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clage van afgedankte voertuigen. Of aan industrietakken als elektronica, 
aeronautica en ruimtevaart, die dankzij de chemie een hoge vlucht 
nemen of zelf ingrijpend veranderden zoals de bouwsector. Denk ook aan 
verzorgingsproducten, cosmetica, kunststoffen, rubbers, inkten, vernissen 
en verven, noem maar op …  die steeds efficiënter en vooral duurzamer 
worden (zie ook onze publicaties op bladzijde 33).

De Belgische chemische en farmaceutische sectoren mogen met reden 
trots zijn op deze benijdenswaardige koppositie. Toch neemt dit niet weg 
dat de concurrentie uit de rest van de wereld sterker geworden is en zelfs 
de levensstandaard in West-Europa en in ons land begint te bedreigen. 
Het staat vast dat onze sector niet helemaal alleen voor een ommekeer 
van deze tendens kan zorgen. Maar hij is wel een essentiële factor in de 
ontwikkeling van ons welzijn, van onze toegevoegde waarde en van de 
werkgelegenheid die eruit voortvloeit.

De Europese levensstandaard is heel hoog maar ook heel duur. Dat maakt 
ons kwetsbaar voor internationale concurrentie. Talrijke studies tonen 
aan dat we terrein verliezen. We zullen onze kosten moeten beheersen 
en onze structurele handicaps wegwerken, maar dit zal niet volstaan. We 
moeten onze competitieve voordelen verder ontwikkelen in domeinen met 
hoge toegevoegde waarde. Daarvoor is er maar een sleutelwoord: inno-
vatie, niet alleen in de producten maar ook in de processen, het manage-
ment en de logistiek. Alleen door innovatie zullen we onze productie kun-
nen verbeteren, nieuwe goederen en diensten kunnen ontwikkelen en hun 
intellectuele eigendomsrechten laten gelden. Door meer innovatie kunnen 
wij ook nieuwe markten aanboren en meewerken aan een duurzame 
ontwikkeling op economisch, ecologisch, sociaal en gezondheidsvlak.

De chemische industrie ligt aan 
de bron van ons welzijn en schept 
duurzame jobs
Tijdens de jongste decennia hebben de hier gevestigde 
chemische bedrijven ervoor gezorgd dat in ons land twee 
clusters ontstonden met industriële activiteiten van wereld-
niveau.

De eerste is de chemische en petrochemische industrie 
cluster, die zich uitstrekt van de Antwerpse regio over de rest 
van België. De tweede is de biofarmaceutische, gezondheids- 
en life sciences-cluster.
En ook al heeft de eerste cluster hier al een veel langere 
voorgeschiedenis, beide leven perfect naast elkaar. Ze 
konden beide bloeien met de steun en begeleiding van de 
politieke en sociale omgeving. Ze konden groeien door de 
inspanningen van geschoolde werkkrachten en dankzij een 
oerdegelijke infrastructuur.

Van alle industriële activiteiten leveren de chemische en far-
maceutische in heel Europa de grootste toegevoegde waarde 
per werknemer op (zie grafiek 1 hiernaast). Net deze twee 
die in ons land sterk geconcentreerd zijn. Als je voor elk land 
de verhouding berekent tussen de omzet en het BNP, stel 
je ook vast dat België tot kort geleden op de eerste plaats 
prijkte en de andere geïndustrialiseerde landen voorafging. 
De chemische industrie mag dus in de brede zin van het 
woord beschouwd worden als ons paradepaardje, met haar 
inkomsten voor vele tienduizenden en haar economische 
prestaties voor het land.

Een tweetal jaar geleden werd België onttroond door Ierland, 
waar de chemische industrie - vooral de fijnchemie van 
de actieve bestanddelen voor biofarmaceutische toepas-
singen - floreerde dankzij een zeer gunstig politiek klimaat 
en een handig gebruik van Europese fondsen (zie grafiek 2 
hiernaast).

Een belangrijke industrie als de chemische is natuurlijk 
ook een van de stuwende krachten van ontwikkeling in 
verschillende uiteenlopende domeinen. Verwezenlijkingen 
in onze sector liggen vaak aan de basis van revolutionaire 
toepassingen. Denk maar aan de nieuwe materialen die 
onze energie- of milieuefficiëntie verhogen. Of de prestaties 
van onze transportmiddelen verbeteren, onder meer door 
doeltreffender brandstoffen en smeermiddelen en de recy-

TOEGEVOEGDE WAARDE PER WERKNEMER (IN DUIZEND EURO) 

VOOR DE VERWERKENDE SECTOREN VAN DE EUROPESE UNIE
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A Farmaceutische industrie 
B Chemische producten zonder farma 
C Kantoormachines en computers 
D Papier- en kartonnijverheid 
E Overige transportmiddelen
F Vervaardiging en assemblage van voertuigen
G Uitgeverijen en drukkerijen
H Medische apparatuur, van precisie- en optische 

instrumenten 

I Metallurgie 
J Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 
K Synthetische en kunstmatige vezels 
L Machines en werktuigen 
M Gemiddelde van de verwerkende nijverheid 
N Overige niet-metaalhoudende minerale producten
O Recuperatie van recycleerbaar afval 
P Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
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Alleen door innovatie zullen we onze productie  
kunnen verbeteren, nieuwe goederen en diensten 
kunnen ontwikkelen en hun intellectuele eigen-
domsrechten laten gelden. Door meer innovatie 
kunnen wij ook nieuwe markten aanboren en mee-
werken aan een duurzame ontwikkeling op econo-
misch, ecologisch, sociaal en gezondheidsvlak.

[4

Als dat geen mooie uitdaging is voor de jonge generatie, voor wie 
nog formidabele kansen voor het grijpen liggen. Dit impliceert 
natuurlijk dat we de jongeren van het begin tot het einde van 
hun studieparcours aanmoedigen zich vertrouwd te maken met 
de nieuwe opportuniteiten die de wetenschap en de technologie 
bieden, en dat we voortdurend hun nieuwsgierigheid en leergie-
righeid prikkelen. Dat is de beste manier om die groep met talen-
ten te vormen die nodig is om de innovatie in gang te zetten, die 
dan op haar beurt weer rijkdom en duurzame jobs zal creëren.

Op het vlak van innovatie is onze sector toonaangevend. De 
chemie en de life sciences sector vertegenwoordigen helemaal 
alleen al 50 % van alle Belgische investeringen in R&D. En deze 
investeringen werpen tastbare resultaten af. Buiten de nieuwe 
materialen waarover we het daarnet al hadden, maken we ook 
een spectaculaire vooruitgang mee op het vlak van medische 
behandelingen, waardoor zowel de hospitalisatieduur als het 
lijden van de patiënten vermindert. Terwijl de internationale 
uitmuntendheid van België in dit domein alle aandacht zou 
moeten krijgen, moeten we vaststellen dat onze autoriteiten 
onvoldoende de toegevoegde waarde van deze vooruitgang op 
prijs stellen.

Innovatie is een bron van vooruitgang maar draagt ook risico’s 
in zich, gaande van financieel faillissement tot ongewenste 
effecten op het vlak van milieu of gezondheid, zelfs in extreme 
gevallen tot overlijdens. De chemische industrie moet deze risi-
co’s onderkennen en haar risicobeheer verder uitbouwen tot een 
echt expertisedomein. Nulrisico bestaat echter niet en ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen kunnen nog ongelukken gebeuren. 
Ze zijn zeldzaam maar wanneer ze voorvallen zijn de gevolgen 
vaak spectaculair, soms dramatisch.

Daarom besteedt onze industrie zoveel aandacht aan risicobe-
heer. Heel onlangs breidde ze haar engagement van verant-
woordelijk beheer (Responsible Care) uit, door zich te inspireren 
op de aanbevelingen van belangstellenden over heel de wereld. 
Ter gelegenheid van de internationale conferentie van Dubai, in 
februari 2006, hebben Kofi Annan, secretaris-generaal van de 
VN, en Klaus Töpfer, directeur van het milieuprogramma UNEP 
van de VN, het belang en de voorbeeldfunctie onderstreept van 
dit engagement voor de andere industriesectoren, in het perspec-
tief van een duurzame ontwikkeling.

Want er zal geen duurzame ontwikkeling mogelijk zijn zonder de 
technologie van de moleculaire wetenschappen. Deze boodschap 
herhalen we voortdurend, met de nadruk op duurzame chemie 
en life sciences en op R&D in deze domeinen.

En we beginnen positieve signalen op te vangen, zowel op Europees vlak, 
met het 7e kaderprogramma inzake R&D, als op federaal vlak en in de 
Gewesten. Op federaal vlak is er een interdisciplinair platform voor indus-
triële biotechnologie opgericht. In Vlaanderen heeft de regering een ron-
detafel gelanceerd over duurzame chemie, onder de veelzeggende naam 
“Chemie voor meer toekomst, toekomst voor meer chemie”. In Wallonië 
richt de competetiviteitsgroep BioWin - onderdeel van het Marshall-plan 
- zich op de gezondheid en op de life sciences. In Brussel heeft het con-
cept van innovatie en incubatie in biotechnologie in een stadsomgeving 
duidelijk ingang gevonden. En in al deze initiatieven krijgen de KMO’s en 
de spin-offs van onze universiteiten de verdiende aandacht.

