectoren C13-15 daarentegen jaarlijks
met gemiddeld 0,9 % tussen 2015 en 2019.

•

De toegevoegde waarde van Frankrijk in de sectoren C13-15 kende een sterkere groei
tussen 2015 en 2019 (+2,2 % gemiddeld per jaar), alvorens een duik te nemen in 2020 (18,0 % t.o.v. het jaar ervoor). De impact van de crisis lijkt dan ook groter geweest te zijn
in Frankrijk dan in België en Nederland.

Grafiek 2. Evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de sectoren C13-15
In miljoen kettingeuro’s, index 2010 = 100.

Bron: Eurostat, Instituut voor de Nationale Rekeningen.

•

De dalende trend van de toegevoegde waarde van de sectoren C13-15 in België tussen 2010
en 2019 kenmerkt zich door een afname van zowel de output (-36,7 %) als het intermediaire
verbruik (-35,7 %). In Nederland (enige buurland met beschikbare gegevens) is de daling tussen
2015 en 2019 vooral te wijten aan de sterkere stijging van de intermediaire verbruikskosten
(gemiddeld +11,4%) dan aan de stijging van de output in dezelfde periode (+5,7%).
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Grafiek 3. Opsplitsing van de evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de
sectoren C13-15 in België
In miljoen kettingeuro’s, index 2010 = 100.
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Bron: Eurostat, Instituut voor de Nationale Rekeningen.

•
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•

Tussen 2010 en 2019 was de gemiddelde jaarlijkse daling van de output in België groter
(-5,0 %) dan die van het intermediaire verbruik (-4,8 %), hetgeen de toegevoegde waarde
nog verder deed dalen (-5,3 %). Die laatste nam vooral af tussen 2015 en 2019 (GJG 3 van
-6,7 % voor de output en -6,1 % voor het intermediaire verbruik) ten opzichte van 20102015 (GJG respectievelijk -3,5 % en -3,7 %).

•

In Nederland 4 nam de toegevoegde waarde af tussen 2010 en 2019 door een grotere
gemiddelde toename van het intermediaire verbruik (+0,9 %) dan van de output (+0,5 %).
Tussen 2010 in 2015 was de gemiddelde afname van de output (-0,1 %) geringer dan die
van het intermediaire verbruik (-0,6 %), hetgeen leidde tot een toename van de
toegevoegde waarde (GJG de 0,8 %). Daarentegen nam die af tussen 2015 en 2019 (GJG
van -1,7 %) door een forsere gemiddelde jaarlijkse groei van het intermediaire verbruik
(+2,8 %) dan van de output (+1,4 %).
De index van het productievolume toont eveneens een dalend profiel van de industriële
activiteit. Terwijl de productie van C13 de evolutie van de drie gecombineerde sectoren
volgt, zakte de productie-index van C14 van 135,7 in 2010 naar 85,1 in 2019. De industriële
bedrijvigheid van de C15 ging in stijgende lijn tussen 2010 en 2014, om dan geleidelijk te
zakken tussen 2016 en 2019. Volgens de structurele statistieken van Statbel domineert de
C13 in het totaal van de C13-15, met 84,3 % van de toegevoegde waarde tegen
factorkosten 5 in 2019, tegenover 13,7 % voor de C14 en 2,0 % voor de C15. In het licht van

Gemiddelde jaarlijkse groeiratio (GJG).

Het enige buurland dat beschikt over uitgebreide gegevens over de bruto toegevoegde waarde over een
lange periode.
4

De toegevoegde waarde tegen factorkosten wordt door Eurostat gedefinieerd als “the gross income from
operating activities after adjusting for operating subsidies and indirect taxes. Value adjustments (such as
depreciation) are not subtracted” .
5
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die verschillen volgt de globale evolutie van de industriële productie-index die van de sector
C13 alleen.

1.1.2. Financiële gezondheid
•

De financiële gezondheid van sector C13 wordt in dit deel geëvalueerd op basis van
gegevens van Bel-First. In de analyse wordt enkel rekening gehouden met de actieve
ondernemingen uit de sector, die een jaarrekening met volledig schema publiceerden en die
als primaire code de C13 hebben volgens de rangschikking NACE Rev. 2. Het volledige
schema biedt alle informatie over de bedrijfsresultaten, waaronder ook de omzet. De
financiële ratio’s werden berekend voor de jaren 2015, 2019 en 2020 (2021 is nog niet
beschikbaar) voor de volledige sector. De spreiding (gemiddelde, mediaan en kwartielen)
vervolledigt de analyse van de financiële ontwikkelingen.

•

Voor de analyse werd een staal van 119 ondernemingen gekozen op basis van de
beschikbare gegevens voor de berekening van de verschillende financiële ratio’s. De
representativiteit van dat staal bedraagt 79,9 % voor de ondernemingen die een jaarrekening
met volledig schema indienden.
•

Zowel de omzet als de bruto toegevoegde waarde namen af tussen 2015 en 2020.
Omgekeerd herstelde zich de werkgelegenheid tussen 2015 en 2019, om dan af te nemen
in 2020.

•

In 2020 werd 19 % van de totale omzet gerealiseerd door de 28 ondernemingen van de
C13.1 (bewerken en spinnen van textielvezels), 23 % door de 21 ondernemingen van de
C13.2 (weven van textiel), 4 % door de 11 ondernemingen van de C13.3
(textielveredeling) en 54 % door de 59 ondernemingen van de C13.9 (vervaardiging van
andere textielproducten).

•

De concentratie blijkt vrij hoog te liggen, aangezien 47,6 % van de totale omzet in 2020
werd gegenereerd door de tien eerste ondernemingen. De tien belangrijkste werkgevers
waren goed voor 43,2 % van de totale werkgelegenheid, terwijl de tien ondernemingen
met de grootste bruto toegevoegde waarde 39,3 % van het totaal vertegenwoordigden in
2020.
De rendabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de operationele marge (op basis van de
inkomsten voor belastingen) en de ondernemingsmarge (op basis van de inkomsten na
belastingen). De productiviteit, dat wil zeggen de bruto toegevoegde waarde per
tewerkgesteld persoon, geeft informatie over de efficiëntie van de industrie van de sector.

•

•

•

De operationele marge van de sector C13 nam toe tussen 2019 (3,0 %) en 2020 (4,5 %)
maar blijft lager dan in 2015 (6,1 %). De subsector C13.1 is de enige die een lagere ratio
vertoont dan de hele sector tijdens deze periodes terwijl de C13.2 de meest rendabele is
voor belastingen in 2020 (5,7 %), voor de C13.3 (5,0 %), de C13.9 (4,5 %) en de C13.1
(2,9 %). Terwijl het gemiddelde, getrokken door een extreme waarde, negatief was voor
de hele de sector in de loop van de drie jaar, bedroeg de mediaan 3,6 % in 2020, tegenover
2,7 % in 2019 en 4,5 % in 2015. Anderzijds is de mediaan van subsector 13.3 negatief, in
tegenstelling tot die van de andere subsectoren. De waarde van het eerste kwartiel voor
de sector daalde tussen 2015 en 2020, terwijl het derde gestegen is.

•

De ondernemingsmarge van de sector C13 daalde met 11,7 % in 2015 naar 3,7 % in 2019
en 3,5 % in 2020. Dat vloeit met name voort uit de geringere rendabiliteit van de C13.9,
waarvan de ratio zakte van 18,1 % in 2015 naar 3,5 % in 2019 en 3,1 % in 2020. Het is
dan ook de minst rendabele subsector na belastingen in 2020, na de C13.2 (3,5 %), de
C13.1 (4,0 %) en de C13.3 (4,9 %). De mediane ratio van de sector C13 daalde tussen
2015 en 2019, om dan 2,6 % te bedragen in 2020. Niettemin vertoonden ten minste 25 %
van de ondernemingen een negatieve rendabiliteitsratio na belastingen in 2019 en 2020,
waarbij het eerste kwartiel van de verdeling respectievelijk -1,2 % en -0,3 % bedroeg.
Omgekeerd steeg het derde kwartiel met 6,4 % in 2019 en met 7,5 % in 2020.
De bruto toegevoegde waarde per personeelslid van de sector C13 daalde van 81.059 euro
in 2015 naar 75.801 euro in 2019 om dan te stijgen naar 76.218 euro in 2020. Terwijl de
ratio min of meer stabiel bleef binnen de C13.1 en de C13.2, nam ze toe in de C13.3 en
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daalde in de C13.9. De ondernemingen van de C13.2 en de C13.3 waren productiever dan
de sector in zijn geheel, anders dan de twee andere subsectoren. In de C13 nam de
gemiddelde productiviteit van de ondernemingen toe tussen 2015 en 2019, om dan terug te
zakken in 2020 naar 92.865 euro. De helft van de ondernemingen van deze sector hadden
een productiviteit tussen 51.163 euro en 101.643 euro in 2020, wat vergelijkbaar is met
2015. De waarden lopen gelijk voor de subsectoren.
•

De solvabiliteit, beoordeeld via het eigen vermogen tegenover de schulden, meet de
financiële onafhankelijkheid van de onderneming, waarbij het eigen vermogen gezien wordt
als de eerste bijdrage aan de onderneming om ze te vormen en de schulden als de nodige
bijdragen om de economische bedrijvigheid te starten. Over het algemeen genomen, is de
solvabiliteit van de sector C13 goed. De sector beschikt namelijk over een eigen vermogen
dat gelijk is aan meer dan de helft van de totale schulden, met een dekking van 59,1 % in
2015, 51,9 % in 2019 58,5 % in 2020. De subsector C13.9 is de enige waarvan het eigen
vermogen lager is dan de helft van de schulden in 2015 en 2019. In de C13.1 en de C13.3
ligt het eigen vermogen nabij de 80 % van de schulden, ongeacht het jaar. De mediane ratio
van de sector bedroeg 94,2 % in 2020, dat is een enigszins lager percentage dan in 2019,
maar hoger dan in 2015 (89,1 %). In 2020 had de helft van de ondernemingen een ratio eigen
vermogen tegenover schulden dat schommelde tussen 43,6 % en 220,4 %.

•

De liquiditeit van een onderneming kan beoordeeld worden op zeer korte termijn (quick
ratio/acid test) of op korte termijn (current ratio), of na de periode die de onderneming krijgt
om haar activa te mobiliseren om aan haar financiële kortetermijnschulden te voldoen. Een
liquiditeitsratio hoger dan 1 is synoniem met een goede gezondheid, terwijl een ratio lager
dan 1 liquiditeitsrisico’s inhoudt.
•

De current ratio (liquiditeit in ruime zin) is sterk in de sector C13 en in elk van de vier
subsectoren met een cijfer van 1,34 in 2020 ondanks de coronacrisis. De C13.2 kende
evenwel een lagere current ratio dan de drempel van 1 in 2020 (0,93), tegenover 1,32 in
2019 en 2,13 in 2015. Gemiddeld was de liquiditeit van de sector zeer goed in de loop
van de drie jaren onder analyse, terwijl de mediaan dichtbij een ratio van 2 lag. In 2020
had de helft van de ondernemingen van de sector C13 een current ratio tussen 1,24 en
2,83.

