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1. INLEIDING 

Technisch textiel biedt een antwoord op hedendaagse maatschappelijke en industriële uitdagingen. Men 
kan technisch textiel trachten te definiëren als textielproducten die een ondersteunende en beschermende 
rol hebben eerder dan dat ze een esthetische meerwaarde bieden. Vandaag de dag is technisch textiel 
uitgegroeid tot de grootste speler binnen de textielmarkt. Door de toenemende innovatie en 
veranderende markt, blijft de vraag stelselmatig stijgen. Technisch textiel kan ondergebracht worden in 
twaalf verschillende sectoren: AgroTech, BuildTech, ClothTech, GeoTech, HomeTech, InduTech, Medtech, 
MobilTech, OekoTech, PackTech, ProTech en SportTech. Ook op basis van het type textiel kan een 
onderverdeling gemaakt worden: zo zijn er de geweven, niet-geweven, gebreide en gevlochten stoffen. 
Geografisch gewijs wordt de markt onderverdeeld in Noord-Amerika, Europa, Azië en de Pacifische 
eilanden en LAMEA (Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Afrika). Deze marktstudie zal zicht toespitsen op 
de Amerikaanse markt.    
 
Uit een recente studie blijkt dat de globale technische textielmarkt een marktwaarde bereikte van $234.715 
miljoen in 2017. Naar schatting zou de markt groeien tot een omvang van $334.938 miljoen tegen 2025, 
meer bepaald met een CAGR of globale groeiratio van 4,5% gedurende de periode 2018-2025. De globale 
marktgroei wordt voornamelijk verklaard vanuit de vraag naar hometech en mobiltech. De 
urbanisatietendens, bevolkingsgroei en de stijgende bestedingen in het infrastructuurnetwerk van de 
opkomende economieën zoals China en India verklaren deze stijging in de vraag naar hometech. Ook 
geotextiel en een stijgende voorkeur voor niet-geweven technische textielstoffen spelen een 
doorslaggevende rol in de groei. Finaal hebben ook de overheidsmaatregelen, die mandaten opstellen 
voor het gebruik van geotextiel in de infrastructuurprojecten, de weg vrijgemaakt voor een stijgende 
vraag. De keerzijde van de medaille betreft de hoge kostprijs van de ruwe materialen en afgewerkte 
goederen. Bovendien speelt ook het ontstaan van giftig afval bij de productie een nefaste rol voor de 
globale marktgroei. Niettemin laat deze keerzijde ruimte voor nieuwe opportuniteiten. Zo is er nog heel 
wat toekomst in het streven naar innovatieve oplossingen die kunnen leiden tot een betere recyclage en 
een vermindering in vervuilende uitstoot. Zo is er reeds een nieuwe generatie van smart textiles op komst 
die staan voor duurzaamheid. 
 
In 2017 was de VS de leidinggevende markt met betrekking tot technisch textiel. Deze positie werd 
ondersteund door een stijgende marktpenetratie van de producten, toenemende consumptie van 
technische textielproducten en het feit dat veel economieën voldoen aan hun vraag door deze te 
importeren vanuit de VS. Echter dreigt zij deze positie te moeten afstaan aan de Aziatische spelers die aan 
een sneller tempo groeien. Desalniettemin blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse markt ook 
gunstig. Het vervolg van deze marktstudie zal hier een breder licht op werpen.  
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2. MARKTONDERZOEK 