De onderzoekers, ingenieurs, technici en gekwalificeerde, commerciële 
en administratieve werkkrachten die willen bijdragen tot deze prachtige 
uitdaging zijn van harte welkom. Om hen de diversiteit van de beroepen 
en de carrièremogelijkheden binnen onze industrie te laten ontdekken 
openen tientallen bedrijven van de sector hun deuren voor het grote 
publiek op zondag 14 mei, in samenwerking met universiteiten en hoge-
scholen. Ik moedig onze 100.000 medewerkers aan om jong en oud mee 
te brengen naar onze bedrijven, er te praten met onze partners en hen er 
misschien de ontdekking van hun leven te laten doen. 

Dit wens ik van harte.

      Ben Van Assche
Voorzitter Fedichem
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Fedichem en het Energie- en Klimaatbeleid
Fedichem heeft zich het hele jaar door ingezet in de reglementerings-
organen voor de elektriciteits- en gasmarkt opdat de nodige maatre-
gelen zouden getroffen worden om een gezonde concurrentie te krij-
gen. Er waren talrijke contacten, zowel op federaal als gewestelijk niveau, 
met de betrokken kabinetten en ministers. We verdedigden de belangen 
van de industriële verbruikers en sensibiliseerden de autoriteiten voor het 
probleem van de kostendoorberekening, van de energieproducenten naar 
de verbruikers. Op het vlak van de klimaatwijziging en onder meer op de 
conferentie van Montreal heeft Fedichem geijverd voor een post-2012 
klimaatbeleid dat niet alleen alle landen in aanmerking neemt (ook de 
opkomende landen, Japan en de USA) maar ook alle sectoren (waaron-
der transport en huishoudens) en alle beschikbare technologieën die de 
broeikasuitstoot terugdringen. Deze boodschap vond weerklank bij de 
pers en bij onze partners. En in het kader van verschillende initiatieven, 
waaronder onze Algemene vergadering van april, hebben we aange-
toond waarom en hoe de chemische industrie vandaag steeds minder 
problemen veroorzaakt maar integendeel meer en meer oplossingen 
biedt, bijvoorbeeld doordat ze andere sectoren helpt om minder broei-
kasgassen uit te stoten.

Fedichem op het terrein
In 2005 is Fedichem vaak bezoek geweest bij haar leden. 
Van juni tot november hebben we bedrijfsbezoeken georgani-
seerd om aan politieke mandatarissen en experts van verschei-
dene partijen uit te leggen wat REACH en de klimaatwijziging 
betekent voor onze bedrijven. Voor de CdH waren we bij Dow 
Corning; voor de PS bij TotalFina; voor de MR bij Vandeputte; 
voor ECOLO bij Solvay Jemeppe; vppr Groen! in het Parlement; 
voor de VLD bij Bayer Antwerpen; voor de SP.A-Spirit bij Proviron 
Fine Chemicals Oostende en voor de CD&V – N-VA bij Tessen-
derlo Chemie. De KMO’s Inducolor, Dequachim, Sogelub, Univar, 
Alpheios, Van Loocke en Arets Graphics waren alle betrokken bij 
deze bezoeken en vertelden over hun concrete ervaringen. Een 
efficiënte manier om gemeenschappelijke dossiers te verdedi-
gen, via een dialoog en met de medewerking van onze leden, 
en bovendien een sterk staaltje van solidariteit.

REACH komt eraan.  
Fedichem bereidt zich voor 
Buiten de bedrijfsbezoeken heeft Fedichem in het kader van deze 
nieuwe regeling voor chemische producten meerdere ontmoetin-
gen georganiseerd met quasi alle Belgische eurovertegenwoor-
digers, de experts van de permanente vertegenwoordiging van 
België bij de Europese Unie, de partijvoorzitters en de ministers 
en kabinetsleden met bevoegdheden op dit domein. Er waren 
ook bilaterale contacten met de vakbonden, milieubewegin-
gen (waaronder Greenpeace) en verbruikers. In samenwerking 
met het VBO en de Federale Overheidsdienst Economie heeft 
Fedichem een website uitgewerkt om de bedrijven te helpen 
bij de voorbereiding op REACH. In november werd de nieuwe 
ontwerpregeling in eerste lezing voorgelegd aan het Europese 
parlement. We hebben ervoor gezorgd dat voor de stoffen met 
volumes onder de 100 ton het aantal tests daalt. In december 
kwamen de teksten voor de Raad zelf. Daar hebben we het ver-
plichte substitutie-principe kunnen afwenden. In de herfst 2006 
zal in het Europese parlement de tweede lezing plaatsvinden. 
De inwerkingtreding van REACH is gepland in april 2007. Aan 
iedereen om zich nu alvast voor te bereiden. Fedichem is nu al 
proactief bezig. En u?

In een oogopslag: enkele markante feiten en verwezenlijkingen in 2005

Ateliers van de Munt (19 januari)

Fedichem in de Munt: een feestelijk eve-

nement dat aantoonde welke rol chemie 

speelt in de opera, de keuken en in het 

behoud van het kunstpatrimonium over 

heel de wereld. Kunst en plezier!

Uitbreiding van de sectorovereenkomst in Wallonië (eind 

januari) Dankzij een softwareprogramma voor energieboek-

houding krijgen een dertigtal kleine en middelgrote onderne-

mingen van de sector die jaarlijks tussen 0,1 en 0,5 petajoules 

verbruiken, toegang tot het sectorakkoord. In 2005 sloten vier 

van deze KMO’s zich aan bij het sectorakkoord).

Ondertekening van de nationale sectorakkoorden 

(maart/april) Akkoorden gesloten voor de arbeiders en 

bedienden van de chemiesector en dit met inachtneming 

van de indicatieve interprofessionele loonnorm van 4,5 %. 

Een belangrijke sociale realisatie! 

Nieuwe Auditconvenant in Vlaanderen  (10 juni)  

Deze convenant is een aanvulling op de benchmarking 

overeenkomst inzake energie-efficiëntie: de 53 Vlaamse 

chemische bedrijven die jaarlijks tussen 0,1 en 0,5 petajou-

les verbruiken, genieten voortaan dezelfde vrijstellingen als 

de bedrijven van het benchmarking convenant. 

Algemene vergadering van Fedichem (26 april) 

Fedichem gaat voor openheid en dialoog en opent 

het debat rond het thema “De chemie draagt zorg 

voor het klimaat”. Greenpeace en talrijke verte-

genwoordigers van NGO’s zijn aanwezig.

Fiscale maatregelen die 

onderzoek bevorderen  

(1 oktober) 

50 % minder op de 

bedrijfsvoorheffing van de 

onderzoekers die samen-

werken met universiteiten! 

Nog beter, begin 2006 zal 

ook een korting van 25 % 

toegestaan worden aan alle 

dokters en burgerlijk ingeni-

eurs die in R&D werken.  

2005
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Fedichem en de jongeren
We ontwikkelen al heel wat jaren een beleid van actief aanwezig zijn 
bij en contact met jongeren in middelbare en technische scholen. Ons 
conferentieprogramma “Chemie en de jeugd” blijft een succes bij de 
jongeren en hun leraren. De thema’s van deze conferenties, gegeven 
door kaderleden of ex-kaderleden uit onze bedrijven of door onderzoekers 
actief in onze universiteiten, hebben telkens te maken met chemie als we-
tenschap of als industrie. Een nieuwigheid: het initiatief “Meet the boss”. 
Het bracht ons in 2005, bij BP Chembel in Geel en bij Indaver in Beveren, 
in contact met jongeren uit klassen uit het middelbaar onderwijs. In het 
bijzijn van de baas van het gastbedrijf gaan jongeren in debat over de 
heikele thema’s van de chemie, zoals de bijdrage van kunststoffen aan 
duurzame ontwikkeling of bijvoorbeeld de productie van energie via afval-
stofverbranding. Resultaat? Jongeren tussen 16 en 30 jaar dichten onze 
industrie meer geloofwaardigheid toe dan de hogere leeftijdsgroepen. 
Ze beschouwen de chemie vaker ook als een potentiële werkgever.  
En ze begrijpen beter dat onze producten hun nut hebben voor de 
levenskwaliteit en voor duurzame ontwikkeling.

Jean-Marie Biot
Afgevaardigd Bestuurder van Fedichem

Fedichem in de pers
In 2005 hebben we onze aanwezigheid in de pers 
versterkt. In totaal publiceerden we - met onze geweste-
lijke afdelingen en beroepssecties (uitgezonderd farma) 
- 32 persberichten en tekenden we 200 artikels op waarin 
onze standpunten stonden en waarin Fedichem of een van 
de secties geciteerd werd. In de weken die voorafgingen 
aan de stemming over REACH in het Europese parlement 
hebben we deelgenomen aan meerdere druk beluisterde 
radio- en druk bekeken televisie-uitzendingen: “Matin-Pre-
mière” en “Face à l’info” op RTBF Radio, “Lopende zaken” 
en “Terzake” op VRT Radio 1, “De Zevende dag” op VRT 
Een, televisiejournaals op RTBF, op RTL TVI, VRT Een en op 
Canal/Kanaal Z, enz. Inpikkend op de actualiteit hebben we 
speciale informatiesessies voor de geschreven en audio-
visuele pers georganiseerd en meermaals opiniestukken 
geplaatst in verscheidene dagbladen. Onze perscontacten 
richtten zich zowel op de gespecialiseerde pers als op de 
algemene pers. Zo hebben we in december, in het bijzijn 
van verschillende NGO’s, deelgenomen aan een uitzending 
op RTBF Radio genaamd “Quand les Jeunes s’en mêlent” om 
van gedachten te wisselen met jongeren over het standpunt 
van onze sector in verband met de klimaatwijziging.