•

De quick ratio (liquiditeit in enge zin) van de sector C13 lag hoger dan 1 in 2015. Echter
lag ze zowel in 2019 als in 2020 net onder die drempel (0,94 en 0,96). De subsectoren
C13.1 en C13.2 waren genoopt tot een hogere quick ratio in 2019 en 2020 dan de twee
andere subsectoren of de hele sector C13. De gemiddelde quick ratio van die laatste en
van diens subsectoren ligt echter hoog tijdens de drie beschouwde jaren. Dat is te
verklaren door de goede prestaties van sommige ondernemingen die de quick ratio naar
boven trok, aangezien de mediaan lager is dan het gemiddelde en dan 1 (of licht boven de
drempel) gedurende de drie beschouwde jaren. Op korte termijn blijkt de
liquiditeitssituatie van de ondernemingen van de sector C13 dus kwetsbaarder dan als ze
over de nodige tijd beschikken om activa te mobiliseren. De verschillende waarden van de
ratio verwijderen zich evenwel niet van de drempel van 1 en vormen daarmee een vrij
solide situatie.

1.2. Vraag
1.2.1. Buitenlandse handel
•

Reeds in 2015 namen de Verenigde Staten de eerste plaats in met een aandeel van 17,7 %
van de mondiale uitvoer van de sector C13. In 2020 steeg dat aandeel naar 22,5 %, waardoor
de Verenigde Staten hun plaats van leader voor Brazilië en China consolideerden. Van de 27
leden van de Europese Unie bevonden zich in 2015 enkel Duitsland en België al in de
wereldwijde top 10 met een 7e (4,2 %) en een 9e (2,8 %) plaats. In 2020 wisselden die landen
van plaats met een duidelijke verbetering van België, dat nu op de 7e plaats staat (2,5 %),
terwijl Duitsland terugvalt naar de 9e plaats (2,3 %).

•

In 2020 waren de voornaamste bestemmingen van de Belgische sector C13 China, Duitsland
en Turkije, met respectievelijk een aandeel van 15,4 % (10,5 % in 2016), 9,2 % (15,2 % in 2016)
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en 7,1 % (6,1 % in 2016). De uitvoer van het Belgische textiel naar Duitsland daalde
voortdurend tussen 2016 en 2020. Daarnaast tonen de resultaten van de invoer van de Duitse
sector C13 aan dat die daling voor alle handelspartners van Duitsland vastgesteld wordt.

Tabel 2. Aandeel van de landen in de mondiale uitvoer van de sector C13
In %.
Verenigde Staten

2015

2019

2020

17,7 %

20,0 %

22,5 %

Brazilië

4,1 %

6,9 %

9,8 %

China

9,1 %

8,9 %

7,9 %

India

8,1 %

5,3 %

7,0 %

Australië

8,8 %

8,4 %

5,5 %

Republiek Korea

4,4 %

4,2 %

4,2 %

België

2,8 %

2,5 %

2,5 %

Japan

4,5 %

2,3 %

2,5 %

Duitsland

4,2 %

2,1 %

2,3 %

Thailand

2,2 %

2,2 %

2,2 %

Indonesië

1,7 %

2,2 %

2,0 %

Frankrijk

1,7 %

2,1 %

1,8 %

Verenigd Koninkrijk

2,2 %

1,9 %

1,4 %

Nederland

1,0 %

0,7 %

0,8 %

Kolom 2020: de groene kleur geeft een positieve evolutie van de indicator aan t.o.v. het jaar ervoor, terwijl
de rode kleur een negatieve evolutie aangeeft.
Bron: Comtrade.

•

Tussen 2016 en 2020 lag de uitvoer van de sector C13 van België hoger dan de invoer,
hetgeen voor die periode een positief handelssaldo opleverde. In 2020 bedroeg het
overschot 514,6 miljoen US$ tegenover 580,1 miljoen US$ in 2019, als gevolg van de daling
van zowel de uitvoer (-15 %) als de invoer (-20 %) door de COVID-19-crisis.

1.2.2. Uitvoer
•

In 2021 was de uitvoer van de sector C13 van de Verenigde Staten hoofdzakelijk bestemd
voor China (1,4 miljard US$), Vietnam (1 miljard US$) en Pakistan (749 miljoen US$). De
belangrijkste afzetmarkten in 2020 van de Belgische sector C13 werden in een vorige
paragraaf genoemd. In 2020 voerde Duitsland zijn textiel met name uit naar de Verenigde
Staten (70 miljoen US$), en Polen (67 miljoen US$) en Italië (56 miljoen US$). Voor Frankrijk
gaat het om China (253 miljoen US$), België (115 miljoen US$) en de Verenigde Staten (28
miljoen US$). De Nederlandse textielsector, tot slot, voerde vooral uit naar Rusland (36
miljoen US$), Duitsland (32 miljoen US$) en België (24 miljoen US$).
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Tabel 3. Voornaamste bestemmingen van de uitvoer van de sector C13 van de
Verenigde Staten, België en diens naburige landen in 2020

Verenigde Staten*

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

China
18,2 %

China
15,4 %

Verenigde Staten
8,9 %

China
41,2 %

Vietnam
13,7 %

Duitsland
9,2 %

Polen
8,5 %

België
18,7 %

Turkije
7,1 %

Italië
7,1 %

Rusland
14,1 %
Duitsland
12,4 %
België
9,6 %

Pakistan
9,7 %
Mexico
7,7 %
Turkije
7,4 %

Verenigde Staten
4,6 %

Frankrijk
7,1 %

Nederland
6,5 %

Duitsland
3,9 %

Italië
6,8 %

Roemenië
5,8 %

Tunesië
3,2 %

Cameroun
6,4 %
Verenigd
Koninkrijk
5,7 %

*gegevens van 2021.
Bron: Comtrade.

•

Met een aandeel van 56 % zijn de synthetische vezels de meest door België uitgevoerde
producten van de sector C13 in 2020. De Verenigde Staten voerden hoofdzakelijk katoen
uit (77,7 %), Frankrijk plantaardige textielvezels (70,3 %) en Nederland en Duitsland
gebruikte kleding en ander gebruikt textiel (resp. 69,8 % en 39,5 %).

Tabel 4. Aandeel van de meest uitgevoerde producten van de sector C13 door de
Verenigde Staten, België en diens naburige landen
In % van het totaal van de uitvoer van de sector C13, 2020.
Verenigde
Staten*

In %

België

In %

Duitsland

In %

Frankrijk*

In %

Nederland

In %

263. Katoen

77,7

266.
Synthetische
vezels
aangepast
voor spinnen

28,1

269.
Gebruikte
kleding en
ander
gebruikt
textiel

39,5

265.
Plantaardige
textielvezels
(andere dan
katoen en
jute)

70,3

269.
Gebruikte
kleding en
ander
gebruikt
textiel

69,8

269.
Gebruikte
kleding en
ander
gebruikt
textiel

9,2

267. Andere
synthetische
en
kunstmatige
vezels
geschikt voor
spinnen

27,7

267. Andere
synthetische
en
kunstmatige
vezels
geschikt voor
spinnen

18,0

266.
Synthetische
vezels
aangepast
voor spinnen

13,5

265.
Plantaardige
textielvezels
(andere dan
katoen en
jute)

14,3

*2019.
Bron: Comtrade.

•

Op het gebied van het concurrentievermogen van de uitvoer, dat beoordeeld wordt door
het verschil tussen het verloop van de uitvoer van de sector C13 van het land en het verloop
van de wereldwijde invoer van de sector C13, vertoonden Brazilië, Frankrijk, de Verenigde
Staten, China en België een positieve evolutie voor de periode 2015-2019 (BE: +0,3
procentpunt). Omgekeerd ging de concurrentiepositie van Duitsland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk achteruit (-13, -6,4 en -1,6 procentpunt).
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•

Tussen 2019 en 2020 valt Brazilië op met een uitstekende score, en de concurrentiepositie
van de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland en België kende een positief resultaat van
respectievelijk +14,8, +14,3, +10,7 en +3,7 procentpunt. Onze ondernemingen slaagden erin
de afname van hun uitvoer te beperken in het licht van de afname van de wereldwijde vraag
van de sector C13. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China daarentegen noteren een
zwak resultaat voor hun concurrentiepositie, met een forsere daling van hun uitvoer (resp. 16,6, -8,2 en -5,7 procentpunt).

Grafiek 4. Concurrentievermogen van de uitvoer van de sector C13, 2015-2019 in
2019-2020

-13,0

-8,2

FR

2019-2020

2015-2019

CH

UK

-1,6

BE

-16,6

DE

0,3

3,7
NL

-5,7

US

-6,4

BR

2,3

8,7

10,7

14,3

14,8
6,1

17,5

40,1

In procentpunt.

Bron: Comtrade.

•

Voor de periode 2019-2020 tekenden de Belgische subsectoren “andere synthetische
vezels” en “synthetische vezels aangepast voor spinnen” positieve resultaten op, zowel in de
marktdynamiek (respectievelijk +13,1 en +4,9 procentpunt) als in het concurrentievermogen
(+6,7 en +0,2 procentpunt). Die subsectoren zijn erin geslaagd marktaandeel te winnen en
profijt te halen uit de toename van de mondiale vraag, waarvan de groei hoger lag dan het
gemiddelde van de textielsector. Het “katoen” en de “plantaardige textielvezels” presteerden
enkel ondermaats in het concurrentievermogen terwijl de “jute”, de “synthetische vezels”, de
“gebruikte kleding en ander gebruikt textiel” en de “wol” enkel in de marktdynamiek
negatieve resultaten optekenden.
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Grafiek 5. Marktdynamiek en concurrentievermogen van de uitvoer van goederen voor
de zeven subsectoren van het Belgische textiel, 2019-2020
In procentpunt.
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Wol en ander dierlijk haar (inclusief wollen topjes)
Gebruikte kleding en andere gebruikte textielartikelen

De marktdynamiek is het verschil tussen de geannualiseerde groeicijfers van de mondiale invoer per
subsector van de C13 en de mondiale invoer van sector C13. Het concurrentievermogen is het verschil
tussen de geannualiseerde groeicijfers van de Belgische uitvoer per subsector en de mondiale invoer per
subsector. De grootte van de bollen geeft het relatief gewicht weer van elke subsector in de uitvoer van de
sector C13 van België in 2020.
Bron: Comtrade.

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). Het revealed comparative
advantage (RCA) wordt berekend voor 14 landen (waaronder België), die geselecteerd zijn
op basis van de drie voornaamste handelspartners van België en van de beste wereldwijde
prestaties in termen van aandeel in de uitvoer van de sector C13.

•

België behaalt tot zesmaal toe een comparatief voordeel dat hoger is dan 1, wat synoniem is
met specialisatie in dat product. Die specialisaties ziet men vooral in producten van
synthetische vezels of in textielafval en recyclage van textiel. België is daarentegen niet
gespecialiseerd in textiel als katoen of zijde en andere verwante producten.

•

Onder de buurlanden is Frankrijk gespecialiseerd in drie producten, Nederland in twee
producten en Duitsland in een enkel product.

•

België is driemaal het tweede (**) meest gespecialiseerde land van de vijftien bestudeerde
landen, en tweemaal het derde (***) meest gespecialiseerde land.