2.1 MARKTEVOLUTIE 

Vanuit het perspectief van de technische textielmarkt in de Verenigde Staten zijn gunstige wendingen op 
komst. De huidige positie voor de technische textielmarkt is veelbelovend en ook naar de toekomst toe 
blijft de marktgroei gegarandeerd. Er zijn verschillende factoren die deze gunstige vooruitzichten 
bevestigen. Vooreerst is dit te danken aan de algemene heropleving van de economische groei in de VS. 
Ook het BBP groeit opnieuw aan een hoger tempo. In het tweede kwartaal van 2018 werd een groei 
opgetekend van 4,2%, het hoogste groeiratio sinds het derde kwartaal van 2013. De gemiddelde groei van 
de eerste 3 kwartalen van het jaar 2018 ligt nu al 8,25% hoger dan de gemiddelde groei voor 2017. Uit de 
onderstaande figuur 1 kan men duidelijk de opwaartse evolutie van het BBP afleiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard heeft ook de politiek een grote invloed op de technische textielmarkt. De regering van de 
Verenigde Staten heeft het “Bipartisan Budget Act” aangekondigd. Dit akkoord verzekert de investeringen 
van financiële middelen in de militaire en infrastructuursector. Aangezien dit tevens de twee grootste 
afnemers zijn van coated technical textiles in de VS zal deze beslissing de technische textielmarkt gunstig 
beïnvloeden. Bovendien zien wij dat onder Trump’s handelsbeleid de VS zich meer gaat focussen op 
bilaterale in plaats van multilaterale overeenkomsten, wat leidt tot een bescherming van de binnenlandse 
markt. Tot slot ondersteunt ook de steeds grotere betrokkenheid van niet-technische textielbedrijven de 
marktgroei. Bedrijven zoals Alphabet van Google hebben aandacht voor deze industrie en ontwikkelen 
smart textile consumer applications.  
  

Figuur 1 Evolutie Bruto Binnenlands Product in de VS 
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2.2 BELANGRIJKSTE MARKSEGMENTEN VOOR TECHNISCH TEXTIEL 

2.2.1 Automobielsector 

De automobielindustrie is de grootste afnemer van technisch textiel. Hun dominante positie is niet alleen 
te verklaren vanuit de grootte van de productie van passagiersvoertuigen, in 2017 zakte het aantal 
producties van auto’s zelf met 18% ten opzichte van het jaar voordien. Het zijn echter de steeds nieuwere 
en betere autoapplicaties die de dominante positie in stand houden. Onder andere de vraag naar steeds 
efficiëntere apparatuur zoals airbags zijn hierbij doorslaggevend. Gezien de vooruitzichten wordt de 
positie voorspeld dominant te blijven. In Alabama zal een nieuwe Toyota/Mazda fabriek gebouwd worden 
ter waarde van 1.6 biljoen dollar. Eveneens de Volvo Fabriek in South Carolina zowel als de Daimler 
afdeling in Alabama bekrachtigen deze gunstige vooruitzichten. Tot slot zijn er nog andere bedrijven (zoals 
Stambord, Toray…) die uitbreidingen hebben aangekondigd die eveneens de automobielsector en dus ook 
de technische textielsector ten goede zullen komen.  
 
Daarenboven ligt ook nog een innovatief marktsegment in deze industrie verscholen. Het is de industrie 
bij uitstek waarvoor de technische textielindustrie nog heel wat kan betekenen. Momenteel bestaat er 
reeds een systeem van temperatuurregeling voor de zetels, maar het gaat nog verder. De ontwikkeling 
van een technologie die de bestuurders’ gewicht en grootte kan detecteren om zo een comfortabelere 
rijervaring te kunnen garanderen. Deze technologie zou er eveneens in slagen de vermoeidheid van de 
bestuurder te controleren.  
 

2.2.2 Militair segment 

Als we het militair segment bekijken dan zien we dat de vraag naar militair technisch textielmateriaal aan 
het uithollen is. Bovendien werd hun budget voornamelijk ingezet op het opvullen van deficitaire 
tekorten. De Budget Control Act (BCA) heeft vanaf 2011 de budgetvoorzieningen van het Department of 
Defense (DOD) sterk teruggeschroefd. In de toekomst zal dit echter een andere wending nemen. In de 
budgetten van 2019 en 2020 wordt er opnieuw heel sterk ingezet op de militaire voorzieningen. De Trump 
Administration en het congres hebben de budgetten opgetrokken van $594.9 biljoen in 2017 naar $686 
biljoen voor 2019. Merk op dat onder de toepassing van het Berry Amendement, de DOD voorrang geeft 
aan de in het binnenland geproduceerde militaire goederen. Dit biedt dus eveneens een bescherming voor 
de Amerikaanse markt. 
 