[6
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In tal van initiatieven hebben wij aangetoond 
dat de chemie minder voor problemen zorgt 
maar meer oplossingen biedt.

"

In een oogopslag: enkele markante feiten en verwezenlijkingen in 2005

Politici in onze bedrijven (van juni tot november) Met de 

medewerking van haar leden laat Fedichem de Belgische euro-

parlementairen en de politieke mandatarissen en experts van de 

democratische partijen zien welke impact REACH en het energie- 

en klimaatbeleid in onze bedrijven heeft. Ook de KMO’s getuigen 

over hun ervaringen op het terrein. Kan het nog concreter?

REACH in het Europese parlement (16 november)

De nieuwe ontwerpregeling over chemische producten 

(REACH) is in eerste lezing in het Europese parlement. 

Fedichem knoopt veel contacten aan en neemt deel aan 

tal van televisie- en radio-uitzendingen, met succes.

Meet the boss (15 en 22 november 2005) 

Ontmoetingen waarbij scholieren in debat gaan met de 

“boss” van een chemisch bedrijf. Een ludieke en doeltref-

fende manier om jongeren te sensibiliseren rond het belang 

van de chemische industrie voor onze maatschappij en de 

leuke dingen die chemie écht wel realiseert.

Klimaatconferentie in Montreal (december)  

Fedichem is aanwezig op deze internationale top 

over klimaatbeleid en pleit voor een “post 2012” –  

systeem, waarvan alle landen en alle betrokkenen  

deel uitmaken, en alle broeikasverminderende technolo-

gieën gebruikt worden. 

Chemie en de jeugd (eind 

2005) Nagenoeg 8000 

leerlingen woonden meer 

dan 300 conferenties bij in 

scholen over heel het land. 

De bedoeling de sector 

2006

Minder lasten op 

ploegenarbeid en 

nachtarbeid (oktober) 

De regering vermindert de 

lasten op ploegenarbeid 

en nachtarbeid. Fedichem 

pleitte al een aantal jaren 

voor een vermindering 

van de lasten, die on-

danks alles nog steeds 

hoger liggen in België dan 

in de buurlanden.

concreter voor te stellen en 

wetenschappelijke studies te 

promoten in het middelbaar 

onderwijs.

"



FIST (FEDICHEM INNOVATION, SCIENCE & TECHNOLOGY)

Chemie en Europees onderzoek: België wordt actiever
Op Europees niveau heeft het competentiecentrum FIST zich verder geënga-
geerd in het Europees Technologie Platform Duurzame Chemie. Op die manier 
willen we de chemie opnieuw een plaats bezorgen binnen het zevende kader-
programma onderzoek (2007 – 2013) na de quasi afwezigheid in de vorige 
twee edities. 2005 was een belangrijk jaar, omdat de strategische onderzoeks-
agenda’s werden opgesteld. In 2006 werken we aan de implementatie van 
de actieplannen en starten we ook met een Belgisch luik, om ons bedrijfs- en 
academisch leven actief te betrekken in het Europese toponderzoek. 

Fiscaliteit en andere maatregelen voor vorsers
Op Belgisch vlak kwam er in 2005 een vermindering van de bedrijfsvoor-
heffi ng met 50% voor onderzoekers in gemeenschappelijke projecten met 
universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen. Ook de 
eerste stappen naar de uitbreiding van deze maatregel naar alle vorsers in het 
bedrijfsleven werden gezet. Sinds 1 januari 2006 is er ook een vermindering 
van 25% van de bedrijfsvoorheffi ng voor alle doctors en burgerlijk ingenieurs 
die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling. Fedichem was de eerste die met 
dit voorstel op de proppen is gekomen en werkt uiteraard verder om dit te 
bekomen voor àlle onderzoekers. Daarenboven is er een specifi eke maatregel 
voor Jonge Innoverende Bedrijven, die ingaat op 1 juli 2006. Om deze maatre-
gelen ruimer kenbaar te maken, werkt Fedichem mee aan een brochure die ze 
zal verduidelijken. 

Met Cefi c zal Fedichem verder de invoering van een Communautair brevet na 
te streven. Dit moet talrijke voordelen bieden door beperkte vertalingskosten, 
een vereenvoudigde procedure en een centrale bevoegde rechtbank.

Contact : Erwin Annys / +32 2 238 97 55 / eannys@fedichem.be

SOCIAAL

Loonvorming en sociaal overleg 2005-2006: naar 
afspraken over verdere loonmatiging

Het loonoverleg voor 2005-2006 stond volledig in het 
teken van de oproep tot een ernstige loonmatiging en 
bijkomende fl exibiliteit om de verder groeiende loon-
kostenhandicap met de buurlanden te verminderen. 
Na moeizame besprekingen werd uiteindelijk begin 
2005 een ontwerp van interprofessioneel akkoord 
bereikt, die de basis moest leggen voor het verdere 
sector- en ondernemingsoverleg. 
In dit ontwerpakkoord werden een loonnorm van 
4,5% afgesproken – de laagste sinds het begin van 
de loonnorm in 1997– en een bijkomende fl exibiliteit 
voor de overuren. De verwerping van het ontwerpak-
koord door de ABVV-achterban zorgde echter voor 
de nodige zenuwachtigheid, zelfs nadat de regering 
besliste om het ontwerp-IPA over te nemen. 

Voor Fedichem werd het dan ook de doelstelling om 
voor de chemiesector, die traditioneel als eerste sector 
aan de onderhandelingen begint, een akkoord te ma-
ken waarbij alle vakbonden – ook het ABVV – zich bij 
het ondernemingsoverleg engageren om de interpro-
fessionele indicatieve loonnorm van 4,5% te aan-
vaarden. Dit engagement werd uiteindelijk bekomen 
in de sectorakkoorden die voor de arbeiders en de 
bedienden werden afgesloten. Concreet betekende dit 
dat de ondernemingen zich zouden mogen verwach-
ten aan duidelijk lagere CAO-loonstijgingen dan bij de 
vorige onderhandelingsperiode, toen de loonnorm op 
5,4% lag.
Eenmaal de sectorakkoorden werden ondertekend 
was het de uitdaging voor Fedichem om door een 
maximale coaching van de bedrijven ervoor te zorgen 

Op Europees niveau heeft het competentiecentrum 

FIST zich verder geëngageerd in het Europees Tech-

nologie Platform Duurzame Chemie om de chemie 

opnieuw een plaats bezorgen binnen het zevende 

kaderprogramma onderzoek (2007 – 2013).

ACTIVITEITEN
VAN DE COMPETENTIECENTRA

Sinds 1 januari 2006 is er een vermindering van 25% 

van de bedrijfsvoorheffi ng voor alle doctors en bur-

gerlijk ingenieurs actief in onderzoek en ontwikkeling. 

Fedichem werkt uiteraard verder om dit te bekomen 

voor àlle onderzoekers.                                                           



dat deze engagementen door de vakbonden daadwerkelijk wor-
den nagekomen in het ondernemingsoverleg.
Bij de ondertekening van de sectorakkoorden heeft Fedichem de 
vakbonden er immers op gewezen dat de daadwerkelijke realisatie 
van de afgesproken engagementen essentieel is voor de verdere 
geloofwaardigheid van het sectoroverleg.

Evaluatie resultaten loonoverleg in de chemie: een stap in de 
goede richting maar het kan beter

Na de onderhandelingsperiode, waarbij meer dan 150 onderne-
mingen hun arbeiders- en/of bedienden-CAO hebben vernieuwd, 
heeft Fedichem een uitgebreide enquête opgezet om de resultaten 
van het overleg te meten. Hieruit blijkt dat de CAO-loonsverhogin-
gen in het algemeen weliswaar lager zijn geëindigd dan in vorige 
CAO-periode, maar dat dit spijtig genoeg niet heeft kunnen belet-
ten dat de loonnorm vaak daadwerkelijk werd overschreden. Zoals 
voorzien zal Fedichem deze resultaten en de besluiten daaruit met 
de vakbonden bespreken.
 

De loonkosten blijven verder ontsporen
Uit de resultaten van het CRB-rapport van einde 2005 blijkt echter 
dat – ondanks de loonnorm – de reeds ruime loonkostenhandicap 
van de Belgische ondernemingen nog verder is vergroot. Dit stelt 
uiteraard fundamentele vragen over de doeltreffendheid van het 
bestaande loonvormingsysteem. Fedichem zal dan ook ijveren 
voor een diepgaande hervorming van het loonvormingsysteem 
om op deze manier een reële en structurele loonmatiging en loon-
kostenvermindering te bereiken, zodat we in ieder geval onze con-
currentiële achterstand met de buurlanden kunnen wegwerken.

SECTORALE FONDSEN VOOR VORMING 

Met de sociale partners van de sector beheert Fedichem paritair de sectorale fondsen voor vorming (voor 
arbeiders en bedienden). In toepassing van de sectorakkoorden (CAO 2005-2006) kennen de Fondsen voor 
vorming een fi nanciële tussenkomst toe aan ondernemingen van de sector, ten bate van opleidingen van 
werknemers en zetten collectieve projecten op het getouw voor werknemers van de sector, werkzoekenden 
en jongeren.