•

China is het vaakst gespecialiseerd in textielproducten (6 maal), voor India (5 maal).
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Tabel 5. Revealed comparative index in 2020
De nomenclatuur van de productgroepen is de SITC-classificatie. De codes 26 en 65 stemmen overeen
met sector C13.
België als beste presteerder in 2020

België

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Beste prestatie
buiten
referentielanden

[265] Vegetable textile fibres, not
spun; waste of them

8,16***

9,37

0,03

0,65

13,21 (India)

[267] Other man-made
suitable for spinning

4,72**

0,21

0,60

0,44

15,04
(Indonesië)

4,59**

0,47

0,46

2,61

6,80 (India)

2,34

0,51

0,26

0,24

6,07 (Thailand)

1,76***

1,14

0,61

0,44

2,00 (Verenigd
Koninkrijk)

[269] Worn clothing and other worn
textile articles

1,66

0,56

0,82

1,27

3,08 (Verenigd
Koninkrijk)

[264] Jute, other textile bast fibre,
n.e.s., not spun; tow

0,96**

0,02

0,01

0,05

4,67 (India)

[657] Special yarn, special textile
fabrics & related

0,88

0,79

1,23

0,73

1,93 (China)

[651] Textile yarn

0,87

0,38

0,34

0,57

6,17 (India)

[653] Fabrics, woven, of man-made
fabrics

0,75

0,53

0,35

0,32

3,54 (China)

[656] Tulles, trimmings, lace, ribbons
& other small wares

0,42

1,07

0,58

0,20

2,63 (China)

[652] Cotton fabrics, woven

0,41

0,32

0,32

0,39

4,74 (India)

[268] Wool and other animal hair
(incl. wool tops)

0,36

0,07

0,43

0,03

27,69 (Australië)

[658] Made-up articles, of textile
materials, n.e.s.

0,32

0,31

0,39

0,38

4,24 (China)

[655] Knitted or crocheted fabrics,
n.e.s

0,20

0,37

0,28

0,16

3,46 (China)

[263] Cotton

0,01

0,04

0,04

0,01

16,68 (Brazilië)

[261] Silk

0,01

0,02

0,44

0,00

3,93 (China)

fibres

[659] Floor coverings, etc.
[266] Synthetic fibres suitable for
spinning
[654] Other textile fabrics, woven

Bron: UNCTADStat.
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1.2.4. Handel in toegevoegde waarde
•

Aan de hand van de gegevens van de handel gemeten in toegevoegde waarde 6 (TiVA) 7 zoals
gepubliceerd door de OESO is het mogelijk om de toegevoegde waarde te ramen van de
verschillende nationale industrieën aan het globale productieproces van goederen en
diensten op internationaal niveau, met andere woorden, de integratie van een industrie in
de globale waardeketen meten.

•

Zo genereerde de textiel- en lederindustrie van alle economieën wereldwijd in 2018 een
toegevoegde waarde van 731,8 miljard dollar om te voldoen aan de mondiale finale vraag
(binnenlands en buitenlands) 8.

•

Grafiek 6a laat toe te evalueren in welke mate de textiel- en leerindustrie van een land
bijdraagt aan de finale vraag van de andere landen (anders gezegd, in welke mate de
buitenlandse goederen en diensten toegevoegde waarde van de nationale textiel- en
lederindustrie bevatten). Grafiek 6b helpt bepalen tot op welke hoogte de finale vraag van
een land afhangt van de toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie van de andere
landen (dat wil zeggen in welke mate de nationale goederen en diensten tot stand komen
dankzij een toegevoegde waarde vanuit de textiel- en leerindustrie van de andere landen).
Wanneer het eerste cijfer hoger (lager) is dan het tweede cijfer, dan wordt de textiel- en
lederindustrie beschouwd als een netto uitvoerder (invoerder) van toegevoegde waarde.

6 De benadering vanuit de invalshoek van de toegevoegde waarde levert nieuwe inzichten over het
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. Een mondiale
waardeketen is 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.
7 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.

In 2018 genereerden alle textiel- en leerindustrieën van elk land 731,8 miljard dollar om te voldoen aan de
(binnen- en buitenlandse) mondiale finale vraag: 59,6 % van die toegevoegde waarde wordt voortgebracht
door de nationale textiel- en leerindustrieën om aan hun eigen binnenlandse finale vraag te voldoen, en dus
wordt 40,4 % van de toegevoegde waarde voortgebracht door de textiel- en leerindustrieën om te
beantwoorden aan de buitenlandse finale vraag (295,5 miljard dollar).
8
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Grafiek 6a. Aandeel van de binnenlandse
toegevoegde waarde in de buitenlandse
finale vraag in 2018

Grafiek 6b. Aandeel van de buitenlandse
toegevoegde waarde in de binnenlandse
finale vraag in 2018 9
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Noot: De landen worden geselecteerd op basis van het belang van hun eerste of tweede ratio (>3 %) of op
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België, en Spanje wordt geselecteerd wegens de grote toegevoegde waarde van zijn textiel- en
lederindustrie.
Bron: TiVA (OESO).

•

In 2018 zijn verschillende Aziatische landen (China, Vietnam, Indonesië, Thailand) maar ook
Italië, India en Turkije netto-exporteurs van toegevoegde waarde van de textiel- en
lederindustrie. Als eerste netto-exporteur van toegevoegde waarde in deze industriesector
bracht China alleen al 33,0 % van de toegevoegde waarde van de buitenlandse finale vraag
voort, meer bepaald 97,6 miljard dollar. Daarentegen ontving China 10 een bedrag aan
toegevoegde waarde van 19,3 miljard dollar van de buitenlandse textiel- en lederindustrie
(meer bepaald 6,5 % van de toegevoegde waarde van de buitenlandse textiel- en
lederindustrie in de binnenlandse finale vraag). Daarentegen zijn de Verenigde Staten, België
en zijn voornaamste buurlanden maar ook het Verenigd Koninkrijk, Japan en Spanje nettoimporteurs van toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie. Met een ratio van

De Chinese textiel- en lederindustrie bracht 144,4 miljard dollar voort om te voldoen aan de Chinese finale
vraag, hetzij 88,2 % van de toegevoegde waarde van de hele de textiel- en lederindustrie die nodig is om aan
deze Chinese finale vraag te voldoen.

10
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1,9 11 % (grafiek 6a) vertoonden de Verenigde Staten in 2018 het grootste tekort aan netto
toegevoegde waarde (dat geldt voor de hele periode onder analyse van de beschikbare
gegevens (1995-2018)). De Verenigde Staten ontvingen 64,1 miljard dollar aan toegevoegde
waarde vanuit de textiel- en lederindustrie van de andere landen (met name van China). Die
ratio’s bedroegen respectievelijk 0,4 % en 0,9 % voor België; 1,4 % en 3,8 % voor Frankrijk;
1,8 % en 6,0 % voor Duitsland; 0,3 % en 1,2 % voor Nederland.
•

De analyse van de historische gegevens (1995-2018) toont aan dat behalve België elk
bestudeerd land in grafiek 7 zijn statuut van netto-importeur of netto-exporteur behoudt.
Niettemin zijn er gedurende die jaren aanzienlijke ontwikkelingen van de twee indicatoren
voor sommige landen.

Grafiek 7. Evolutie van de netto toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie 12
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Legende: Linker as voor Italië, India, Vietnam, Turkije en België; Rechter as voor China . Voor de
leesbaarheid van de grafiek worden enkel landen opgenomen waarvan de netto toegevoegde waarde het
grootst is, evenals België.
Bron: TiVA (OESO).

• Een achteruitgang van de netto toegevoegde waarde kan voor sommige economieën
veroorzaakt worden door een vermindering van de eerste ratio en/of een toename van de
tweede ratio. De textiel- en lederindustrie van China, bijvoorbeeld, is sinds 1997 13 de grootste
schepper van netto toegevoegde waarde op de wereldmarkt, hoewel haar hegemonie
beduidend en aanhoudend erodeerde na 2012. In 2012 slorpte de Chinese textiel- en
lederindustrie tot 42,1 % van de toegevoegde waarde van de volledige buitenlandse finale
vraag op (tegenover 33,0 % in 2018). Daarnaast doet China meer een beroep op de
buitenlandse toegevoegde waarde in 2018 (6,0 %) dan in 2012 (3,5 %). Voor China heeft zowel
11In

2018 droeg de Chinese textiel- en lederindustrie meer dan haar Amerikaanse tegenhanger bij aan de
finale vraag van de Verenigde Staten.

12 De netto toegevoegde waarde definieert men als het verschil tussen enerzijds de binnenlandse
toegevoegde waarde in de buitenlandse finale vraag en anderzijds de buitenlandse toegevoegde waarde in
de binnenlandse vraag.
13

Voor 1997 nam Italië de eerste plaats in.
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de evolutie van de eerste ratio als van de tweede ratio zijn leadership in de wereldwijde textielen ledersector aangetast. De Belgische textiel- en lederindustrie vertoonde een licht en stabiel
tekort van de netto toegevoegde waarde sinds 2008, voornamelijk door de afname van haar
eerste ratio.
• Bepaalde netto-exporteurs van toegevoegde waarde (Vietnam, India, Italië, Turkije) hebben
hun positie versterkt sinds 2013. De mooiste groei komt op het conto van de textiel- en
lederindustrie van Vietnam en India, die met een eerste ratio van respectievelijk 5,7 % en 5,8 %
en een tweede ratio van 0,5 % en 1,8 % in 2018 de tweede en derde grootste exporteur van
toegevoegde waarde van de genoemde sector waren. Bovendien verminderden netto
invoerende landen van toegevoegde waarde zoals Japan hun afhankelijkheid ten opzichte van
de buitenlandse textiel- en lederindustrie sinds 2012. De finale Japanse vraag deed in mindere
mate een beroep op de buitenlandse textiel- en lederindustrie.
• Grafiek 8 toont in detail de oorsprong van de schepping van toegevoegde waarde van de
textiel- en lederindustrie in de verschillende finale vragen van de bestudeerde landen. Zo kan
de graad van autonomie van een land beoordeeld worden om te zien of het land in zijn eigen
finale vraag naar textiel en leder kan voorzien of het risico loopt niet te kunnen produceren
door een onderbreking in de toeleveringsketen op de wereldmarkt. België en China droegen
het meest bij tot de toegevoegde waarde van de Belgische textiel- en lederproductie, met een
aandeel van respectievelijk 17,5 % en 13,9 % in 2018. Daarnaast droegen Frankrijk (8,1 %),
Italië en Duitsland (elk 7,0 %) maar ook Spanje (5,2 %), Turkije (4,4 %) en India (3,7 %) bij aan
de toegevoegde waarde van de Belgische productie.

Grafiek 8. Aandeel van de toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie in de
finale vraag in 2018
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De landen zijn op de x-as gerangschikt volgens de bijdrage van de Chinese textiel- en lederindustrie in de
finale vraag. De textiel- en lederindustrieën zijn in de legende gerangschikt volgens de grootte van hun
bijdrage in de buitenlandse finale vraag (rangschikking van het linkerdeel van de grafiek 6a).
Bron: TiVA (OESO).

• De Belgische textiel- en lederindustrie creëerde minder toegevoegde waarde (17,5 %) in haar
binnenlandse finale vraag dan de Duitse (22,4 %) en Franse (18,8 %) industrie. Ze droeg
evenwel meer bij dan de Nederlandse industrie in haar eigen finale vraag (14,1 %). Interessant
is ook dat verschillende landen zoals India (88,7 %), Turkije (80,9 %), Thailand (78,4 %), Italië
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(60,2 %) en in mindere mate Japan (42,5 %) en Spanje (38,5 %) over een binnenlandse industrie
beschikken die een aanzienlijke toegevoegde waarde schept. De Belgische finale vraag hangt
ook minder af van de Chinese textiel- en lederindustrie (13,9 % 14) dan die van vele andere
landen zoals de Verenigde Staten (29,9 %), Frankrijk (20,2 %), Duitsland (19,9 %) en Nederland
(19,1 %).