Hoewel de budgettaire maatregelen nu gunstigere vooruitzichten beloven voor de technische 
textielindustrie, moet men toch voorzichtig zijn met voorspellingen. Het is nog te vroeg om te bepalen in 
welke mate het hoger budget de industrie voor specifieke producten zoals shelters en persoonlijke 
militaire benodigdheden zal beïnvloeden. Wel zeker is dat het grootste deel van het budget naar 
vliegtuigen, militaire defensiesystemen en schepen zal gaan. Specifiek zal dit zich voor de technische 
textielindustrie vertalen in een boem in de vraag naar ondergeschikte materialen zoals bijvoorbeeld 
vliegtuigshelters.  
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 6 van 19 De technische textielmarkt in de VS 18.12.2018 
 

2.2.3 Airbags 

 
De laatste 20 jaar heeft de airbagindustrie een ongeziene groei gekend en deze groei wordt verwacht aan 
te houden. De vraag naar airbags stijgt niet alleen evenredig met de vraag naar het aantal geproduceerde 
auto’s, de laatste jaren stijgt ook het aantal airbags die geplaatst worden per auto. Ontwikkelingslanden 
hebben eveneens een stijgende interesse voor airbags. India en Brazilië zijn bezig met het opkrikken van 
hun veiligheidsvoorschriften en pleiten dat die voortaan airbags zullen vereisen. Verder zorgt ook de 
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s voor heel wat exploitatieruimte van deze industrie. Kortom de 
airbagmarkt wordt geschat het snelst groeiende marktsegment te zijn in het automobieltextiel met een 
groeiratio van 8.1%.  
 
Momenteel zijn ZF TRW Automotive Holdings Corp, Autoliv Inc. en Joyson Safety Systems (JSS) de drie 
grootste Amerikaanse aanbieders van airbags. We zien een daling in het aantal aanbieders van airbags, 
maar de potentiële bedrijfscapaciteit alsmede de globale locaties voor vestigingen blijven toenemen. 
Onlangs heeft Toray Advanced Textile zijn eerste investering in de Noord-Amerikaanse markt 
aangekondigd. Ze zullen een fabriek bouwen in Mexico, die de stijgende vraag in Mexico en Noord-Amerika 
zal voorzien van nylonvezels en stoffen voor airbags.  
 

2.2.4 Botensector 

 

De bootindustrie in de Verenigde Staten stijgt standvastig en heeft de laatste decennia zijn piek bereikt 

volgens de US’s National Marine Manufacturers Association. De technische textielmaterialen worden voor 

alle soorten boten aangewend, van vrijetijdsboten tot commerciële en militaire boten. Een breed gamma 

aan applicaties van gecoate technische textielstoffen worden gebruikt voor de productie en constructie 

van de boten. Zo bestaan kleine recreatieve boten, zoals raftingboten, voor 80% uit gecoate technische 

textielstoffen.  

2.2.5 Soft shelters 

 
De klimaatveranderingen hebben de publieke belangstelling gevestigd op de noodzaak aan voorzieningen 
in noodsituaties. De schade die orkanen veroorzaken of andere natuurrampen zoals de recente 
bosbranden in Los Angeles hebben de vraag naar grote noodtenten doen stijgen. Het bewustzijn heeft 
ertoe geleid dat overheidsinstellingen zoals “Readiness and Deployment Operations Group (RedDOG)” en 
“USPHS Response Teams” het gebruik van noodtenten overwegen. In essentie zijn dit multifunctionele 
tenten die worden aangewend in crisissituaties. Daarenboven worden ook in het leger veel tenten 
gebruikt, al zien we hier dat er eerder nood is aan hard-shell structuren.  
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3. INVOER EN UITVOER TECHNISCH TEXTIEL 

In 2017 nam de VS het voortouw met betrekking tot de technische textielmarkt. De primaire 
exportmarkten van de VS zijn India, Vietnam, Brazilië en Taiwan. In dit hoofdstuk wordt er een meer 
gedetailleerde weergave gegeven van de top 4 grootste importeurs en exporteurs per productcategorie. 
Dit zijn de meest prominente productcategorieën met betrekking tot de technische textielmarkt. Merk op 
dat er reeds een indicatie gegeven wordt voor 2018, maar aangezien het jaar nog maar net om is, kunnen 
hierover nog geen sluitende conclusies getrokken worden. Tot slot wordt ook een grafische weergave 
gegeven van de import en export van de VS gedurende de voorbije tien jaar.  