In 2005 werden tussenkomsten aan talrijke bedrijfsdossiers toegekend. Bovendien boden de  Fondsen voor 
vorming opnieuw opleidingen in informatica en logistiek aan en verleenden ze fi nanciële steun aan de 
opleidingscentra van de sector, ACTA, het VKC (Vlaams Kunststof Centrum) en Cefochim. Via deze projecten 
dragen de Fondsen heel concreet bij tot de opleiding van duizenden werknemers per jaar.
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Loonkost ploegen- en nachtarbeid: een nieuwe stap gezet
Terwijl vooral de te snelle stijging van de brutolonen t.o.v. de 
buurlanden zorgen baart, verwelkomt Fedichem de beslissing die 
de regering heeft genomen om de lasten op ploegen- en nacht-
arbeid verder te verlagen. Fedichem heeft immers steeds actief 
geijverd voor deze lastenverlaging. De ploegenarbeid in België is 
immers aanzienlijk duurder dan in het buitenland en blijft zelfs met 
deze maatregelen nog een stuk duurder dan in onze buurlanden. 
Wij blijven dan ook vragende partij voor een verdere vermindering 
van de lasten op ploeg- en nachtarbeid, naast een algemene loon-
kostenvermindering om de concurrentiehandicap weg te werken. 

Generatiepact: spanningen door noodzakelijke maatregelen
De maatregelen van de regering om de eindeloopbaanregeling 
te herdenken en de bevolking bewust te maken om langer actief 
te blijven hebben voor de nodige beroering gezorgd. De werkge-
vers hebben zich in dit dossier steeds constructief en pragmatisch 
opgesteld. Helaas hadden vakbonden onvoldoende openheid en 
daadkracht om deze operatie via dialoog in goede banen te lei-
den. De opeenvolgende 24-urenstakingen hebben ook onze sector 
schade berokkend en het sociaal overleg dan ook danig op de 
proef gesteld. In dit kader heeft Fedichem zijn leden objectief geïn-
formeerd over het verloop van de onderhandelingen van het Ge-
neratiepact. Ook met betrekking tot de stakingen heeft Fedichem 
de vakbonden benaderd en de leden begeleid om de negatieve 
gevolgen van de stakingen te temperen d.m.v. – waar mogelijk 
– een constructieve dialoog. Het is nu aan de verdere uitvoering 
om aan te tonen dat de redelijkheid het uiteindelijk haalt, zeker 

Voor Fedichem was de doelstelling om in de chemiesector een akkoord te maken waarbij 

alle vakbonden zich bij het ondernemingsoverleg engageren om de interprofessionele 

indicatieve loonnorm van 4,5 % te aanvaarden. Dit engagement werd uiteindelijk bekomen 

in de sectorakkoorden voor arbeiders en bedienden.
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Fedichem verwelkomt de beslissing van de regering om 

de lasten op ploegen- en nachtarbeid verder te verlagen. 

Desondanks blijft ploegenarbeid in België aanzienlijk 

duurder dan in onze buurlanden. Fedichem pleit dan ook 

voor een verdere vermindering van de lasten op ploeg- en 

nachtarbeid



wanneer men beseft dat deze maatregelen slechts een 
eerste stap tot verdere hervormingen zouden kunnen 
betekenen.

Europese dialoog tussen de sociale partners van de 
chemie: onze gezamenlijke belangen behartigen

Sinds 2005 hebben de werkgeversfederaties verenigd 
in de European Chemical Employers Group (ECEG) hun 
Europees overleg met de Europese werknemersorgansi-
atie van de chemie (EMCEF) geformaliseerd tot een 
offi ciële sectorale dialoog. Fedichem speelt hierin een 
belangrijke rol. In deze dialoog worden thema’s behan-
deld die in het gemeenschappelijk belang liggen van 
beide partijen, zoals onderwijs en vorming, Responsible 
Care en REACH. In verband met REACH werd opnieuw 
een formele gemeenschappelijke verklaring opgesteld, 
die de gedeelde visie naar buiten brengt van de beide 
Europese sociale partners samen met Cefi c.

Contact: Paul Clerinx / + 32 2 238 97 94 / 
pclerinx@fedichem.be

ECONOMIE

Studie over de indirecte tewerkstelling: economisch 
belang van de sector bevestigd

Het competentiecentrum Economisch beleid heeft 
een studie gecoördineerd die uitgevoerd werd door 
een student van VLEKHO Brussel over de indirecte 
tewerkstelling die de chemische sector genereert in de 
andere takken van de economie. Deze studie bevestigt 
het economische belang van de chemie in België: één 
directe job in de chemische sector genereert ongeveer 
1,5 indirecte jobs. 

Economische statistieken
Fedichem blijft de beschikbare statistieken m.b.t. de 
chemische sector verder inventariseren en de behoef-
ten hieromtrent herdefi niëren, in samenwerking met 
een externe consultant (Idea Consult) en in samen-
spraak met de verschillende gewestelijke afdelingen 
en beroepssecties. Het doel van deze oefening bestaat 
erin het aantal enquêtes bij onze leden te verminde-
ren, terwijl de kwaliteit van de informatie behouden 
blijft.

Kosten voor vervoer en logistiek 

worden vaak onderschat als bepalend 

element voor de competitiviteit van 

onze leden. Inzake de vrijmaking van 

het spoorvervoer blijft Fedichem ijveren 

voor een correcte toepassing in België 

van de betrokken Europese richtlijnen.

Conjunctuuranalyse van de sector: alert en proactief
Fedichem blijft de conjunctuurevolutie in de chemische sector van 
nabij opvolgen. Anderzijds neemt het competentiecentrum Econo-
misch beleid op proactieve wijze deel aan de werkzaamheden van 
Cefi c betreffende de economische vooruitzichten (“Economic Outlook 
Task Force”). De economische situatie in onze sector is een belangrijk 
gegeven voor de bedrijven, o.m. in het kader van de budgetvoorbe-
reidingen. 

Voorbereiding van de sociale onderhandelingen
Via een analyse van onze sector op zowel conjunctureel als structureel 
vlak, en mede dankzij een aantal simulatie-oefeningen (o.m. voor 
mogelijke alternatieve loonindexeringmechanismen), brengt het com-
petentiecentrum Economisch beleid belangrijke socio-economische 
informatie aan voor het competentiecentrum Sociaal beleid met het 
oog op de sociale onderhandelingen.
 

Hervorming en aanpassing van de index
Fedichem heeft, binnen het VBO, actief meegewerkt aan de voorberei-
ding van de hervorming van de index van de consumptieprijzen, die 
sinds januari 2006 een nieuwe basis heeft. De lijst en de weging van 
de producten die in aanmerking worden genomen bij de berekening 
van deze index werden volledig geactualiseerd. Fedichem zal, in het 
kader van de automatische loonindexeringmechanismen, de evolutie 
van de nieuwe index van de consumptieprijzen en haar componenten 
van nabij blijven volgen. 

Vrijmaking van de wereldhandel
Als globale speler is de chemische industrie in het algemeen vragende 
partij voor een verdere vrijmaking van de wereldhandel. Dat geldt 
a fortiori voor de Belgische chemie, gezien het open karakter van 
onze economie en in het bijzonder de exportgerichtheid van onze 
industrie. Fedichem blijft daarom bijzondere aandacht besteden aan 
deze problematiek. Zo blijft Fedichem de onderhandelingen die lopen 
binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) van nabij opvolgen, in 
de hoop dat een globaal akkoord kan worden gesloten inzake o.a. 
landbouw, industriële diensten en goederen (Doha-ronde). Fedichem 
nam deel aan de ministeriële conferentie van de WHO in Hong Kong 
in december 2005 en kon zo op doeltreffende wijze de prioriteiten van 
de chemie bij de Belgische en Europese (via Cefi c) delegatie ter plaatse 
doorgeven. Fedichem maakte tevens van deze gelegenheid gebruik 
om de positie van de chemie rechtstreeks over te maken aan de Minis-
ter voor Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht.

Bovendien, dankzij de contacten die Fedichem onderhoudt met de 
Federale Overheidsdiensten Economie en Buitenlandse Zaken, en 
dankzij de gelijkaardige acties door andere leden van Cefi c, werden de 

Door haar deelname aan de ministeriële conferentie van 

de WHO in Hong Kong in december 2005 kon Fedichem 

op doeltreffende wijze de prioriteiten van de chemie bij 

de Belgische en Europese (via Cefi c) delegatie ter plaatse 

doorgeven.



Zo werkt Fedichem inzake precursoren voor drugs nauwer samen 
met de Cel Precursoren van de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid en volgt zij het opstellen van nieuwe beleidslijnen 
voor de chemische industrie, die tot stand gebracht werden door 
de Europese Unie als gevolg van de hervorming van de Europese 
wetgeving inzake precursoren voor drugs, actief op. 

Contact: Peter Claes / + 32 2 238 97 35 / pclaes@fedichem.be

ENERGIE EN KLIMAAT

Vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkten: 
onvoldoende concurrentie! 

De competitiviteit van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België 
is op het einde van 2005 fors gedaald en de markten stellen zich 
niet echt open voor de concurrentie. 

Wat betreft elektriciteit, de grootverbruikers vinden geen geloof-
waardige alternatief voor de dominante speler en zijn vrijwel niet 
in staat elektriciteit uit het buitenland te importeren gezien de be-
perkte grensoverschrijdende capaciteiten en de belangrijke risico’s 
verbonden aan de “nevendiensten”. Daarnaast leidt de invoering 
van het Europese systeem van verhandelbare emissierechten tot 
een belangrijke overdracht van rijkdommen van de elektriciteitsaf-
nemers naar de elektriciteitsproducenten.
Fedichem interesseert zich van zeer dichtbij voor de vrijmaking 
van de aardgasmarkt. De aardgasprijzen in Europa zijn in 2005 
fors gestegen, voornamelijk in Engeland, maar ook in België. Het 
probleem van het tekort aan concurrentie blijft op Europees niveau 
bestaan, net als de moeilijkheden in de toegang tot de opslagca-
paciteiten en de “take-or-pay” contracten op zeer lange termijn. 
Deze ontwikkelingen zorgen voor stijgende spanningen op de 
Belgische markt.

bezorgdheden van de chemie t.o.v. de onderhandelingen tussen 
de Europese Unie en de Golfl anden (o.a. inzake “double pricing”) 
met het oog op het afsluiten van een vrijhandelsakkoord door 
verschillende lidstaten overgemaakt aan de Europese Commissie 
(die de onderhandelingen leidt). 
  