1.2.5. Interacties met andere sectoren
Volgens de input- en outputtabellen van 2018 berust de binnenlandse productie van textiel,
kleding, leder en producten van leder van de sectoren C13- 15 op input vanuit België (53,5 %) en
vanuit het buitenland (46,5 %) in min of meer gelijke verhoudingen. De voornaamste leveranciers
van noodzakelijke intermediaire producten voor de nationale productie van de sectoren C13-15
zijn: de textielindustrie zelf (onder andere van China en Frankrijk), de groothandel (waaronder
Frankrijk) en de chemische nijverheid (met name ingevoerde chemische producten vanuit
Duitsland en Ierland). Het belang van het Belgische textiel voor de hele economie kan aangetoond
worden door de impact van een vraagschok op de productie van de sector en op de productie van
zijn rechtstreekse en onrechtstreekse leveranciers (stroomopwaarts productie-effect). De
productie van de textielsector creëert ook een toegevoegde waarde in de bedrijvigheid
stroomopwaarts.
Een positieve vraagschok voor een bedrag van 1.000 euro voor de sector C13-15 zou een
gecumuleerde extra productie van 1.546 euro in de totale economie voortbrengen. Dat bedrag is
verdeeld tussen onder meer de sector zelf (1.041 euro), de groothandel (C45T47 ; 139 euro), de
chemische nijverheid (C20 ; 55 euro) en de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
diensten (C69T75).

1.2.6. Afzetmarkten
In België produceert de textielsector (C13-15) voornamelijk producten voor huishoudelijke
consumptie (40,6 %). Meer dan een kwart (28,9 %) van de totale productie van de textielindustrie
is bestemd voor de uitvoer (waarvan meer dan drie vierde naar Europa, met name naar Frankrijk
en Duitsland). Bovendien wordt 17,6 % van de Belgische productie verbruikt door andere sectoren
als productiefactor. De voornaamste intermediaire verbruikers zijn de sector zelf (C13-15 : 38,5 %
van het intermediair verbruik), de bouw (C41-43 : 8,5 %) en de vervaardiging van meubelen;
overige industrie (C31-32: 7,9 %). Bij iets minder dan 10,0 % (8,7 %) gaat het om
voorraadwijzigingen.

1.3. Middelen
1.3.1. Werkgelegenheid
• In 2020 telde de totale binnenlandse werkgelegenheid 15 van de sectoren C13-15 in België
20.000 personen (waaronder 17.800 werknemers en 2.200 zelfstandigen). Tussen 2019 en
2020 nam de werkgelegenheid er af met 2 % in België (geen gegevens voor Duitsland en
Frankrijk) en nam ze toe met 6 % in Nederland. Sinds 2000 nam de werkgelegenheid fors af,
met 5 % per jaar gemiddeld, wat leidde tot een vermindering met 65 % van het
personeelsbestand tussen de twee periodes. In Frankrijk, Duitsland en Nederland was de erosie
van de werkgelegenheid minder groot (respectievelijk -59 %, -49 % en -40 % tussen 2000 en
2020). Als we dat per subperiode bekijken, zien we dat de gemiddelde jaarlijkse daling van de
werkgelegenheid groter was voor de financieel-economische crisis (2000-2007 : -5 %) en
tijdens de crisis (2008-2012 : -7 %) en beperkter na de crisis (2013-2019 : -3 %). In de naburige
economieën anderzijds vonden de grootste verliezen aan arbeidsplaatsen plaats voor de crisis
(periode 2000-2007 : -6 % in Duitsland en in Nederland en -7 % in Frankrijk).

14
15

De Chinese textielindustrie bracht 33,1 % van de toegevoegde waarde van de textielindustrie voort.
Frankrijk en Duitsland publiceerden geen cijfergegevens voor 2020.
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• In België zijn de sectoren C13-15 goed voor 0,4 % van de totale werkgelegenheid en 3,9 % van
de werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid in 2020. In de buurlanden minus Frankrijk
(0,4 %) is de werkgelegenheid in de sector beperkter ten opzichte van de totale
werkgelegenheid (0,2 % in Nederland en 0,3 % in Duitsland) en de werkgelegenheid in de
verwerkende nijverheid (van 1,9 % in Duitsland tot 2,2 % in Nederland en 3,8 % in Frankrijk).
• De verhouding zelfstandigen ten opzichte van de totale binnenlandse werkgelegenheid
bedraagt ongeveer 10 % in België, in Duitsland en in Frankrijk. In Nederland ligt die verhouding
gevoelig hoger (17,6 %).

Tabel 6. Arbeidsplaatsen (werknemers en zelfstandigen) van de sectoren C13-15
In duizenden personen, gemiddelde jaarlijkse groeivoet van het aantal personen en gewerkte uren
(grijze cellen)
BE
DE*
FR*
NL

2000-2007

2008-2012

2013-2019

2019-2020

-17,1 (-5 %)

-11,6 (-7 %)

-4,80 (-3 %)

-5,30 (-2 %)

-5 %

-7 %

-3 %

-16 %

-89 (-6 %)

-18 (-2 %)

-14 (-1 %)

/

-5 %

-3 %

-1 %

/

-103 (-7 %)

-29 (-5 %)

-2 (-0,3 %)

/

-7 %

-5 %

-0,2 %

/

-10 (-6 %)

-2 (-2 %)

0 (0 %)

+1 (+6 %)

-5 %

-2 %

+0,02 %

+1,3 %

* Cijfers 2020 zijn onvolledig voor Duitsland en Frankrijk.
Bron: INR, Eurostat.

• Volgens de cijfers van Bel-first zijn de volgende subsectoren de grootste werkgevers in België
in 2020:
•

de vervaardiging van andere textielproducten (13.9) telt 8.331 werknemers in 2020, 7.556
in 2015. De drie grootste ondernemingen zijn Balta Industries (2.077 werknemers, 2.145
in 2015), IVC (776 werknemers, 406 in 2015) en Associated Weavers Europe (459
werknemers, 402 in 2015);

•

het bewerken en spinnen van textielvezels (13.1) telt 2.487 werknemers in 2020, 2450 in
2015. De drie grootste ondernemingen zijn Utexbel (695 werknemers, 759 in 2015), IFG
Exelto (252 werknemers, 79 in 2015) en TWE Meulebeke (243 werknemers, 221 in 2015);

•

het weven van textiel (13.2) telt 1.762 werknemers in 2020, 1.859 in 2015). De drie
grootste ondernemingen zijn Concordia Textiel (216 werknemers, 244 in 2015), Monks
International (193 werknemers, 180 in 2015) en Libeco-Lagae (188 werknemers, 177 in
2015).

• Het opleidingspeil in sector C13 ligt lager dan dat van de economie als geheel. Volgens de
enquête naar de arbeidskrachten van 2021 is 19 % van het personeel er laaggeschoold, 46 %
middelmatig geschoold en 35 % hooggeschoold in 2020, terwijl het aandeel aan
hooggeschoolden in de totale economie op 49 % ligt (tegenover 14 % laaggeschoolden en 38 %
middelmatig geschoolden). Voor de periode 2018-2020 is het scholingspeil verbeterd,
aangezien het laaggeschoolde personeel gemiddeld met 6 % verminderde, terwijl het
middelmatige en hooggeschoolde personeel aangroeide met respectievelijk 3 % en 18 %.
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1.3.2. Kapitaal (BVKV, R&D, innovatie)
Bruto vaste kapitaalvorming
• In België en in de andere beschouwde landen ligt de investeringsgraad 16 van de sectoren C1315 lager dan in de respectievelijke verwerkende nijverheid. Niettemin blijft de Belgische
investeringsgraad hoger liggen dan die van de andere landen van de studie 17. In termen van
evolutie van de bruto vaste kapitaalvorming (BVKV) kent België voor de periode 2015-2019
een negatieve gemiddelde jaarlijkse groeivoet (GJG), anders dan Nederland en Frankrijk, waar
de groeivoet positief is. In 2020 kennen België en Frankrijk een aanzienlijke afname van hun
BVKV op jaarbasis (-8,2 % en -5,4 %), na een stijgende trend gekend te hebben.

Tabel 7. Investeringsgraad van de sectoren C13-15 en van de verwerkende nijverheid
In %.
Vervaardiging van textiel (C13-15)
Investeringsgraad
in 2020

Verwerkende nijverheid C zonder C13-15

Evolutie BVKV (%)
20182019

20192020

21,1

GJG
20152019
-1,0

2,3

-8,2

Duitsland

-

-

-

Frankrijk

17,1

4,9

Nederland*

15,2

12,0

België

Investeringsgraad
in 2020

Evolutie BVKV (%)
20182019

20192020

26,9

GJG
20152019
-1,5

5,2

-0,4

-

-

-

-

-

7,6

-5,4

29,8

3,0

1,5

-4,5

23,6

-

20,9

5,6

0,2

-

* Cijfers van 2019 voor Nederland.
Bron: Eurostat (Nationale Rekeningen), eigen berekeningen.

Onderzoek en ontwikkeling (R&D)
• Volgens de cijfers van de Nationale Rekeningen geeft van alle bestudeerde landen Frankrijk
het meest uit aan R&D, in werkelijke euro’s, voor de onderzochte periode, gevolgd door
België 18 en tot slot Nederland. De rangschikking op basis van de R&D-intensiteit (in % van de
toegevoegde waarde van de sector) lijkt evenwel gunstiger voor onze economie.

De investeringsgraad wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de investeringsuitgaven van de sector
(BVKV) en de bruto toegevoegde waarde van de sector.

16

17

Dat blijft geldig voor een vergelijking van jaar tot jaar als de gegevens beschikbaar zijn.

18

Voor Duitsland waren geen cijfers beschikbaar.
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Grafiek 9. Evolutie van de R&D-intensiteit van de sectoren C13-15
In % van de toegevoegde waarde.
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Bron: INR, Eurostat.

• Gemiddeld voor de beschouwde periode (2010-2019) investeert België het meest in R&D
(2,9 %), gevolgd door Frankrijk (2,6 %), en uiteindelijk Nederland (0,9 %).

Tabel 8. Innoverende ondernemingen per type innovatie in de textielsector (C13) in
2018
In % van het totale aantal ondernemingen in de textielsector.
Product

Productieproces van
goederen en
diensten

Proces communicatie en
informatieverwerking

Marketingproces

België

37,3

53,5

35,5

16,6

Duitsland

41,5

25,5

35,2

30,9

Frankrijk

52,4

44,6

23,9

21,7

/

/

/

/

C13

Nederland

Noot: 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 dat 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.
Bron: Eurostat.

• In 2018 leverde België de beste prestatie van de vergeleken landen voor procesinnovatie in de
productie van goederen en diensten (53,5 %) en procesinnovatie in de communicatie en
informatieverwerking (35,5 %) in de ondernemingen van de C13. De positie van België is
minder gunstig voor productinnovaties en voor procesinnovatie op het gebied van marketing,
waar het op de derde plaats komt 19.