3.1 HS 5603 

De eerste categorie HS 5603 bevat gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of 
met tussenlagen. Met betrekking tot deze producten importeerde de Verenigde Staten het meest vanuit 
China, gevolgd door Duitsland, Japan en Canada. De staat die het meest van deze goederen importeerde 
is North-Carolina. In totaal werden desbetreffende goederen door 360 bedrijven in de VS geïmporteerd, 
goed voor een totale geldstroom van 1.343,62 miljoen dollar. Dit bedrag is gestegen met 0,4% ten opzichte 
van 2015. Daarmee is de Verenigde Staten de wereldwijd de grootste importeur ($1.344 mln), gevolgd door 
Duitsland ($1.048 mln) en daarna China ($897 mln).  
De top 4 van de landen waarnaar de VS de meeste van zijn producten exporteerde in 2017 zijn Mexico, 
Canada, China en België. De staat die de meeste van deze goederen exporteerde is Virginia. China ($2.626 
mln) is ’s werelds grootste exporteur, gevolgd door Duitsland ($2.054 mln). De VS staat op de derde plaats. 
In totaal was de Amerikaanse export goed voor 1.860,66 miljard dollar aan transacties. Een stijging van 
3% ten opzichte van 2015. Een schematisch overzicht wordt weergegeven in tabel met de bijhorende 
omvang. We zien dat de voorlopige balans van 2018 niet veel verschilt ten opzichte van 2017.   
 

HS 5603                                            

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. China $246 1. China $280 1. Virginia $281 

2. Canada $125 2. Duitsland $132 2. Noord-Carolina $264 

3. Duitsland $124 3. Japan  $119 3. Texas $210 

4. Japan $116 4. Canada $101 4. Tennessee $167       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Mexico $480 1. Mexico  $559 1. Noord-Carolina $148 

2. Canada $322 2. Canada $367 2. New York $143 

3. China $140 3. China $156 3. Georgia $94 

4. België $116 4. België $114 4. Californië $80 

Tabel 1 Export en import HS 5603 
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Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de import en export van de VS over een periode van 10 

jaar namelijk van 2008 tot 2017. Tussen 2014 en 2016 is de export licht gedaald maar vanaf 2016 is er 

opnieuw een opwaartse trend. De import is sterk gestegen gedurende 2009 tot 2015. Van dan af aan 

stagneert de importgroei. Procentueel gezien is de import naar de VS gestegen met 62,47% tussen 2008 

en 2017 ten opzichte van een exportstijging van 25,78%.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 HS 5901 

De subcategorie 5901 bevat weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen. Die soort wordt 
gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of dergelijke; calqueerlinnen en 
tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels gebruikt voor steunvormen van 
hoeden. In 2017 importeerde de VS het meest vanuit China, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Zuid-
Korea. Californië importeert het meest. De VS is wereldwijd de grootste importeur van gecoate weefsels 
($107 mln) met 28 importeurs, gevolgd door Zuid-Afrika ($31 mln) en Duitsland ($27 mln). De VS kent een 
importstijging van 1,5% voor desbetreffende productcategorie. 
De grootste afnemers van de VS voor HS 5901 zijn Canada, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en Australië. 
In 2017 werd voor een totaal aan transacties van 17 miljard dollar geëxporteerd, goed voor een stijging 
van 8.1% ten opzichte van de 2 voorgaande jaren. In de ranking van grootste exporteurs neemt de VS de 
derde plaats met een totaal van 17 miljoen dollar aan transacties, na China ($303 mln) en Nederland ($30 
mln). 
Voorlopig ziet de stand voor 2018 er gelijkaardig uit. De VS exporteert nog steeds het meest naar Canada 
en Mexico en wat betreft import is China nog steeds hun grootste leverancier. De omvang van hun import 
uit China ligt voorlopig lager dan vorig jaar. De export van HS 5901 kent reeds een aanzienlijke stijging  
t.o.v. 2017.  
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Figuur 2 Evolutie export en import HS 5603 
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HS 5901                                           

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. China $60 1. China $49 1. Georgia $3 

2. Dominicaanse Rep. $9 2. Vietnam $16 2. Texas $2 

3. Mexico $6 3. India $13 3. Californië $2 

4. Zuid-Korea $4 4. Mexico $7 4. New York $0,64       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Canada $1 1. Canada $8 1. Californië $19 