Anderzijds volgt Fedichem eveneens, en in nauwe samenwerking 
met Bio.be en de sector group “Carbohydrates” van Cefi c, van 
nabij de hervorming op van het suikerregime in de Europese Unie 
om de beste toegang tot dit product te verzekeren voor haar 
suikerverwerkende leden. 

Daarnaast zal Fedichem de onderhandelingen in het kader van de 
Doha-ronde van nabij blijven opvolgen, in de hoop op verdere 
doorbraken in de voor de chemie belangrijke dossiers. 

Logistiek en transport
Kosten voor vervoer en logistiek worden vaak onderschat als be-
palend element voor de competitiviteit van onze leden. Aangezien 
deze bevoegdheid berust bij zowel de federale als de geweste-
lijke autoriteiten, volgen zowel Fedichem als haar gewestelijke 
afdelingen, elk op hun niveau, deze dossiers op. Zo blijft het 
competentiecentrum Economisch Beleid aandacht besteden aan 
een aantal specifi eke problemen die bijzonder belangrijk zijn voor 
de chemische industrie. Het gaat o.m. om de vrijmaking van het 
spoorvervoer, een federale competentie waarbij Fedichem blijft 
ijveren voor een correcte toepassing in België van de betrokken 
Europese richtlijnen. Anderzijds was de mobiliteitssituatie in en 
rond Antwerpen een prioriteit, gezien het belang van deze regio 
voor alle exportgerichte bedrijven in ons land. Fedichem blijft, 
waar mogelijk, eveneens wijzen op het potentieel van transport 
per pijpleiding als relatief veilig en milieuvriendelijke transportmo-
dus en als alternatief voor het dichtslibbende wegvervoer. 

Precursoren voor drugs, chemische wapens en goederen voor 
tweeërlei gebruik

Fedichem volgt en ondersteunt waar mogelijk de reglemente-
ringen rond precursoren voor drugs, voor chemische wapens en 
voor goederen voor tweeërlei gebruik. Aangezien sommige van 
de gecontroleerde stoffen veel gebruikt worden in de chemische 
industrie voor geoorloofde doeleinden, zijn heel wat van onze 
leden daarbij betrokken. 
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Fedichem blijft, waar mogelijk, eveneens wijzen 

op het potentieel van transport per pijpleiding als 

relatief veilig en milieuvriendelijke transportmo-

dus en als alternatief voor het dichtslibbende 

wegvervoer.

De mobiliteitssituatie in en rond Antwerpen blijft een 

prioriteit voor Fedichem en de gewestelijke afdeling 

Fedichem Vlaanderen, gezien het belang van deze 

regio voor alle exportgerichte bedrijven in ons land.
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Het competentiecentrum Energie en Klimaat vecht, 
zowel bij de verschillende regeringen als binnen de 
regulatoren, voor het zo snel mogelijk tot stand bren-
gen van de nodige voorwaarden voor meer concur-
rentie op de markt. Fedichem volgt van dichtbij de 
ontwikkelingen en studies op Europees en op Belgisch 
niveau en pleit voor het nemen van maatregelen die 
de industriële activiteiten in België moeten vrijwaren 
of zelfs hun ontwikkeling moeten garanderen.

Klimaatveranderingen en Post-2012: Kyoto is dè 
oplossing niet 

Volgens Fedichem zal het Kyoto-Protocol, dat in febru-
ari 2005 in werking trad, geen werkelijke oplossing 
bieden voor het probleem van de klimaatveranderin-
gen. Inderdaad, zelfs als de Europese Unie haar emis-
sies met 8% vermindert tegen 2012 zullen de emissies 
op wereldvlak in dezelfde periode met meer dan 
23% stijgen als gevolg van de forse stijging van de 
emissies van de Verenigde Staten en van landen zoals 
India, China en Brazilië. Het is dan ook onontbeerlijk 
dat men een systeem “Post 2012” ontwikkelt waarbij 
alle landen, alle actoren en alle technologieën op het 
vlak van reductie van broeikasgasemissie betrokken 
worden. De chemische industrie neemt actief deel 
aan de inspanning via de verbintenissen die zij heeft 
aangegaan in het kader van de convenanten. Zij biedt 
ook materiële oplossingen die het voor de andere ac-
toren mogelijk maken hun emissies te reduceren: iso-
latie van gebouwen, energie-effi ciënter personen- en 
goederenvervoer, enz. Fedichem zal haar standpunt 
hardnekkig blijven verdedigen: de industrie is minder 
en minder “deel van het probleem” maar steeds vaker 
een “deel van de oplossing”.

Emissierechten en convenanten
Fedichem heeft een voortrekkersrol in het Europese 
en Belgische klimaatbeleid. Door tussenkomst van 
haar gewestelijke afdelingen Fedichem Vlaanderen 
en Fedichem Wallonie werkt zij proactief mee met de 
verschillende gewestregeringen om ervoor te zorgen 
dat de CO2-emissiequota en emissierechten voor de 
periode 2008-2012 op een geschikte manier worden 
toegekend. De allocatie van emissierechten gebeurt 
op basis van de verbintenissen aangegaan in de con-
venanten, om de groeikansen en de competitiviteit 
van de industrie te vrijwaren.

Taksen en diverse meerkosten
Door de convenanten te tekenen hebben de gewestregeringen er zich toe 
verbonden alles in het werk te stellen om de taksen voor de industrie te be-
perken. Dit zijn de accijnzen op fuel, elektriciteit en aardgas (Europese richtlijn 
over de minimum belastingstarieven op de verschillende energiedragers), 
maar ook een deel van de heffi ngen op elektriciteit (federale bijdrage energie). 
Fedichem heeft actief meegewerkt aan de uitwerking van de vrijstelling van 
de energiebelastingen en aan de plafonnering van de federale bijdrage en 
pleit krachtig voor de plafonnering van het geheel van de meerkosten die de 
ondernemingen moeten betalen, o.a. wat betreft de groenestroomcertifi caten 
en de WKK-certifi caten.

Contact: Isabelle Chaput / + 32 2 238 97 67 / ichaput@fedichem.be

LEEFMILIEU

Responsible Care en supranationaal leefmilieubeleid
Fedichem nam in 2005 actief deel aan de CEFIC-review van het Responsible 
Care-programma en aan de voorbereiding van de lancering van het Responsi-
ble Care Global Charter op het niveau van de International Council of Chemi-
cal Associations (ICCA). 

Voor 2006 is een nieuwe enquête gepland rond de prestaties van onze leden 
op het vlak van milieu en veiligheid. Eind dit jaar publiceren we immers een 
nieuwe editie van onze brochure “Responsible Care in de praktijk - Indicatoren 
van Vooruitgang”.

Fedichem blijft zeer nauw betrokken bij het Platform Europees en Interna-
tionaal Milieubeleid, waar het aan de zijde van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO), het Vlaams Economisch Verbond (VOKA) en de Union 
wallone des Entreprises (UWE) de totstandkoming van het supranationale 
milieubeleid op de voet volgt en waar nodig tracht bij te sturen.

Contact: Claude Klein / + 32 2 238 97 37 / cklein@fedichem.be

RISICOBEHEER - VEILIGHEID

Voorkoming van zware ongevallen
De gewijzigde Seveso-richtlijn (2003/105/EG) vereist een aanpassing van 
het Samenwerkings-akkoord Zware ongevallen tussen de Federale staat en 
de gewesten. Tijdens de besprekingen in de Nationale Arbeidsraad heb-
ben Fedichem en haar gewestelijke afdelingen sterk aangedrongen op een 
grotere duidelijkheid voor de ondernemingen over de aanvangsdatum van de 
verplichtingen voor de bedrijven die door een wijziging van de classifi catie van 
stoffen voor het eerst onder het toepassingsgebied vallen, hoe aannemers met 
langlopende opdracht bij het veiligheidsbeleid van de onderneming moeten 

De inspecterende overheid vraagt de Seveso-bedrijven in het VR 

ook de risico-evaluatie van ondergrondse pijpleidingen in de 

nabijheid van het bedrijf op te nemen. Fedichem stelt echter dat 

dit een taak is van de beheerder en de overheid.

Fedichem heeft een voortrekkersrol in het Europese en Belgische 

klimaatbeleid. Door tussenkomst van haar gewestelijke afdelingen 

Fedichem Vlaanderen en Fedichem Wallonie werkt zij pro-actief 

mee met de verschillende gewestregeringen om ervoor te zorgen 

dat de CO2-emissiequota en emissierechten voor de periode 2008-

2012 op een geschikte manier worden toegekend. 

Fedichem nam actief deel aan de CEFIC-review van het 

Responsible Care-programma en aan de voorbereiding 

van de lancering van het Responsible Care Global 

Charter op het niveau van de International Council of 

Chemical Associations (ICCA)
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Fedichem volgde ook met veel aandacht de wijzigingen aan het 
arbeidsreglement op de veiligheid van liften, aan het algemeen 
reglement op de elektrische installaties, werken op hoogte en het 
KB op de ernstige arbeidsongevallen.

