
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2022: een uitdagend jaar voor de sector in laminaatvloeren wereldwijd 
 

Brussels, 1 maart 2023 – Na een reeks succesvolle jaren heeft de markt in 
laminaatvloeren in 2022 een crisis doorgemaakt. De leden van de Europese 
producenten van laminaatvloeren (EPLF) hebben moeilijkheden ondervonden, 
die zich in de meeste regio's vertaalden in een daling van de verkoopvolumes. Dit 
is vooral een gevolg van de wereldwijde energiecrisis die volgde op het conflict 
tussen Rusland en Oekraïne, hetgeen tot inflatie heeft geleid. 
 
De totale omzet van de EPLF voor 2022 bedraagt 367.169.430 m², een daling van 
-24% ten opzichte van 2021. De meeste regio's zijn getroffen door deze trend, 
waarbij Latijns-Amerika het hardst is geraakt met een omzetdaling met 
11.175.159 m² (-51% in vergelijking met 2021). Landen die onder de “overige 
regio’s” vallen, zijn daarentegen stabiel met een omzetdaling van slechts -0,35% 
in vergelijking met 2021 met 3.527.908 m² verkopen. 
 
In 2022 daalde de omzet in West-Europa met -22% (179.084.344 m² verkopen). 
Een grote meerderheid van de landen in de regio is getroffen door de 
internationale onrust, met uitzondering van Andorra (+5%), Cyprus (+4%), IJsland 
(+10%) en Monaco (+24,5%). België met -34,7% met 6.019.139 m² verkopen, 
Finland met -34,2% met 2.081.062 m² verkopen en Nederland met -33,5% met 
14.158.495 m² verkopen behoren tot de landen die het zwaarst lijden onder de 
crisis in West-Europa. Oost-Europa werd harder getroffen dan zijn westerse 
tegenhanger, hier daalde de omzet met -24% (107.745.587 m² verkopen) in 
vergelijking met 2021. Oekraïne (-55%; 3.798.536 m² verkopen), Macedonië (-
48,6%; 235.357 m² verkopen) en Kosovo (-47%; 1.262.792 m² verkopen) hadden 
het meest te lijden. 
 
Noord-Amerika is de minst getroffen markt in vergelijking met andere regio's in 
de wereld met een omzetdaling van slechts - 2,4% en 29.193.057 m² verkopen. 
De Canadese markt werd echter geconfronteerd met een omzetdaling van -37% 
met 8.087.549 m² verkopen in 2022. Daarentegen is Latijns-Amerika de markt die 
het meest te lijden heeft, hier is het verkoopvolume gehalveerd (-51% in 
vergelijking met 2021) met 11.175.159 m² verkopen, waarbij Chili de zwaarst 
getroffen markt is (-67%; 4.462.283 m² verkopen). 
     

  



 

 

De omzet van de EPLF in Afrika daalde met -33% met 3.846.547 m² verkopen in 
2022. Ook Azië kende een daling van -34% (21.504.454 m²). De situatie is 
vergelijkbaar in Oceanië met een daling van -16% (3.004.824 m²). 

 
Sommige landen onderscheiden zich echter van de overige markten. EPLF-leden 
wisten hun verkoopcijfers te verhogen in Salvador (+235,5%), Panama (+226%), 
Brazilië (+117%) in Latijns-Amerika, Kaapverdië (+655%) en Madagaskar (+23%) in 
Afrika, evenals Irak (+131%), de Filipijnen (+49%) en Maleisië (+40%) in Azië. 
 
Ondanks de bevoorradingsproblemen en de hogere energiekosten waarmee de 
sector wordt geconfronteerd, hebben EPLF-leden er alle vertrouwen in dat ze 
binnenkort zullen terugkeren naar verkoopcijfers die vergelijkbaar zijn met die 
van 2021, toen het enthousiasme van consumenten voor interieuraanpassingen 
de aankoop van laminaatvloeren tijdens de pandemie aanjoeg. In de tussentijd 
blijven EPLF-leden innoveren en bieden ze klanten kwalitatief laminaat dat de 
komende jaren zowel duurzaam als betaalbaar is. 
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Over EPLF: De vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren, opgericht in 1994 in Duitsland, 
vertegenwoordigt de belangrijkste producenten van laminaatvloeren in Europa en hun leveranciers. De focus 
van haar werkzaamheden ligt op onderzoek, ontwikkeling, normalisatie en vertegenwoordiging op 
internationale beurzen. Het management is sinds november 2019 verhuisd naar Brussel.  


