De fietssector
in België:
uitdagingen,
kansen en
moeilijkheden

D

De verkoop van fietsen piekt als nooit tevoren.
Aanvankelijk veroorzaakte de corona-crisis heel wat
moeilijkheden voor fietshandelaars en -producenten.
Het voorjaar (maart, april, mei) is normaal gezien een
zeer drukke periode. Er worden veel fietsen verkocht
en er moeten veel fietsen hersteld worden. Door de
lockdown viel dat allemaal in het water. De economische
vooruitzichten waren dus – zacht uitgedrukt – niet
rooskleurig. Maar van zodra de fietssector haar
activiteiten mocht hervatten (in de eerste helft van mei),
was het onmiddellijk heel erg druk. Het verlies van de
voorbije maanden lijkt daardoor volledig te kunnen
worden gerecupereerd.
Goed nieuws dus voor de fietsindustrie en voor de mensen
die er werken. Het ideale moment ook om eens wat
dieper in te zoomen op deze industrietak (die valt onder
het paritair comité van de metaalhandel). Hoe ziet de
sector eruit? Wat zijn haar sterktes en zwaktes? Met welke
uitdagingen en evoluties wordt ze geconfronteerd? We
spreken erover met Guy Crab, Algemeen Secretaris bij
werkgeversorganisatie TRAXIO VELO.

TRAXIO is de federatie van de
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Hoe zit het met de tewerkstelling
in de sector?

“Zowel op
vlak van
klimaat als
mobiliteit
hebben wij
een rol te
spelen.”

Hoe zou u de economische impact
van de corona-crisis omschrijven
op de sector van de tweewielers?
Wordt de schade van de
lockdown momenteel helemaal
gerecupereerd?
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Belgische fietssector? Is er nog
groeipotentieel?
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de beste aangepaste ondernemers
overleven en wordt het moeilijker
voor de kleine zelfstandigen."

Verwachten jullie bepaalde
zaken van de overheid om
dat groeipotentieel te kunnen
realiseren?

te produceren. Ook Belgische fabri-

Laatste vraag: blijkbaar komen
veel fiets-onderdelen uit Azië.
Vandaag – door de corona-crisis
– is het soms een probleem om
alles op tijd hier te krijgen. Zou
het niet interessanter zijn om die
onderdelen zelf te maken?

kanten denken eraan om meer zelf
te produceren in plaats van alleen
maar te assembleren. Waarom doen
ze dat? Om zeker te zijn van de
beschikbaarheid. En ook omdat de
Chinese onderdelen duurder worden en de transportkosten stijgen.
Dat is een trend die al een tijdje
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De knowhow komt daar ook vandaan.
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geldt een heel interessante visie op
mobiliteit. De focus ligt er op een
evenredige verdeling tussen alle
verkeersmodi. De auto, het openbaar
vervoer en de zwakke weggebruiker
(fiets en voetganger) krijgen hun
plaats in de openbare ruimte. Terwijl
in België toch vooral de auto centraal
staat en de meeste plaats opeist. Er
is dus nood aan infrastructuuraanpassingen en investeringen in fietsen wandelpaden. Al moet ik er wel bij
zeggen dat dit in België – omwille van
onze ruimtelijke ordering – niet altijd
gemakkelijk te organiseren is. Maar
toch, het gebruik van de fiets zou
veiliger moeten zijn. Want er zijn veel
mensen die niet fietsen omdat ze het
niet veilig vinden. In woonkernen zou
er volgens mij altijd eenrichtingsverkeer moeten zijn, dat kun je eenvoudig realiseren. En ik ben ook een
voorstander van fietsstraten, waar je
met de auto niet mag inhalen."
"De overheid zou ook iets kunnen
doen aan de oneerlijke concurrentie
die fietshandelaars soms onder-

Guy Crab