Enkele onderwerpen zullen in 2006 verder behandeld worden, 
waarbij de problematiek van keramische vezels, de werkpostfi che 
en vooral de verlaging van de grenswaarden.

Contact: René Dillen / + 32 2 238 97 77 / rdillen@fedichem.be

PRODUCTBELEID

Reglementering op chemische stoffen (REACH): een hectisch 
maar intens jaar

2005 is duidelijk een sleuteljaar geweest voor REACH. In het Euro-
pees Parlement hebben 10 commissies zich hierover gebogen, dit 
resulteerde in meer dan 5000 amendementen. Om de Belgische 
Europarlementsleden te informeren heeft Fedichem sessies geor-
ganiseerd voor iedere politieke partij, zowel Nederlandstalig als 
Franstalig. Onze aanpak bracht politici in onze bedrijven, waarbij 
niet enkel de groten betrokken waren, maar ook onze KMO’s. 
Er waren ook contacten met de vakbonden, NGO’s en de pers. 
Kortom, een jaar van intense samenwerking met onze bedrijven. 
De eerste lezing is ondertussen afgerond zowel in het Europees 
Parlement als in de Raad. Dit najaar start de tweede lezing en de 
uiteindelijke start van REACH wordt voorzien voor april 2007.

Daarnaast heeft Fedichem onder de koepel van het VBO en de 
Federale Overheidsdienst Economie haar instrument ter voorberei-
ding van de bedrijven op REACH voorgesteld op een persconferen-
tie met minister Verwilghen. Ook hier gaan we op de ingeslagen 
weg verder, onze bedrijven hebben steun nodig en Fedichem 
begeleidt hen daarin door zich actief te engageren in het opzetten 
van een helpdesk voor bedrijven, in samenwerking met de over-
heid. De verschillende groepen die de technische begeleidingsdo-
cumenten opstellen, worden actief opgevolgd en dit zal vertaald 

betrokken worden, op een grotere waarborg voor de vertrou-
welijke delen van het veiligheidsrapport. Wij wezen ook op de 
opdracht van de overheid inzake ruimtelijke ordening.

De studieopdracht van de Directie Chemische Risico’s over de 
minimumbezetting uit veiligheids-oogpunt van chemische instal-
laties werd afgesloten. De resultaten ervan werden nog niet aan de 
bedrijven meegedeeld.

De inspecterende overheid vraagt de Seveso-bedrijven in het VR 
ook de risico-evaluatie van ondergrondse pijpleidingen in de nabij-
heid van het bedrijf op te nemen. Fedichem stelt echter dat dit 
een taak is van de beheerder en de overheid.

Contractoren
De bepalingen van hoofdstuk IV van de welzijnswet over werken 
met derden moeten in partnership tussen opdrachtgever en aan-
nemer vastgelegd en uitgevoerd worden. In 2006 zal de directie 
Toezicht op het Welzijn op het Werk nauwer toezien op de uitvoe-
ring hiervan. Ook andere organisaties hebben terzake initiatieven 
genomen

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
In het deelgebied Gezondheid en Welzijn ging de meeste aan-
dacht naar de langverwachte aanpassing van de grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling. De overheid zal hierbij in de 
toekomst aan de industrie de mogelijkheid geven, om op basis 
van een goed onderbouwd dossier alternatieve voorstellen te doen 
voor de vooropgestelde grenswaarden. De nieuw vooropgestelde 
waarden zullen op de website van de FOD WASO aangekondigd 
worden.

Wijzigingen van de regelgeving
Verder werden de ontwerpen tot wijziging van de regelgeving 
besproken. We vermelden hierbij roken op het werk; de omzet-
ting van de Europese richtlijn lawaai, met als grenswaarde de 
87dBA, en actiewaarden 80 en 85dBA; de wijziging van de lijst 
van carcinogene agentia met ondermeer de toevoeging van een 
ganse reeks cytostatische geneesmiddelen; de wijzigingen i.v.m. 
het gezondheidstoezicht op stagiairs; de voorgestelde wijzigingen 
inzake de asbestreglementering en de omzetting van de richtlijn 
mechanische trillingen.
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REACH werd door het Europees Parlement in eerste lezing 

behandeld in november 2005. Bij deze gelegenheid heeft 

Fedichem talrijke contacten gehad met de Belgische 

europarlementariërs, de vakbonden, de pers en NGO’s. 

De tweede lezing is voorzien in de herfst 2006.

Tijdens een persconferentie met Minister Verwilgen 

heeft Fedichem, in samenwerking met het VBO en de 

FOD Economie een elektronisch instrument 

voorgesteld (www.mineco.fgov.be/reach.htm) 

waarmee de ondernemingen zich beter op REACH 

kunnen voorbereiden.
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worden in informatiesessies en studiedagen waar onze Belgische 
bedrijven zich kunnen klaarstomen voor deze wetgeving. 
Ook het nieuwe systeem dat zal gebruikt worden voor indeling 
en etikettering binnen REACH, het Globally Harmonised System 
(GHS) zal verder uitgediept worden.  

SCALE en biomonitoring
De relatie gezondheid – milieu, met bijzondere aandacht voor 
kinderen, kwam dit jaar vooral aan bod in Vlaanderen, waar de 
resultaten gepubliceerd zijn van een grote biomonotoring-cam-
pagne. Fedichem kon de visie van de industrie vertolken op de 
resultaten, die aantonen dat de impact van het leefmilieu op de 
gezondheid van kinderen verbetert. In 2006 zal Europa meer mid-
delen ter beschikking stellen om biomonitoring op een ruimere 
schaal in gans Europa te organiseren. Daarnaast werd in 2005 ook 
een groenboek opgemaakt rond de kwaliteit van binnenhuislucht.

Waakzaam blijven
Niet enkel de nieuwe maar ook de bestaande wetgevingen krijgen 
de aandacht die ze verdienen. In 2005 zijn we gestart met speciale 
studiesessies rond veiligheids-informatiebladen, zowel voor starters 
als gevorderden, een initiatief dat ook door de overheid gewaar-
deerd en bijgewoond wordt. Uiteraard wordt dit verdergezet in 
2006.

Daarnaast blijven we de activiteiten van het ecolabel-comité 
opvolgen en participeren we in de harmonieuze overgang van het 
Belgisch Instituut voor Normalisatie in het Normalisatie Bureau 
(NBN)  

Contact: Erwin Annys / + 32 2 238 97 55 / eannys@fedichem.be

De relatie tussen het leefmilieu en de gezondheid, met bijzondere 

aandacht voor kinderen, kwam in 2005 vooral in Vlaanderen onder 

de aandacht, doordat de resultaten van een grote biomonitoring-

campagne gepubliceerd werden. Fedichem kreeg de kans 

het standpunt van de industrie te vertolken over deze resultaten, 

die eigenlijk aantonen dat de impact van het milieu op de gezondheid 

van kinderen verkleint.

Fedichem organiseerde een aantal bedrijfsbezoeken 

voor Belgische politici en europarlementsleden. De 

doelstelling was onze politieke mandatarissen bewust 

te maken van wat REACH en de klimaatswijziging 

inhoudt voor onze bedrijven  Bij elk van deze ontmoe-

tingen waren KMO’s betrokken.

COMMUNICATION & PUBLIC AFFAIRS

Meer en meer persoonlijke contacten met de politieke 
machtsdragers

Dit jaar werd constant gekozen voor een rechtstreekse dialoog met 
de politieke machtsdragers en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. 
De Fedichem-directieleden hadden talrijke persoonlijke contacten 
met de ministers en hun beleidscellen, met de partijvoorzitters, de 
Europese parlementsleden en de permanente vertegenwoordigers 
bij de Europese unie. In 2005 hadden we contact met alle demo-
cratische Europese parlementsleden rond de Europese thema’s die 
ons aanbelangen. In 2006 zullen we dit netwerk verder uitbouwen. 

REACH en de klimaatswijziging op de proef genomen via 
bedrijfsbezoeken

Naast de gebruikelijke contacten met bevoegde instanties over de 
desiderata van de chemische industrie op politiek, economisch, 
sociaal en milieuvlak, zijn er ook meer doelgerichte acties onderno-
men, namelijk in het kader van REACH, de klimaatswijziging en het 
energiedebat. Het Competentiecentrum Communication & Public 
Affairs organiseerde hiervoor, in samenwerking met de experts uit 
andere competentiecentra, een aantal ontmoetingen in bedrij-
ven. Vertegenwoordigers van alle democratische partijen en alle 
niveaus, ook het Europese, namen hieraan deel. Bij elk van deze 
ontmoetingen waren KMO’s betrokken. De doelstelling was onze 
politieke mandatarissen bewust te maken van de concrete inzet en 
impact van deze dossiers voor onze bedrijven. Deze aanpak kreeg 
veel bijval, ook van de partijen die traditioneel geheel andere 
standpunten dan de onze innemen. 

Voortdurende dialoog met vakbonden en burgers
Bovenop de gewone onderhandelingen met de sociale partners, 
onderhield Fedichem de dialoog met de vakbonden, de milieubewe-
gingen en verbruikers, namelijk in de Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Fedichem had ook rechtstreeks 
contact met de vertegenwoordigers van vakbonden en NGO’s. Onze 
Algemene Vergadering van mei 2005 was voor de eerste keer opgevat 
als een debat met onze gesprekspartners, rond het thema “Chemie 
draagt zorg voor het klimaat”.