2. Mexico $2 2. Mexico $4 2. Georgia $13 

3. Verenigd Koninkrijk $0,69 3. Sri Lanka $0,63 3. Illinois $11 

4. Australië $0,57 4. Duitsland $0,53 4. Pennsylvania $8 

Tabel 2 Export en import HS 5901 

Zoals reeds eerder bleek, kan uit onderstaande grafiek afgeleid worden dat de import veel hoger ligt dan 
de export. De groei van de import steeg met 223,3% gedurende deze periode, daarentegen daalde de 
export met 32%. Uit bovenstaande tabel blijkt dat dat de export zich opnieuw herneemt voor de VS, 
althans naar zijn grootste 2 klanten namelijk Canada en Mexico. 
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Figuur 3 Evolutie export en import HS 5901 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 19 De technische textielmarkt in de VS 18.12.2018 
 

3.3 HS 5903 

De subcategorie 5903 omvat alle weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met tussenlagen 

uit kunststof, andere dan die bedoeld onder post 5902. HS 5902 bevat alle bandenkoordweefsels van garen 

met een hoge sterktegraad zoals nylon of andere polyamiden, polyesters of viscose stoffen, al dan niet 

geïmpregneerd of omhuld met rubber of plastiek. Opnieuw kan men vaststellen dat China de grootste 

toeleverancier is van de VS. Ook Canada en Mexico bevinden zich opnieuw in de top 3. In 2017 

importeerden 255 bedrijven in de VS voor ruim 1.088,98 miljoen dollar, dat is 11,4% meer dan in 2015. 

Daarmee is de VS meteen ook de grootste importeur voor deze productcategorie, gevolgd door China 

($936 mln) en Mexico ($731 mln).  

In 2017 waren Mexico, Canada, China en het Verenigd Koninkrijk de vier grootste klanten van de VS, in 

2018 zijn dit nog steeds de grootste afnemers. In totaal exporteerde de VS voor een bedrag van 1.075 

miljoen dollar, goed voor een stijging van 2,5% ten opzichte van 2015. Daarmee is de VS op wereldniveau 

de derde grootste exporteur, na China ($5.123 mln) en Duitsland ($1.187 mln).    

HS 5903                                           

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. China $376 1. China $242 1. Texas $505 

2. Canada $174 2. Canada $168 2. Michigan $116 

3. Mexico $100 3. Japan $106 3. Noord-Carolina $59 

4. Duitsland $92 4. Zuid-Korea $92 4. Californië $46       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Mexico $572 1. Mexico $783 1. Texas $228 

2. Canada $66 2. Canada $91 2. Noord-Carolina $83 

3. China $29 3. China $30 3. New York $81 

4. Verenigd Koninkrijk $18 4. Duitsland $16 4. Californië $80 

Tabel 3 Export en import HS 5903 

Zowel de export als import zijn sterk gestegen gedurende de voorbije 10 jaar. De import nam echter wel 

met een sneller tempo toe. Een groei van 97,14% ten opzichte van een exportstijging van 60,21% over de 

voorbije 10 jaar. Als we kijken naar de voorlopige gegevens van 2018 zien we dat deze trend zich doorzet 

en het waarschijnlijk niet lang zal duren vooraleer de VS meer zal importeren dan exporteren.  
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3.4 HS 5906 

De subcategorie 5906 bestaat uit gegummeerde weefsels andere dan die bedoeld bij post 5902. HS 5902 

bevat alle bandenkoordweefsels van garen met een hoge sterktegraad zoals nylon of andere polyamiden, 

polyesters of viscose stoffen, al dan niet geïmpregneerd of omhuld met rubber of plastiek. Voor 

desbetreffende categorie importeert de VS het meest vanuit Canada, Duitsland en China. In 2018 zijn deze 

3 landen opnieuw in de top drie vertegenwoordigd. De rangorde is weliswaar gewijzigd, China maakt een 

grote sprong naar 64 miljoen dollar tegenover 14 miljoen in 2017 en dit kan nog steeds stijgen. Er wordt 

dan ook een sterke importstijging van 12,1% waargenomen ten opzichte van 2015. Met 169,91 dollar aan 

import door 83 bedrijven, is de VS meteen ook de grootste importeur wereldwijd. Duisland ($132 mln) de 

op een na grootste gevolgd door China ($127 mln).  

Qua export stelt men vast dat in 2017 het meest geëxporteerd werd naar Canada, Mexico en Duitsland. 

Idem in 2018 en daar is een grote boost in de vraag vanuit Mexico zichtbaar. Wereldwijd exporteerde de 

VS in 2017 voor ruim 243,74 miljoen dollar. Een positieve evolutie met een stijging 4,4% doorheen de 

voorbije drie jaren. Alleen Duistland exporteerde meer ($306 mln), de VS wordt opgevolgd door China 

($141 mln).  