19

De cijfers voor Nederland zijn momenteel niet beschikbaar.
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1.3.3. Uitsplitsing van de groei van de arbeidsproductiviteit
• België kende voor de periode 2010-2017 een negatieve gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de
toegevoegde waarde per gewerkt uur van de sectoren C13-15. Dat is voornamelijk te wijten
aan de negatieve bijdrage van het materieel kapitaal (voornamelijk niet-ICT-kapitaal en in
mindere mate ICT-kapitaal) maar ook door een van de componenten van het immaterieel
kapitaal (software en databases). Anderzijds werd ze positief beïnvloed door de totale
factorproductiviteit (TFP), de arbeidsfactor en de R&D-component van het immaterieel
kapitaal, maar niet genoeg om de bovengenoemde negatieve bijdragen te compenseren.

Grafiek 10. Bijdrage aan de gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per
gepresteerd uur van de sectoren C13-15
In procentpunt.
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L geeft de bijdrage van de factor arbeid weer; 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.
• Het aandeel van de voorraad immateriële activa in de totale voorraad activa van de C13-15
blijft nog zwak, ondanks een stijging met 8,4 % in 2010 naar 10,6 % in 2019.
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Tabel 9. Materiële en immateriële activa van de sectoren C13-15
(nettokapitaalvoorraad)
In %.
Relatief aandeel

Gemiddelde
jaarlijkse
groeivoet

Jaarlijkse
groeivoet

Jaarlijkse
groeivoet

2010

2015

2019

2015-2019

2018-2019

2019-2020

Totale activa

100

100

100

-3,8

-3,2

-3,4

Materiële activa

91,6

89,6

89,4

-3,9

-3,0

-2,8

Terreinen en gebouwen

25,8

30,1

28,2

-5,4

-5,5

-5,8

Machines en installaties en
wapensystemen

66,0

59,5

61,3

-3,1

-1,8

-1,4

Immateriële activa

8,4

10,4

10,6

-3,5

-5,4

-8,2

waaronder:

waaronder:
Onderzoek en ontwikkeling

6,3

8,9

9,1

-3,3

-6,0

-8,9

Software en databanken

2,0

1,5

1,4

-5,3

-2,0

-3,2

Bron: INR en eigen berekeningen.

• De totale voorraad activa 20 kende een dalende trend voor de beschouwde periode. Tussen
2015 en 2019 vertonen de materiële activa (-3,9 %) een grotere gemiddelde jaarlijkse daling
dan die van de immateriële activa (-3,5 %), met een afname van 3,8 % voor alle activa.
• Voor de recente periodes daarentegen (2018-2019 en 2019-2020), voornamelijk door een
vermindering van de R&D, was de daling van de immateriële activa aanzienlijker
(-5,4 % in 2019 en -8,2 % in 2020) dan voor de materiële activa (-3,0 % in 2019 en -2,8 %).

1.3.4. Loonkosten per uur en reële productiviteit
• Door het respectieve verloop van de loonkosten en van de productiviteit kende de groei van
de loonkosten per eenheid (LKE21) van de sectoren C13-15 in België fases van versnelling,
vertraging en vermindering.
• Tijdens de beschouwde periode als geheel volgen de loonkosten globaal een stijgende trend in
de onderzochte landen. Maar Frankrijk en Duitsland hebben een voordeel ten opzichte van
België en Nederland. Tussen 2010 en 2019 liggen de gemiddelde loonkosten per uur in
Frankrijk (27 euro) en in Duitsland (27,3 euro) lager dan in Nederland (30,7 euro) en in België
(30,9 euro).
• België vertoont de laatste jaren (tussen 2017-2019) bovendien de laagste gemiddelde
productiviteit per uur (33,3 euro voor België tegenover 34,9 voor Duitsland, 35,3 voor Frankrijk
en 38,0 euro voor Nederland). Met name in 2019 bedroeg het verschil in productiviteit tussen
Nederland en België ongeveer 4,9 euro per uur.

Het aandeel van de voorraad totale activa van de C13-15 in de voorraad totale activa van de verwerkende
nijverheid, dat 4,1 % bedroeg in 2007, zakte naar 2,5 % in 2015 en naar 2,1 % in 2020.

20

21

De LKE geven de verhouding weer tussen de loonkosten per uur en de arbeidsproductiviteit per uur.
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Grafiek 11. Evolutie van de loonkosten, van de productiviteit en van de LKE van de
sectoren C13-15 in België
Indexen 2010=100.
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Bron: INR, CRB, Eurostat (Nationale Rekeningen).

• Na een forse groei t.o.v. het jaar ervoor in 2019 (+10,7 %) vertoonden de LKE in België een
daling in 2020 (-0,6 % t.o.v. het jaar ervoor), door een grotere groei van de productiviteit (+6,2
%) ten opzichte van de loonkosten (+5,2 %).
• De stijging van de productiviteit per uur in 2020 in een context van diepe recessie komt voort
uit een grotere afname van de werkgelegenheid in volume gewerkte uren (-16,0 %) ten
opzichte van de afname van de toegevoegde waarde (-10,8 %). Daarentegen daalde de
productiviteit per personeelslid met 8,6 % in 2020 door een minder grote daling van de
werkgelegenheid per persoon (-2,4 %) ten opzichte van de vermindering van de toegevoegde
waarde (-10,8 %).
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Grafiek 12. Evolutie van de productiviteit, van de loonkosten en van de loonkosten per
eenheid van de sectoren C13-15
Indexen, 2010 = 100.
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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.
Bron: Eurostat (Nationale Rekeningen), eigen berekeningen.

Tabel 10. Loonkosten (LK), reële productiviteit en LKE van de sectoren C13-15
In %.
GJG 2010-2019

BE
DE
FR
NL

GJG 2015-2019

Evolutie 2018-2019

LK

Productiviteit

LKE

LK

Productiviteit

LKE

LK

1,5
2,0
2,3
1,5

-1,7
1,3
2,4
-0,4

3,3
0,7
-0,1
2,0

0,9
1,9
1,9
1,8

-4,9
3,0
1,8
-2,3

6,2
-1,1
0,1
4,2

0,1
0,5
-1,1
1,7

Productivitei
t
-9,6
1,3
-1,1
-4,5

LKE

LK

10,7
-0,8
0,1
6,5

5,6
4,5

Evolutie
2019-2020
Productiviteit
6,2
-12,2

GJG: Gemiddelde jaarlijkse groei.
Bron: Eurostat (Nationale Rekeningen), eigen berekeningen.

• Tussen 2015 en 2019 groeiden de loonkosten per uur van de sectoren C13-15 gemiddeld met
0,9 % per jaar in België 22, terwijl de reële productiviteit een daling van 4,9 % kende. Die
vermindering van de productiviteit 23 vloeit met name voort uit de veel snellere daling van de
toegevoegde waarde van de sector (-8,2 %) dan die van de werkgelegenheid (volume gewerkte
uren -3,4 %). Daardoor namen de LKE voor deze periode in België toe (+6,2 %).

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.
22

23 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 %).

LKE
-0,6
19,0
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•

De analyse van de prestaties van onze partners over een lange periode (2010-2019) toont aan
dat Duitsland en Nederland een stijgend profiel vertonen van hun LKE, anders dan Frankrijk
waarvan het profiel licht dalend is. Over een recentere periode (2018-2019) lopen de LKE op
in alle landen behalve Duitsland. Zoals reeds vermeld nemen in 2020 de LKE in België af,
terwijl ze fors toenemen in Nederland (+19,0 %).

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 vervaardiging van textiel minder
geconcentreerd 24 zijn dan het gemiddelde van de industriële sectoren (zie tabel 11 25). Slechts
twee categorieën lijken een hoog concentratiepeil te kennen, namelijk de vervaardiging van
gebreide en gehaakte stoffen (C13.91) 26 en de vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen
van gebonden textielvlies, behalve kleding (C 13.95), die respectievelijk een HHI halen van 0,28 en
0,62.

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.
24

26

De sector omvat de vervaardiging van wol, fluweel en gebreide en gehaakte stoffen.
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Tabel 11. Indicatoren van de structuur en de marktwerking van de categorieën van de
vervaardiging van textiel, gemiddelde 2013-2018
Categorie

Penetratiegraad
invoer

Kapitaalintensiteit

0,030

66,57 %

0,155

9,12 %

0,033

13,68 %

0,080

68,67 %

0,100

7,37 %

0,060

Textielveredeling (C13.30)

9,70 %

0,075

0,00 %

0,199

8,49 %

0,020

Vervaardiging van gebreide en gehaakte
stoffen
(C 13.91)
Vervaardiging van beddengoed,
tafellinnen en textiel voor huishoudelijk
gebruik
(C 13.921)
Vervaardiging van overige
geconfectioneerde artikelen
m.u.v. kleding (C 13.929)

2,00 %

0,278

72,68 %

0,246

12,96 %

0,004

4,91 %

0,055

82,89 %

0,131

3,95 %

0,044

23,81 %

0,034

0,00 %

0,116

10,55 %

0,020

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
(C 13.93)
Vervaardiging van koord, bindgaren,
touw
en netten (C 13.94)
Vervaardiging van gebonden textielvlies,
behalve kleding (C 13.95)

19,70 %

0,138

33,81 %

0,109

7,04 %

0,109

1,05 %

0,201

72,69 %

0,264

8,55 %

0,015

0,98 %

0,623

95,88 %

0,138

8,43 %

0,004

Vervaardiging van ander technisch en
industrieel textiel (C 13.96)

11,75 %

0,102

44,86 %

0,100

7,37 %

0,102

100,00 %

0,162
0,261

53,80 %
48,40 %

0,156
0,182

8,38 %
9,66 %

0,041
0,047

Bewerken en spinnen van textielvezels
(C13.10)
Weven van textiel (C13.20)

TOTAAL C-13
Totaal industrie

Binnenlandse
omzet
(% van totaal C13)
12,42 %

HHI

Price Cost
Margin

Noot: deze indicatoren zijn niet beschikbaar voor de vervaardiging van andere textielproducten (NACE
13.99), door het gebrek aan betrouwbare gegevens
Bron: Prijzenobservatorium, Horizontale screening van de marktsectoren van de Belgische economie, 2020.

•

•

Die categorieën lijken bovendien sterk onderhevig te zijn aan buitenlandse concurrentie.
Gemiddeld voor de periode 2013-2018 ligt het deel van het goederenverbruik van die sector
dat afkomstig is uit invoer (ten nadele van de binnenlandse productie) boven de 60 % in de
meeste categorieën, zoals het weven van textiel (C13.20), de vervaardiging van beddengoed
(C13.91) of van koord, bindgaren, touw en netten (C13.94). De vervaardiging van beddengoed
(C13.91) en de vervaardiging van gebonden textielvlies, exclusief kleding (C13.95), de twee
voornoemde categorieën met een hoger concentratiepeil, zijn eveneens aan een sterke
concurrentie van buitenlandse bedrijven onderhevig.
De kapitaalintensiteit 27, dat is het vereiste kapitaal om op de markt te komen, lijkt geringer
dan in andere industriële sectoren. Het economische gewicht van de toetreders en uittreders,
gemeten door middel van de churn rate 28, is tussen 2013 en 2018 enigszins lager gebleven 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), alsook voor het weven van textiel (C13.20).

De kapitaalintensiteit van een sector kan omschreven worden als het kapitaal dat nodig is om een euro aan
totale bedrijfsopbrengst te genereren. Die 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.

27

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.

28

Churn rate
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•

De indicator voor de winstmarge (Price Cost Margin - PCM 29) is vrij zwak voor de
textielsectoren. Slechts twee sectoren hebben een hogere PCM dan het gemiddelde van de
industriële (9,66 %), meer bepaald de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (C13.91)
(12,96 %) en de vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, behalve
kleding (C13.929) 30 (10,55 %).