Versterkte aanwezigheid in de pers
De inspanningen van Fedichem op het vlak van perscontacten 
zijn duidelijk beloond in 2005. De talrijke persmededelingen van 
het afgelopen jaar (neem een kijkje op www.fedichem.be onder de 
rubriek pers) hebben hun doel bereikt: veel vermeldingen in de 
media, steeds meer spontane contacten tussen journalisten en ex-
perts van de federatie en meerdere interviews in druk beluisterde 
radio- of druk bekeken televisieprogramma’s.  

De bijdrage van de chemie aan duurzaam bouwen en esthetica 
Het competentiecentrum Communication & Public Affairs blijft 
publicaties realiseren die het belang van de chemie in het dage-
lijkse leven onderstrepen. Ze zijn vooral gericht naar jongeren en 
het grote publiek. Naar aanleiding van Batibouw 2005 verscheen 
de brochure “Duurzaam bouwen”. Die belicht welke belangrijke 
rol de chemie speelt bij bouwen en verbouwen, hoe ze voor 
comfort en welzijn zorgt en bovendien een steentje bijdraagt tot 
energiebesparing. 

In maart 2006 bracht Fedichem een nieuwe brochure uit in 
dezelfde reeks met de titel “Maak het mooi met chemie”. Hierin is 
chemie de rode draad doorheen de geschiedenis van de esthe-
tica en kunst. Ze toont aan dat de ontwikkeling van de chemie 
als wetenschap ook een stempel drukte op alle kunstvormen en 
-uitingen.

Het imago van de chemie bij jongeren
De actie “Chemie en de Jeugd” en “La Chimie et les Jeunes”, de 
voordrachtencyclus voor secundaire scholen uit de Nederlandsta-
lige en Franstalige gemeenschap, bleef ook in 2005 verder lopen. 
Onderzoek toont duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen 
deze contactnamen met jongeren en het verbeterde imago van de 
sector in de doelgroep (16 tot 30 jaar).
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Chemie en kunst
Begin 2005 nodigden wij onze belangrijkste gesprekspartners uit 
voor een ontspannen gebeuren in het kader van de Ateliers van de 
Muntschouwburg in Brussel. Zij konden er eens te meer ontdek-
ken hoezeer chemie deel uitmaakt van ons dagelijks leven, ook 
daar waar we dit niet verwachten: in de coulissen van de Nationale 
Opera. Na toespraken van Bernard Foccroulle, algemeen directeur 
van de Munt, over “Opera: de chemie van een totaalspektakel” en 
van Professor Herwig Van Hove over “Fysico-chemische culinaria”, 
hebben de gasten ook de Cefi c-tentoonstelling “Arts & Chemis-
try” bezocht. Dit werd een ontdekkingstocht doorheen processen 
en producten die gebruikt worden voor het conserveren en het 
restaureren van het wereld-cultuurpatrimonium. 

Voorbereiding van de sectorale opendeurdagen
In 2005 startte de voorbereiding van de opendeurdagen, die 
plaatsvinden op 13 en 14 mei 2006. Deze editie zal extra aan-
dacht schenken aan de samenwerking met partnerinstellingen 
(universiteiten en hogescholen). Die kunnen ofwel informatie-
stands opstellen in de deelnemende bedrijven, ofwel de deuren 
van hun labo’s openzetten. Voor het allereerst zullen de opendeur-
dagen aangekondigd worden via een publiciteitscampagne in de 
nationale geschreven pers.

Contact: Dirk Clotman / + 32 2 238 97 51 / dclotman@fedichem.be

De Algemene Vergadering 

van Fedichem, in mei 

2005, stond in het teken 

van de dialoog met al 

onze gesprekspartners, 

dit keer rond het thema 

“Chemie draagt zorg voor 

het klimaat”.

Naar aanleiding van Batibouw 2005 verscheen de brochure “Duurzaam bouwen”. 

Die belicht welke belangrijke rol de chemie speelt bij bouwen en verbouwen, en hoe 

ze bovendien een steentje bijdraagt tot energiebesparing. In maart 2006 bracht Fe-
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leven. Ze zijn vooral gericht naar jongeren en het grote publiek. 

In 2005 startte de voorbereiding van de opendeur-

dagen, die plaatsvinden op 13 en 14 mei 2006. 
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KMO

Ons verdergezet beleid en de dienstverlening op maat 
waren gunstig voor de KMO’s. Via verdere bedrijfsbe-
zoeken werd het contact met de leden onderhouden. 

Fedichem zal in de toekomst nog meer acties onder-
nemen in functie van de specifi eke behoeften van de 
KMO’s (vb. voorbereiding op de inwerkingtreding van 
REACH).

Het KMO-Bureau, dat een aantal bedrijfsleiders 
groepeert, heeft tijdens zijn vergaderingen de dossiers 
behandeld die van belang zijn voor de kleine en mid-
delgrote ondernemingen. Om de representativiteit 
binnen Fedichem te verzekeren en om de KMO-pro-
blematiek nog beter te kunnen aanpakken, deden 
wij een oproep tot onze leden om deel uit te maken 
van het KMO-Bureau. Wij zijn zeer verheugd over het 
aantal positieve antwoorden. Het sterk uitgebreide 
KMO-Bureau is nu representatief en in staat om de 
KMO-specifi eke aspecten in onze sector te bepalen. 

Contact: Virginie Klon / + 32 2 238 98 46 / 
vklon@fedichem.be

De Customer Service verhindert dat telefoonoproepen verloren gaan en 

garandeert een antwoord op de vragen van onze leden door hen met de 

juiste persoon door te verbinden.

CUSTOMER SERVICE

InfoChem, het extranet van Fedichem, blijft voor onze leden de 
meest gebruikte informatiebron voor de evolutie van de sector. Dit 
instrument biedt een echte toegevoegde waarde op het gebied van 
informatie en wordt door onze leden dan ook massaal geraadpleegd. 
Het totale aantal bezoekers is toegenomen tot meer dan 3100. Elke 
medewerker van onze aangesloten ondernemingen kan toegang 
krijgen op eenvoudige aanvraag.

De Customer Service, voortaan bereikbaar van maandag tot donder-
dag van 8h tot 17h30 en op vrijdag tot 17h, wil de meest effi ciënte 
dienstverlening bieden, waarop de leden van Fedichem uiteraard recht 
hebben. De Customer Service verhinderen dat telefoonoproepen ver-
loren gaan en garandeert een antwoord op de vragen van onze leden 
door hen met de juiste persoon door te verbinden. De vragen worden 
geregistreerd zodat van de leden op elk moment kunnen informeren 
naar de opvolging ervan. 

De Internet site www.fedichem.be is het uithangbord van zowel de 
chemische sector in België als van de bedrijven en hun producten. Met 
de zoekmotor vindt u de gegevens van de bedrijven per naam, sector, 
product of regio. Elk lid kan hier ook gratis zijn plaatsaanbiedingen 
laten publiceren. Persberichten houden u op de hoogte van het laatste 
nieuws, bovendien plaatsen wij er geregeld dossiers over actuele 
onderwerpen.

Contact: Virginie Klon / + 32 2 238 98 46 / vklon@fedichem.be

RECHT EN FISCALITEIT

Notionele interestaftrek doet fi scale druk dalen
Door de invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, ook 
wel notionele interestaftrek genoemd, kunnen bedrijven vanaf 2006 
hun belastbaar inkomen verminderen met een fi ctieve interest op hun 
eigen vermogen. Deze maatregel waarvoor Fedichem met het VBO 
geijverd heeft, komt neer op een verlaging van de vennootschapsbe-
lasting van 33,99 % naar ongeveer 26 %.

De Minister van Financiën schat dat de invoering van de notionele 
interestaftrek een lastenverlaging van 566 miljoen euro voor de 
bedrijven inhoudt. Het fi scale voordeel van deze maatregel werd nog 
verhoogd doordat het voordeel niet langer drie jaar gereserveerd moet 
worden in het bedrijf en doordat het inbrengrecht van 0,5 % op de 
inbreng van nieuw kapitaal in een vennootschap werd afgeschaft.

Door de invoering van notionele inte-

restaftrek genoemd, kunnen bedrijven 

vanaf 2006 hun belastbaar inkomen 

verminderen met een fi ctieve interest op 

hun eigen vermogen. Deze maatregel 

waarvoor Fedichem met het VBO geij-

verd heeft, komt neer op een verlaging 

van de vennootschapsbelasting van 

33,99 % naar ongeveer 26 %.
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Productnormen verpakkingen: geen markeringsverplichting
Door een dubbelzinnigheid in de Europese richtlijn m.b.t. verpak-
kingen dreigde de wetgever een markeringsplicht in te voeren 
i.v.m. het type van gebruikte materialen van verpakkingen, terwijl 
de Europese richtlijn enkel een harmonisatie beoogde van de iden-
tifi catiesymbolen die verplicht moeten worden gebruikt door de 
ondernemingen die ervoor kiezen een markering aan te brengen. 
Onder impuls van het competentiecentrum Recht en Fiscaliteit 
werd een ontwerp van koninklijk besluit aangepast, waardoor de 
situatie werd rechtgezet en onnodige kosten werden vermeden.

Administratieve vereenvoudiging: elektronische boekhouding 
erkend

Hoewel de meeste ondernemingen hun boekhouding reeds ge-
ruime tijd elektronisch voeren, bepaalde de Belgische regelgering 
nog steeds dat de boekhoudboeken verplicht op papier dienden te 
worden gehouden.
De oproep van het VBO en haar sectorfederaties om in het kader 
van de administratieve vereenvoudiging deze verplichting af te 
schaffen, vond gehoor bij de wetgever, waardoor bedrijven veel 
kosten van papier en opslagruimte kunnen besparen.