HS 5906                                           

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Canada $37 1. China $64 1. Texas $80 

2. Duitsland $22 2. Canada  $35 2. Noord-Carolina $34 

3. China $14 3. Duitsland $14 3. Massachusetts $31 
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Figuur 4 Evolutie export en import HS 5903 
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4. Japan $6 4. Taiwan  $11 4. Georgia $17       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Canada $47 1. Mexico  $128 1. Illinois $34 

2. Mexico $46 2. Canada  $51 2. Texas  $22 

3. Duitsland $12 3. Duitsland $7 3. Californië $21 

4. China $12 4. China $6 4. New Jersey $12 

Tabel 4 Export en import HS 5906 

De export heeft een sterkere groei gekend dan de import. Na berekening zien we dat de export met 84,95% 

toegenomen is ten opzichte van 2008, de import kende een bescheidenere groei van 36,26%. Aan de hand 

van de voorlopige gegevens van 2018 zien we dat, althans voor de 4 grootste exporteurs/importeurs, kan 

voorspeld worden dat de groeiratio’s dichter bij elkaar zullen liggen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 HS 5911 

Subcategorie 5911 omvat producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik. Ook hier kunnen we 

de 3 grootste exporteurs naar de VS identificeren en zijn dit opnieuw Canada, Mexico en China. De evolutie 

in 2018 laat eenzelfde rangschikking zien met weliswaar een grote stijging in de vraag vanuit Amerika. 

Maar liefst 599 bedrijven importeren vanuit de VS dergelijke goederen. De omvang van deze transacties is 

de voorbije drie jaar met 3,6% gestegen tot 729,1 miljoen dollar. Opnieuw is de VS daarmee de grootste 

importeur ter wereld, gevolgd door China ($484 mln) en Duitsland ($432 mln).    

Op het vlak van export zien we een analoge vertegenwoordiging. Mexico, Canada en China zijn de grootste 

afnemers van de VS in 2017 en ook in 2018. Wereldwijd exporteert de VS ruim 622,76 miljoen dollar en zijn 

Figuur 5 Evolutie export en import HS 5906 
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ze daarmee de op een na grootste exporteur, na Duistland ($819 mln) en gevolgd door China ($575 mln). 

Hun export steeg met 4,3% tussen 2015 en 2017.  

HS 5911                                           

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Canada  $127 1. Mexico $225 1. Texas $86 

2. Mexico $75 2. Canada $111 2. Maryland $62 

3. China $72 3. China $80 3. North-Carolina $43 

4. Duitsland $56 4. Duitsland $40 4. Californië $40       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Mexico $122 1. Mexico $144 1. Texas $159 

2. Canada $88 2. Canada $111 2. Georgia $75 

3. China $47 3. China $47 3. New York $66 

4. Duitsland $31 4. Verenigd Koninkrijk $40 4. Noord-Carolina $47 

Tabel 5 Export en import HS 5911 

Tot slot kan uit onderstaande grafiek worden geconcludeerd dat de export sterk gestegen is, nl. met 

52,32% ten opzichte van 2008. De import daarentegen kende slechts een bescheiden groei van 8,02%. 

 

Figuur 6 Evolutie export en import HS 5911 

3.6 HS 3603 

HS 6306 is de laatste categorie die een prominente rol speelt in de Amerikaanse markt. Deze productgroep 
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zeilplanken en zeilwagens; kampeerartikelen. De door de VS geïmporteerde producten komen 

voornamelijk uit China, de Tsjechische Republiek en Canada. In 2018 maken Bangladesh en Taiwan hun 

opmars. In 2017 importeerde de VS voor 709,74 miljoen dollar, dat is 3,2% minder dan in 2015. 

Desalniettemin zijn ze nog steeds de grootste importeur wereldwijd, gevolgd door Duitsland ($350) en 

Frankrijk ($213). De VS telde in 2017 867 bedrijven die dergelijke goederen aankochten vanuit het 

buitenland. 

De grootste klanten van de VS zijn Canada, Australië en Antigua en Barbuda. In 2018 moet deze laatste 

plaats maken voor het Verenigd Koninkrijk. Er werd voor 143,12 miljoen dollar aan goederen geëxporteerd, 

1,9% meer dan 3 jaar terug. Daarmee zijn zij de 4de grootste wereldwijde exporteur. Na China ($2.407 mln), 

Duitsland ($258 mln) en Polen ($174 mln). 