1.4.2. Demografie van de ondernemingen
•

•

•

De Belgische sector C13-14 telde 2.060 ondernemingen in 2019, tegenover 2.245 in 2015 en
2.473 in 2010. De gemiddelde jaarlijkse groeivoet bedroeg -2,0 % tussen 2010 en 2019 en 2,1 % tussen 2015 en 2019. In 2019 telde Duitsland ongeveer 7.600 ondernemingen,
tegenover ongeveer 32.000 in Frankrijk en ongeveer 5.100 in Nederland. In Duitsland nam de
populatie actieve ondernemingen in de sectoren C13-14 af tussen 2010 en 2019, omgekeerd
dan in Frankrijk en Nederland.
Het aandeel van de actieve ondernemingen van de sectoren C13-14 in de verwerkende
nijverheid lag bij 5,2 % in 2019, tegenover 5,7 % in 2015 en 6,2 % in 2010. In Duitsland
behoorden 3,5 % van de verwerkende ondernemingen tot de sectoren C13-14 in 2019,
tegenover 11,0 % in Frankrijk en 7,0 % in Nederland. Het aandeel ondernemingen van de C1314 bleef stabiel in Duitsland tussen 2010 en 2019, nam fors toe in Frankrijk en in mindere
mate in Nederland.
Het aandeel ondernemingen zonder personeel lag in 2019 lager in België dan in Frankrijk of
Nederland, maar hoger dan in Duitsland. Die ondernemingen hebben een geringer
groeipotentieel (zie het laatste verslag van de Nationale Raad voor de Productiviteit).
Doorheen de jaren nam het aandeel ondernemingen zonder personeel in België toe van 54,5 %
in 2010 naar 64,2 % in 2019. Dat aandeel nam af in Duitsland (-10,4 procentpunt) maar steeg
in Frankrijk (+15,7 procentpunt) en in Nederland (6,4 procentpunt). België heeft in verhouding
meer ondernemingen met personeel dan Frankrijk en Nederland, waarbij 11,5 % van de
actieve ondernemingen 10 personen of meer in dienst hebben en 24,4 % er 1 tot 9 in dienst
hebben.

Deze indicator meet de bruto operationele winstmarge van de sector op basis van de gegevens van de
enquête naar de structuur van de ondernemingen.

29

Deze sector omvat onder meer de vervaardiging van gordijnen, rolgordijnen, kampeerartikelen, zeilen,
vlaggen, reddingvesten en parachutes.

30
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Grafiek 13. Verdeling van de populatie actieve ondernemingen in de sectoren C13-14
volgens het aantal werknemers in 2019
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Bron: Eurostat.

•

•

De ondernemingsdynamiek kan gemeten worden aan de hand van de churn rate, de
turbulentiegraad. Dat is het saldo van de oprichtingsgraad (birth rate) en de stopzettingsgraad
(death rate). De turbulentiegraad in België is een van de laagste van de EU27, met een resultaat
van 7,23 %. De drie buurlanden presteren veel beter dan België op dat vlak. Terwijl Nederland
en Frankrijk een turbulentiegraad hebben die voornamelijk ondersteund wordt door een groot
aantal oprichtingen van ondernemingen, heeft Duitsland dat meer te danken aan een groot
aantal stopzettingen.
De overlevingsgraad van de ondernemingen op 5 jaar ligt hoger in België in de sectoren C1314 dan in Duitsland of Frankrijk. Bijna 57,89 % van de vijf jaar eerder opgerichte
ondernemingen zijn nog steeds actief in de C13-14 in 2019. In Nederland ligt de
overlevingsgraad op 61,06 %.
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Grafiek 14. Turbulentiegraad (churn rate) in de sectoren C13-14 in 2019
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Bron: Eurostat.

1.4.3. Zakenklimaat
•
•

•

•

•

De laatst beschikbare rangschikking van de Doing Business van de Wereldbank is die van
2020. België nam er de 45e plaats in, terwijl onze buurlanden er beter voor stonden: de 24e
voor Duitsland, de 32e voor Frankrijk en de 36e voor Nederland.
De Digital Economy and Society Index 2021 van de Europese Commissie, die de mate van
digitalisering van de economie evalueert, plaatst België op de 12e plaats in de Europese Unie,
na onze drie voornaamste partners. Ons land presteert goed op het gebied van connectiviteit,
buiten de uitrol van 5G, bij uitstek het zwakke punt van ons land. België komt voor Frankrijk
en Duitsland op het gebied van integratie van digitale technologie in de ondernemingen. De
Belgische digitale overheidsdiensten zijn ruim ontwikkeld, maar doordat de burgers er weinig
gebruik van maken, komt België hier op de 17e plaats.
België is 24e gerangschikt in de IMD World Competitiveness Ranking 2021 onder 64
bestudeerde landen. De zwakke punten van België zijn het fiscale stelsel en de
basisinfrastructuur, terwijl het wel troeven heeft op het gebied van maatschappelijk raamwerk,
productiviteit en efficiëntie van het onderwijs. België presteert beter dan Duitsland en
Frankrijk rond bedrijfswetgeving en houdingen en waarden.
Volgens de Investment Survey 2021 van de Europese Investeringsbank (EIB) zijn de
ondernemingen van de Belgische verwerkende nijverheid pessimistisch over het politiekregelgevend klimaat en over de externe financieringen, terwijl ze veeleer optimistisch zijn over
het algemeen economische klimaat, de zakelijke vooruitzichten en de interne financieringen.
De studie merkt op dat de Belgische industriesector goed presteert op het gebied van het
aantal financieel geremde ondernemingen, met een kleinere verhouding dan de andere
sectoren en dan de EU als geheel.
De Ernst & Young Attractiveness Survey 2021 plaatst België op de 5e plaats van
aantrekkelijkste Europese landen (in ruime zin) volgens het aantal buitenlandse directe
investeringsprojecten (DBI). Frankrijk is 1e,, Duitsland 3e en Nederland 8e. België telde 227
DBI-projecten in 2020. Daaronder waren er slechts twee projecten voor de textielsector, goed
voor 160 nieuwe arbeidsplaatsen, dat is de 2e beste ratio arbeidsplaatsen/project in België.
De bevraagde ondernemingen noemden de aantrekkelijkheid van de ondernemingscultuur, de
kwaliteit van de arbeidskrachten en de grootte van de binnenlandse markt.
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•

Vanuit energiestandpunt toonde de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het
Gas (CREG) in juni 2021 aan dat Belgische elektro-intensieve ondernemingen een
concurrentienadeel hadden tegenover de ondernemingen van de buurlanden (Frankrijk,
Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) voor elektriciteitsprijzen. De niet-elektrointensieve industriële verbruikers bevonden zich niet in die situatie. De gasprijzen waren,
ongeacht het verbruik, ook gunstig voor de Belgische ondernemingen, tenminste tot de sterke
en aanhoudende inflatie van de energieprijzen vanaf september 2021. In 2020 was de textielen ledersector volgens de Statbel-gegevens goed voor ongeveer 0,4 % van het finale
energieverbruik in België. Dat finale verbruik van de sector is verdeeld over gas en elektriciteit.
De stijging van de energieprijzen dreigt dan ook een aanzienlijke impact te hebben op de
energiekosten van de sector.

1.4.4. Duurzame economie
Duurzame economie en circulaire economie
•

•

•

•

Het verbruik van grondstoffen en hulpbronnen oefent een groeiende druk uit op het klimaat,
op de natuurlijke hulpbronnen en op de biodiversiteit. De aspecten van duurzame
ontwikkeling bepalen dan ook meer en meer de manier waarop de ondernemingen opereren
in Europa en in de wereld. De textielindustrie heeft een grote ecologische voetafdruk. De
productie van in de EU geconsumeerde kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel genereerde
een uitstoot van 654 kg CO2-equivalent per persoon in 2017 31. De textielproductie verbruikt
ook grote hoeveelheden water en chemische stoffen. In Europa verbruikt elke persoon jaarlijks
gemiddeld 26 kg textiel, terwijl er elk jaar gemiddeld 11 kg textiel per persoon weggeworpen
wordt 32. Er wordt geschat dat wereldwijd minder dan 1 % van de textielproducten in de wereld
gerecycleerd wordt tot nieuw textiel 33.
Terwijl sommige ondernemingen in de sector reeds begonnen zijn met het innoveren en
aanpassen van hun productie- en distributiewijzen om beter te beantwoorden aan de
duurzaamheidsaspecten, blijft de textielindustrie aan de oorsprong liggen van aanzienlijke
milieueffecten. Bovendien blijft haar circulair potentieel zwaar onderbenut. Een grotere
circulariteit van de productie zou ervoor zorgen dat textiel duurzamer en energiezuiniger
ontworpen wordt zodat het hergebruikt, hersteld en gerecycleerd kan worden.
De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie is een prioriteit geworden voor
de besluitvormers en ondernemingen in Europa. De European Green Deal 34 is de nieuwe
Europese strategie om een concurrerende Europese economie te ondersteunen, die efficiënt
is in het grondstoffengebruik en waarvan de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 2050
tot zero herleid worden. Het in 2020 gepubliceerde actieplan voor een circulaire economie
van de EU 35 bevat een reeks maatregelen die de druk van de producten op het milieu moet
verminderen. Tot slot ondersteunt de industriële strategie van de EU de dubbele overgang
naar een groene en digitale economie. Die drie strategische documenten noemen de
textielsector als een prioritaire sector.
Op 30 maart 2022 keurde de Europese Commissie een EU-strategie voor duurzaam textiel
goed 36. Die strategie streeft naar een grotere concurrentiekracht, veerkracht en duurzaamheid
van de sector, door ecodesign te stimuleren, een eind te stellen aan de vernietiging van niet
verkochte goederen, door de vervuiling met microplastics aan te pakken en het hergebruik en
de recyclage van afgedankt textiel aan te moedigen.
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EU strategy for Sustainable and Circular Textiles
1. Belangrijkste maatregelen
Met de nieuwe Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel wil de Commissie een
samenhangend kader en visie naar voren schuiven voor de transitie van de textielsector.
Om te beginnen zet de strategie in op het verlengen van de levensduur van textiel alsook een
betere recyclage ervan. Er worden bindende productspecifieke vereisten opgesteld in het kader
van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Die gaan over verschillende facetten
van het ontwerp zoals duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid, recycleerbaarheid.
Ten tweede is het de bedoeling om grote bedrijven te verplichten transparant te zijn over het
aantal producten dat ze vernietigen of weggooien alsook de verdere verwerking ter voorbereiding
van hergebruik, recyclage, storten, verbranden. De Commissie geeft ook aan een verbod te willen
invoeren op de vernietiging van onverkochte producten.
Ten derde wordt ook het vrijkomen van microplastics bestreden doorheen de verschillende fasen
van de levenscyclus met een reeks preventie- en reductiemaatregelen. Zo wil de Commissie
bindende ontwerpvereisten invoeren, maatregelen treffen die zich op de emissies tijdens het
productie- en (voor)wasproces richten, de etikettering aanpassen en innovatieve materialen
bevorderen. Daarenboven wordt ook gedacht aan het opstellen van richtsnoeren voor nietagressieve wasmiddelen, onderhoud en wassen, de behandeling van afvaltextiel en regelgeving
voor een betere behandeling van afvalwater en zuiveringsslib.
Ten vierde wordt in het kader van de ESPR een digitaal productpaspoort ingevoerd. Dat zal
informatie bevatten over de circulariteit en andere milieuaspecten. Ook de Textile Labelling
Regulation wordt herbekeken. In het kader van die herziening wil de Commissie een verplichting
invoeren om informatie over onder andere duurzaamheids- en circulariteitsparameters openbaar
te maken.
Ten vijfde wil de Commissie via verschillende wegen het gebruik van groene claims in goede banen
leiden:
•

•
•
•

In het kader van het initiatief “Empowering consumers for the Green Transition” krijgen
consumenten informatie over een commerciële duurzaamheidsgarantie en informatie die
relevant is voor reparatie. Daarnaast worden algemene milieuclaims (“groen”,
“milieuvriendelijk” of “goed voor het milieu”) enkel toegestaan als ze onderbouwd zijn op basis
van specifieke (EU-) milieukeuren of EU- wetgeving. Vrijwillige duurzaamheidskeurmerken
moeten daarenboven gebaseerd zijn op verificatie door een derde partij (bv. een
overheidsinstantie). Groene claims rond toekomstige milieuprestaties (bv. “klimaatneutraal
tegen 2030”) zullen ook moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.
In het kader van het initiatief rond groene claims blijft de Commissie verder werken aan
minimumcriteria voor alle soorten milieuclaims. Daarvoor wordt gekeken naar
milieuvoetafdrukmethoden om milieuclaims te onderbouwen en daarover te communiceren.
De criteria van de EU-milieukeur voor textiel en schoeisel worden herzien om de keuze voor
milieuvriendelijke textielproducten makkelijker en meer betrouwbaar te maken.
Ondernemingen worden aangemoedigd om prioriteit te geven aan “fibre-to-fibre”-recyclage
en zo de kringloop voor textielproducten te sluiten.

Als laatste wordt er meer ingezet op uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) 37 en het
bevorderen van hergebruik en recyclage van textielafval. Verschillende lidstaten hebben al regels
rond UPV voor textiel, maar de Commissie wil die harmoniseren. De Commissie stelt voor dat een
aanzienlijk deel van de bijdragen aan de UPV-regelingen gebruikt wordt in afvalpreventie en
voorbereiding voor hergebruik.
2. Voorwaarden scheppen voor de industrie van de toekomst
De Commissie wil de Europese industrie ondersteunen en veerkrachtiger maken in de economie
van de toekomst. Binnen een proces van co-creatie met stakeholders wordt er gewerkt aan een

37

Extended Producer Responsibility (EPR).
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visie voor de toekomst. Dat transitietraject voor het textielecosysteem moet eind 2022 resulteren in
een gemeenschappelijke visie op de textielsector en eventueel ook verbintenissen op het vlak van
duurzaamheid.
Om te beginnen wil de Commissie de overproductie en overconsumptie van kleding terugdringen
die ontstaan is door de opkomst van “snelle mode” (fast fashion). Er wordt ingezet op meer
circulaire businessmodellen zoals product-as-a-service, tweedehandsdiensten, terugnemen van
producten en reparatie om de levensduur van textiel te verlengen. De Commissie gaat die nieuwe
businessmodellen ondersteunen bij hun opschaling en zo de sector meer hulpbronnenefficiënt te
maken. In het kader van hergebruik wordt een belangrijke rol naar voren geschoven voor sociale
ondernemingen aangezien zij veel potentieel hebben om groene, lokale en inclusieve jobs te
creëren. Ook lidstaten spelen een belangrijke rol door de hergebruik- en reparatiesector te
ondersteunen als deel van de sociale economie.
Ten tweede gaat de commissie ervoor zorgen dat de rechten van consumenten en producenten in
de eengemaakte markt beter worden nageleefd. Het EU Product Compliance Netwerk zal in
samenwerking met de lidstaten het markttoezicht coördineren. Ook wordt er een EU Toolbox
against counterfeiting opgericht tegen 2023. Die wordt gedeeld met markttoezichters, politie en
douane.
Ten derde zal de Commissie onderzoek, innovatie en investeringen ondersteunen. Daarvoor
worden een hele reeks instrumenten gebruikt om de transitie van de textielsector te stimuleren.
Daarbij wordt onder andere gekeken naar het gemeenschappelijke stappenplan voor industriële
technologie inzake circulariteit, publiek-private partnerschappen, het LIFE- programma, de
taxonomieverordening en de nationale herstelplannen.
Om die transitie te verwezenlijken is er nood aan personeel met de juiste vaardigheden. Onder het
EU pact voor vaardigheden wil de commissie de textielsector ondersteunen om de juiste personen
te vinden en op te leiden.
3. Een wereldwijde duurzame textielwaardeketen
Een grote meerderheid van het textiel dat in de EU wordt geconsumeerd, wordt geïmporteerd uit
derde landen. De Commissie wil daarom ook internationaal duurzamer en meer circulair textiel
nastreven. De voorgestelde maatregelen focussen op waardig en beter werk, alsook
traceerbaarheid, transparantie en passende zorgvuldigheid (“due diligence”) doorheen de
wereldwijde toeleveringsketen voor textiel.
Ook zal de export van textielafval worden aangepakt. Een eerste stap werd al gezet met het
voorstel voor nieuwe EU-regels voor afvalexport. Afvalexport naar niet-OESO landen zal immers
enkel toegestaan worden als die landen bereid zijn om het in te voeren en aangeven dat ze dat
afval duurzaam kunnen verwerken. De Commissie wil ook specifieke regels ontwikkelen om
tweedehands kledij te onderscheiden van afval en engageert zich om de wereldhandel van
textielafval en tweedehands textiel transparanter en duurzamer te maken.

1.4.5. Regelgeving
Handelsbelemmeringen
In samenwerking met de industrie en de lidstaten van de Europese Unie (EU) stelde de Europese
Commissie een reeks handelsbelemmeringen van textielproducten vast in bepaalde derde landen.
Een handelsmaatregel in een derde land kan een handelsbelemmering worden wanneer het
voornaamste doel van dat land de bescherming van zijn markt is. Een dergelijke 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
databank die de 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
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het Engels) 38. De Belgische delegatie, bestaande uit de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD
Economie nam deel aan de debatten over die thema’s in dat comité.
Onder de handelsbelemmeringen voor textielproducten die opgenomen zijn in de MADB en die
nog steeds van kracht zijn, bevinden zich onder meer:
•

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

•

de toezichtsmaatregelen 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 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 niet-automatische vergunningen (id. 12800) in Bolivia
de Provisional Additional Safeguard Duty (id. 14662) in Algerije
de tekortkomingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (id. 10382)
in Australië
de eisen op het gebied van certificatie (id. 15102) in Zuid-Korea
het invoerverbod (id. 15813) in Sri Lanka

Voor een beperkt deel van die belemmeringen werden er Belgische belangen opgemerkt en
verdedigd bij het MAAC. Voor alle genoemde belemmeringen kunnen betrokken partijen nog hun
rechten doen gelden bij de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Economie 39.
Naast handelsbelemmeringen kunnen de uitvoerders van de EU tevens te kampen hebben met
handelsbeschermingsmaatregelen door derde landen. 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 toegepast door India op de invoer van “Synthetic Filament Yarn of
Nylon”. Tenzij ze verlengd worden, lopen de definitieve maatregelen af op 5 oktober 2023
2. vrijwaringsmaatregel toegepast door Turkije op de invoer van “Yarn of Polyamides and Other
Nylon”. Tenzij ze verlengd worden, lopen de definitieve maatregelen af op 20 november 2022
3. vrijwaringsmaatregel toegepast door Indonesië op de invoer van “Curtains (including Drapes),
Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles”. Tenzij ze verlengd worden, lopen
de definitieve maatregelen af in november 2022
4. vrijwaringsmaatregel toegepast door Indonesië op de invoer van “Fabrics – Cotton; ManMade Filaments; Man-Made Staple Fibres; Special Woven Fabrics; Knitted or Crocheted
Fabrics”. Tenzij ze verlengd worden lopen de definitieve maatregelen af in november 2022
5. vrijwaringsmaatregel toegepast door Indonesië op de invoer van “Yarn (other than Sewing
Thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres”. Behoudens verlenging lopen de definitieve
maatregelen af in november 2022
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Dit comité onderzoekt op technisch vlak de markttoegangsproblemen van derde landen.
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Zij kunnen daartoe gebruik maken van volgend adres: tradepolinfo@economie.fgov.be
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6. vrijwaringsmaatregel toegepast door Turkije op de invoer van “Synthetic Staple Fibres of
Polyesters”. Tenzij ze verlengd worden, lopen de definitieve maatregelen af op 24 september
2024
7. vrijwaringsmaatregel toegepast door Indonesië op de invoer van “Carpets and Other Textiel
Floor Coverings”. Tenzij ze verlengd worden, lopen de definitieve maatregelen af op 16
februari 2024
8. vrijwaringsmaatregel toegepast door Indonesië op de invoer van “Articles of Apparel and
Clothing Accessories”. Tenzij ze verlengd worden, lopen de definitieve maatregelen af op 11
november 2024
9. vrijwaringsonderzoek gestart op 24 december 2021 door Peru op de invoer van “Clothing”.
De hierboven genoemde gevallen en alle andere procedures die de EU-belangen treffen, zijn
opgenomen in een databank die beheerd wordt door de Commissie 40. 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. Voor alle
handelsbeschermende maatregelen hierboven kunnen de operatoren en andere betrokken
partijen nog steeds hun belangen verdedigen bij de FOD Economie 41.
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.
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2. Analyse SWOT
2.1. Sterktes
•

In het geheel genomen verkeren de Belgische textielondernemingen in een goede financiële
gezondheid (solvabiliteit en liquiditeit), ondanks de schok van de coronacrisis.

•

De Belgische economie kent een historische en kennisintensieve textielcluster, met zowel
textielproducenten als producenten van textielproductiemachines als gespecialiseerde
kenniscentra (waaronder ook samenwerkingen met de onderwijssector).

•

Naast een groot aantal kleine ondernemingen zonder personeel bestaat de Belgische
textielsector daarnaast ook uit enkele multinationals die ertoe bijdragen dat ons land op de
wereldkaart komt te staan.

•

De investeringsgraad van de sectoren “Vervaardiging van textiel, kleding, leder en schoeisel
(C13-15)” van België overtreft die van de buurlanden.

•

België vertoont tevens gemiddeld een sterke R&D-intensiteit, die hoger ligt dan die van de
bestudeerde landen.

•

Qua innovatie vertoont ons land (in 2018) de beste prestaties op het vlak van
productieprocessen van goederen en diensten en op het vlak van communicatie- en
informatieverwerkingsprocessen ten opzichte van zijn voornaamste handelspartners.

•

België geniet een aanzienlijk comparatief voordeel voor plantaardige textielvezels, niet
gesponnen, voor vloerbekledingen, etc. en de overige synthetische en kunstmatige vezels
geschikt voor het spinnen.

2.2. Zwaktes
•

De bruto toegevoegde waarde is gedaald sinds 2010 ondanks een opstoot in 2014-2015,
zowel in absolute als in relatieve waarde in vergelijking met de sector als geheel op Europees
niveau of met diens gewicht in de Belgische verwerkende nijverheid.

•

De werkgelegenheid nam fors af, met gemiddeld 5 % per jaar tussen 2000 en 2020.

•

De sector is sterk afhankelijk van het buitenland voor de productie-input.