HS 6306                                           

Top landen die exporteren 
naar de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die exporteren 
naar de VS 2018 

In 
MLN 

Top exporterende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. China $810 1. China $402 1. Nevada $20 

2. Tsjechische Republiek $19 2. Bangladesh $125 2. Florida $15 

3. Canada $17 3. Taiwan $28 3. Californië $12 

4. Hong Kong $15 4. Vietnam $26 4. Washington  $11       

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2017 

In 
MLN 

Top landen die importeren 
vanuit de VS 2018 

In 
MLN 

Top importerende 
staten 2018 

In 
MLN 

1. Canada $26 1. Canada $37 1. Californië $178 

2. Australië $8 2. Verenigd Koninkrijk  $13 2. Texas $49 

3. Antigua en Barbuda $4 3. Australië $9 3. Washington $49 

4. Verenigd Koninkrijk $4 4. Japan $6 4. Utah $36 

Tabel 6 Export en import HS 6306 

Voor deze laatste categorie wordt er opmerkelijk meer geïmporteerd dan geëxporteerd. De evolutie 

verliep vrij stabiel voor de export met een groei van 26,26%, de import nam iets sterker toe met 38,83%.  
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4. AMERIKAANSE BEROEPSFEDERATIES TECHNISCH TEXTIEL 

- Industrial Fabrics Association International : www.ifai.com 

- Fabric Structures Association : http://fabricstructuresassociation.org/ 

- Professional Awning Manufacturers Association : www.awninginfo.com 

- North American Geosynthetics Society : www.nags-igs.org 

- Tent Rental Division IFAI : https://tent.ifai.com/ 

- Marine Fabricators Association : http://marinecanvas.com/ 

- American Association of Textile Chemists and Colorists : www.aatcc.org 

- Association of the Nonwoven Fabrics Industry : www.inda.org 

- North East Canvas Products Association : www.necpa.org 

- National Association for the Sewn Products Industry : www.seams.org 

- Synthetic Yarn and Fiber Association : www.thesyfa.org 

- American Flock Association : http://flocking.org/ 
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5. CONCLUSIE 

Hoewel de dominante positie van de VS bedreigd wordt door de steeds sterker groeiende Aziatische 

landen, blijven de vooruitzichten voor de marktgroei desalniettemin positief. De positieve gevolgen van 

de economische heropleving, samen met het vernieuwde handelsbeleid en nieuwe investeringen, staan 

garant voor de positieve toekomstperspectieven en de groei in de technische textielsector. Een stijgende 

vraag naar technische textielproducten vanuit de grootste marktsegmenten waaronder de 

automobielsector en het militair segment, zullen deze groei garanderen. Daarnaast stijgt niet alleen de 

groei van de vraag naar de producten zelf, ook stijgt hun belang van het gebruik in steeds meer applicaties. 

Zo is er ook nog heel wat ruimte voor groei in het streven naar meer duurzaamheid. 

Vervolgens kan ook voor de import en export een conclusie gemaakt worden na het samenvoegen van 

alle besproken belangrijkste technische textiel productcategorieën. Na het maken van een optelsom van 

de absolute cijfers, een in geldwaarde uitgedrukte goederenstroom, kan er voor de besproken 

productcategorieën een balans opgemaakt worden. In 2017 werd het meest geëxporteerd naar Mexico, 

Canada en China, de VS importeerde het meest vanuit China, Canada en op de derde plaats Duitsland. 

Voor 2018 kan een voorlopige positieve balans opgemaakt worden. Met betrekking tot export zijn 

achtereenvolgens Mexico, Canada en China de drie grootste afnemers van de VS. Zelf importeert de VS het 

meest vanuit China, Canada en Mexico.  
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Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
 
Flanders Investment & Trade Atlanta 
Mevrouw Conny Van Wulpen, Vlaams economisch vertegenwoordigster 
Economic Representation of Flanders 
c/o Embassy of Belgium 
Economic Representation of Flanders 
c/o Consulate General of Belgium 
235 Peachtree Street NE, Suite 1730    
Atlanta, GA 30303 
United States of America 
T: +1 404 659 96 11 
E: atlanta@fitagency.com 
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