•

Door het dubbele effect van de afgenomen productiviteit (op middellange en lange termijn)
en de toegenomen loonkosten, brengt de stijging van de LKE het kostenconcurrentievermogen van de sectoren C13-15 in het gedrang.

•

Voor een lange periode (2010-2017) vertoont België een grote negatieve kapitaalbijdrage,
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 (productiviteit per uur).

•

De aanzienlijke daling van de totale activa (materiële activa en immateriële activa), die zich
aftekent op korte en op lange termijn, oriënteert de sector naar een neergang als de trend zich
voortzet.

•

Tussen 2008 en 2018 was België nettoinvoerder van toegevoegde waarde van de textiel- en
lederindustrie. Na België had China de grootste invloed op de toegevoegde waarde van de
Belgische productie van de sector. Die sterke afhankelijkheid van de Belgische toegevoegde
waarde van China houdt risico’s in in geval van crisis (bv. COVID-19).

•

Ons land is de 1e uitvoerder van textiel op Europees niveau in 2020 (16,7 % van het Europese
totaal) na een 2e plaats in 2015, die evenwel overeenstemde met een hogere ratio (16,8 %
van de Europese uitvoer). De terugval van de Duitse uitvoer ligt aan de oorsprong van de
vordering van België in de rangschikking.

•

De ondernemingsdynamiek is zwak in de sector (net als in de Belgische economie als geheel).
Hoewel de vernieuwingsgraad op middellange termijn verbeterde in absolute waarde, lijkt de
situatie in de Belgische textielsector kwetsbaarder dan in de buurlanden.
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2.3. Kansen
•

Steeds meer consumenten vragen om innoverende kwaliteitsproducten die duurzaam worden
geproduceerd. Ze zijn ook bereid om meer te betalen voor die producten, hetgeen de
ontwikkeling van de Europese textielindustrie ten goede kan komen (Euratex).

•

De ontwikkeling van de Europese textielindustrie zal moeten verlopen via een ecodesign van
de textielproducten. Daartoe moet de industrie gebruik maken van secundaire grondstoffen
en de recyclage van afgedankte producten vergemakkelijken. Daarnaast zal de industrie ook
het vrijkomen van microplastics uit textiel moeten reduceren en toezien op de aanwezigheid
van gevaarlijke stoffen.

•

De COVID-19-crisis onderstreepte de grote verwevenheid van de sector in de mondiale
waardeketen, hetgeen zou kunnen leiden tot een bewuster en lokaler aanbod, waarbij
potentieel de concurrentiedreiging van de Aziatische landen teruggebracht kan worden.

•

Het aantal hooggeschoolde personeelsleden nam toe voor de periode 2018-2020. Die
toename van de vaardigheden van het personeel zal bijdragen tot het behalen van de
ontwikkelingsdoelstellingen van de textielsector (ecodesign, innnovatie …).

•

Een verder doorgedreven specialisatie door in te zetten op verdere digitalisering van de
productie- en verkoopprocessen, kwaliteit ...

•

De nieuwe manieren van omgaan met textiel (door de klimaatverandering,
mobiliteitsproblemen door veroudering ...) leiden tot nieuwe productontwikkelingen en
nieuwe producten: onder meer op het gebied van technisch textiel dat gekozen wordt voor
de veiligheid, de gezondheid, het milieu en het comfort. Innovatie is daarbij de sleutel.

2.4. Bedreigingen
•

De aanhoudende stijging van de energieprijzen, die de productiekosten van de sector onder
druk kunnen zetten (Euratex, Fedustria).

•

De stijging van de inflatie, die zowel een weerslag heeft op de stijging van de grondstofkosten
als op de stijging van de lonen.

•

De schaarste aan geschoolde arbeidskrachten leidden tot een geringe deelname aan de
werkaanbiedingen (Euratex en Fedustria). De arbeidskrachten worden ouder en beschikken
niet over digitale en op duurzaamheid gerichte vaardigheden, die voortaan cruciaal zijn voor
de transformatie van de sector. Het aanwerven van die jongere profielen vormt een
belangrijke uitdaging.

•

De financiële rentabiliteitsratio’s van de sector en zijn ondernemingen zijn gedaald tussen
2015 en 2020.

•

De concurrentiedruk van landen waar het goedkoper produceren is.

•

Handelsbelemmeringen

•

Brexit :

•

•

Het Verenigd Koninkrijk vormt een belangrijke afzetmarkt voor bepaalde specifieke
producten van de textielsector (speciale weefsels, tapijten, enz.).

•

Een level playing field is vereist voor regelgeving, REACH, normen en standaarden ... maar
ook, bijvoorbeeld, voor de bescherming van de intellectuele eigendom.

•

De invloed van de wisselkoers pond/euro.

De populatie actieve ondernemingen in de sector kent een dalende trend op middellange
termijn, terwijl het aandeel ondernemingen zonder werknemers toeneemt. Dat evolutieprofiel
zou de productiviteitswinst van de sector kunnen beknotten, door het vasthouden van
geschoolde arbeidskrachten en kapitaal ondernemingen zonder groot groeipotentieel.
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Begrippenlijst
Methodologie: 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 𝑖𝑖 when its ratio of
exports of product 𝑖𝑖 to its total exports of all goods (products) exceeds the same ratio for the world
as a whole:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
Where
•
•
•
•
•

𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴
=
≥1
𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑃𝑃 is the set of all products (with 𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃),
𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴 is the country 𝐴𝐴's exports of product 𝑖𝑖,
𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤 is the world's exports of product 𝑖𝑖,
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴 is the country A's total exports (of all products 𝑗𝑗 in 𝑃𝑃), and
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤 is the world's total exports (of all products 𝑗𝑗 in 𝑃𝑃).

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 𝑖𝑖 is considered to have an export strength in that product. The higher the
value of a country’s RCA for product 𝑖𝑖, the higher its export strength in product 𝑖𝑖.

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 Belgische
en Europese 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 de ondernemingen
Vernieuwingsgraad (churn rate)
De vernieuwingsgraad van een jaar t is het saldo van de oprichtingsgraad (birth rate) van het jaar
t en de opheffingsgraad (death rate) van het jaar t. De oprichting (birth) van een onderneming
wordt door Eurostat gedefinieerd als het resultaat van de combinatie van productiefactoren op
voorwaarde dat geen enkele andere onderneming bij het gebeuren betrokken is. Een oprichting
omvat geen toetredingen tot de populatie van actieve ondernemingen naar aanleiding van fusies,
afscheidingen, opsplitsingen of herstructureringen van ondernemingen. Een oprichting is evenmin
het gevolg van een verandering van activiteit en dus toetreding tot een subpopulatie. Er is dus
sprake van een oprichting wanneer een onderneming bij nul begint en een nieuwe activiteit start.
Wanneer een slapende onderneming terug geactiveerd wordt binnen twee jaar na stopzetting
wordt dat niet beschouwd als een oprichting. De opheffing (death) van een onderneming volgt
dezelfde logica. Het gaat dan om de ontbinding van een combinatie van productiefactoren. Een
onderneming wordt in de verdwijningen opgenomen wanneer ze niet gereactiveerd wordt na twee
jaar non-activiteit.
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 voor 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
•

Operationele marge: Bedrijfsresultaat (9901) / omzet (70)

•

Ondernemingsmarge: Resultaat na belastingen (9904) / omzet (70)

•

Productiviteit/Bruto toegevoegde waarde per werknemer: [Bedrijfsopbrengsten (7074) –
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compensaties (740) – Handelsgoed,
grondstoffen en hulpstukken (61)] / Gemiddeld aantal werknemers

•

Quick ratio (liquiditeit in enge zin): [vorderingen minder dan een jaar (40/41) +
geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58)] / schulden minder dan een jaar (42/48)
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•

Current ratio (liquiditeit in ruime zin): [voorraden (3) + vorderingen minder dan een jaar
(40/41) + geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58) + overlopende rekeningen
(490/1)]/ [schulden minder dan een jaar (42/48) + overlopende rekeningen (492/3)]

•

Solvency / solvabiliteit: eigen vermogen (10/15) / vreemd vermogen (1749) x 100

47

Lijst van grafieken
Grafiek 1. Relatief aandeel van de bruto toegevoegde waarde van de sectoren C13-15 in het
Europese totaal .............................................................................................................................................. 10
Grafiek 2. Evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de sectoren C13-15 ............................ 11
Grafiek 3. Opsplitsing van de evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de sectoren C13-15
in België ........................................................................................................................................................... 12
Grafiek 4. Concurrentievermogen van de uitvoer van de sector C13, 2015-2019 in 2019-202017
Grafiek 5. Marktdynamiek en concurrentievermogen van de uitvoer van goederen voor de zeven
subsectoren van het Belgische textiel, 2019-2020 ................................................................................ 18
Grafiek 6a. Aandeel van de binnenlandse toegevoegde waarde in de buitenlandse finale vraag in
2018 ................................................................................................................................................................. 21
Grafiek 6b. Aandeel van de buitenlandse toegevoegde waarde in de binnenlandse finale vraag in
2018 ................................................................................................................................................................ 21
Grafiek 7. Evolutie van de netto toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie..................... 22
Grafiek 8. Aandeel van de toegevoegde waarde van de textiel- en lederindustrie in de finale vraag
in 2018 ............................................................................................................................................................. 23
Grafiek 9. Evolutie van de R&D-intensiteit van de sectoren C13-15 ................................................. 27
Grafiek 10. Bijdrage aan de gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per gepresteerd uur van
de sectoren C13-15....................................................................................................................................... 28
Grafiek 11. Evolutie van de loonkosten, van de productiviteit en van de LKE van de sectoren C1315 in België...................................................................................................................................................... 30
Grafiek 12. Evolutie van de productiviteit, van de loonkosten en van de loonkosten per eenheid
van de sectoren C13-15 ............................................................................................................................... 31
Grafiek 13. Verdeling van de populatie actieve ondernemingen in de sectoren C13-14 volgens het
aantal werknemers in 2019 ......................................................................................................................... 35
Grafiek 14. Turbulentiegraad (churn rate) in de sectoren C13-14 in 2019 ....................................... 36

Lijst van tabellen
Tabel 1. Gewicht van de verwerkende nijverheid en van de sectoren C13-15 ................................ 10
Tabel 2. Aandeel van de landen in de mondiale uitvoer van de sector C13 ...................................... 15
Tabel 3. Voornaamste bestemmingen van de uitvoer van de sector C13 van de Verenigde Staten,
België en diens naburige landen in 2020 .................................................................................................. 16
Tabel 4. Aandeel van de meest uitgevoerde producten van de sector C13 door de Verenigde
Staten, België en diens naburige landen ................................................................................................... 16
Tabel 5. Revealed comparative index in 2020 ......................................................................................... 19
Tabel 6. Arbeidsplaatsen (werknemers en zelfstandigen) van de sectoren C13-15 ........................ 25
Tabel 7. Investeringsgraad van de sectoren C13-15 en van de verwerkende nijverheid ............... 26
Tabel 8. Innoverende ondernemingen per type innovatie in de textielsector (C13) in 2018 ........ 27
Tabel 9. Materiële en immateriële activa van de sectoren C13-15 (nettokapitaalvoorraad) ......... 29
Tabel 10. Loonkosten (LK), reële productiviteit en LKE van de sectoren C13-15 ........................... 31
Tabel 11. Indicatoren van de structuur en de marktwerking van de categorieën van de
vervaardiging van textiel, gemiddelde 2013-2018 ................................................................................. 33

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
economie.fgov.be