Impact van internationale boekhoudnormen beperken
De overschakeling van Belgische boekhoudnormen naar de inter-
nationale IFRS-standaarden wijzigt de gerapporteerde nettowinst 
van chemiebedrijven aanzienlijk, onder meer door het verbod 
van degressieve afschrijvingen, andere waarderingsregels voor 
voorraden en normen die een zo getrouw mogelijk beeld van de 
economische realiteit nastreven.
Mede onder impuls van Fedichem, richtte het VBO een werkgroep 
op van experten die oplossingen zoekt om de eventuele impact 
van de nieuwe boekhoudnormen op fi scaal vlak te neutraliseren, 
de effecten ervan op KMO’s te beperken en de vennootschaps-
rechtelijke gevolgen te kennen.

Contact: Marc Vandeplas / + 32 2 238 97 63 / 
mvandeplas@fedichem.be
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Accijnsvrijstelling op energieproducten: de verbintenissen 
eindelijk gerespecteerd

De Regering besliste eind 2004 om in het kader van de program-
mawet de aangekondigde accijnsvrijstellingen op energieproduc-
ten voor convenantbedrijven effectief te maken, maar te halveren 
(50 % voor energie-intensieve bedrijven met een convenant of 
vergunning milieudoelstelling, 25 % voor niet-energie-intensieve 
bedrijven met een convenant of een vergunning milieudoelstel-
ling).

Fedichem, gesteund door het VBO, drong er bij de Regering en 
het Parlement herhaaldelijk op aan om zich te houden aan de 
eerdere afspraken aangaande accijnsvrijstellingen (respectievelijk 
100 % en 50 %).

De programmawet van 30 december 2005 trok deze vrijstellingen 
effectief op zoals gevraagd, waardoor de betrokken chemiebedrij-
ven vanaf 2006 minder accijnzen moeten betalen.

Permanente verlenging verlaagd BTW-tarief renovatie/verbou-
wingen (6 % i.p.v. 21 %)

De bouwsector, ijverde in 2005, gesteund door het VBO en 
Fedichem, voor een permanente verlaging van het BTW-tarief voor 
arbeidsintensieve diensten, zoals renovatie en verbouwingen. Het 
uitblijven van een verlenging bracht 7.000 arbeidsplaatsen in de 
bouwsector in gevaar en was ook van groot belang voor de kunst-
stoffensector en de verfi ndustrie. Een KB van januari 2006 verlengt 
het BTW-tarief van 6 % op renovatie en herstelling van particuliere 
woningen van tenminste vijf jaar oud voor onbepaalde tijd.

Milieuaansprakelijkheid: pleidooi voor een correcte omzetting
De Europese kaderrichtlijn “Milieuaansprakelijkheid” moet door de 
drie gewesten in de regionale wetgeving worden omgezet en het 
risico bestaat dat sommige gewesten hierbij verder zouden gaan 
dan wat in de richtlijn is voorzien (“goldplating”). Fedichem heeft 
daarom met het VBO en de gewestelijke werkgeversfederaties 
(Voka, VOB en UWE) een oproep gericht tot de betrokken overhe-
den en administraties om te streven naar een uniforme en correcte 
omzetting van voormelde richtlijn, “goldplating” te vermijden en 
de verweermiddelen op basis van de exploitatievergunning en 
ontwikkelingsrisico’s in de wetgeving op te nemen.

De bouwsector, ijverde in 2005, en gesteund door 

het VBO en Fedichem, voor een permanente verla-

ging van het BTW-tarief op 6% voor arbeidsinten-

sieve diensten, zoals renovatie en verbouwingen. 

Het verlengen van dit tarief is van groot belang 

voor de kunststoffensector en de verfi ndustrie.

In december 2005 kwamen 

de accijnsvrijstellingen op 

energieproducten voor 

convenantbedrijven effectief 

in werking, waardoor de 

betrokken chemiebedrijven 

vanaf 2006 minder accijnzen 

moeten betalen.

©
 fo

to
 : 

BA
SF

 A
nt

w
er

pe
n



ACTIVITEITEN VAN DE 
GEWESTELI JKE AFDELINGEN

FEDICHEM VLAANDEREN

Fedichem Vlaanderen vertegenwoordigt ongeveer 2/3 
van de chemische ondernemingen in België. Belang-
rijke prioriteiten op gewestelijk niveau zijn energie, 
veiligheid, gezondheid, milieu, opleiding & vorming; 
innovatie; logistiek en ruimtelijke ordening. 

In 2005 werden een aantal projecten opgezet, waar-
onder de rondetafel met minister Fientje Moerman en 
de Vlaamse regering,  die prioriteiten wil vastleggen 
voor een begeleiding naar een “duurzame chemie” . 
Daarnaast was er ook het sectoroverspannende initi-
atief DeltaProcessAcademy, die de veiligheid in onze 
bedrijven wil bevorderen. 

Energie
Het belangrijkste punt voor de liberalisering van de 
electriciteits-’ en gasmarkten was de vervroegde af-
schaffi ng van de zogenaamde “Elia-heffi ng” (in 2008 
in plaats van 2010) voor bedrijven aangesloten op het 
distributienet (compensatie van de inkomsten van de 
gemeenten). Inspanningen worden geleverd om dit 
nog te vervroegen.

In nauwe samenwerking met de gewestelijke over-
heid heeft Fedichem Vlaanderen de nadruk gelegd 
op de doorgedreven ontwikkeling van het wettelijke 
kader rond het energie-effi ciëntie benchmarking-
convenant (40 ondernemingen – 50 vestigingen). 
De ondernemingen die het benchmarkingconvenant 
hebben getekend en hun verplichtingen totnogtoe 
zijn nagekomen, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld 
van de accijnzen, genieten van de degressiviteit van 
de federale bijdrage en krijgen alle nodige emissie-
rechten, ook om hun groei te verzekeren.

Naast dit eerste convenant - waarin de chemie een 
voortrekkersrol heeft 
gespeeld - is in 2005 het auditconvenant tot stand 
gekomen voor de vestigingen in Vlaanderen die jaar-
lijks tussen 0,1 en 0,5 PJ verbruiken (50 vestigingen).  

Zij genieten derhalve van dezelfde vrijstellingen als de benchmarkingconve-
nantbedrijven. 

Wat betreft de groenestroomcertifi caten en de WKK-certifi caten (warmte-
krachtkoppeling) stelt Fedichem Vlanderen een aantal pistes voor om de im-
pact van de kosten van deze certifi caten op het bedrijfsleven te verminderen.

Leefmilieu
Met betrekking tot het afkoppelingsbeleid voor bedrijfsmatig afvalwater werd 
in 2005 een doorbraak bereikt: de bevoegde minister publiceerde immers een 
fundamenteel herziene versie van de omzendbrief, die veel meer ruimte laat 
voor contractuele samenwerking met Aquafi n. Wie een dergelijk contract met 
Aquafi n kan afsluiten, betaalt bovendien geen heffi ngen meer maar wel retri-
buties, die fi scaal aftrekbaar zijn. In de nieuwe omzendbrief is ook geen sprake 
meer van een directe link tussen de lozingsnormen voor bedrijven, en de (zeer 
strenge) normen voor RWZI. 

Afvalstoffen die als secondaire grondstof kunnen ingezet worden bekomen 
toenemend deze opwaardering door de overheid. Dit steunt de recyclage, ook 
het verminderen van de administratieve verplichtingen draagt daartoe bij. Ver-
der valt de afschaffi ng van de heffi ngen voor het verbranden van afvalstoffen 
op. Rond deze dossiers werkte Fedichem Vlaanderen nauw samen met VOKA.

Een ad hoc-werkgroep is begonnen met het uitwerken van voorstellen om het 
aantal MER-rapporten voor onze sector signifi cant te reduceren, in een eerste 
fase bij uitbreiding en/of hervergunning van bestaande installaties. In een 
tweede fase zal de werkgroep trachten klaarheid te scheppen rond het begrip 
“geïntegreerde chemische installaties”, opnieuw met als doel meer ruimte te 
scheppen voor vrijstellingen. De werkgroep zal ook pistes onderzoeken om de 
totale proceduretermijn te verkorten. 

Voor wat de reductiedoelstellingen voor verzurende luchtemissies (NOx en 
SO2). Betreft wil Fedichem Vlaanderen wil tot een samenwerkingsovereen-
komst met de overheid komen, die de betrokken bedrijven de mogelijkheid 
biedt om emissiereducties door te voeren daar waar dat economisch het meest 
zinvol is. 

Voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval was 2005 veeleer een overgangs-
jaar, maar in 2006 staat er heel wat op stapel: de drie gewesten moeten het 
Interregionaal Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval aanpassen aan de 
herziene Richtlijn Verpakkingsafval. Ook in 2006 moet de erkende organisatie 
voor bedrijfsmatig verpakkingsafval, Val-I-Pac, een nieuwe erkenningsaanvraag 

In 2005 werd met ondersteuning van Fedichem 

Vlaanderen de vzw “Regionaal Technologisch 

Centrum voor de provincie Antwerpen”. Binnen dit 

centrum worden opleidingen richting procestech-

niek, onderhoudstechnieken en kunststoffentechno-

logie georganiseerd. 

In 2005 werd het energie-effi ciëntie benchmar-

kingconvenant aangevuld met het auditcon-

venant voor de vestigingen in Vlaanderen die 

jaarlijks tussen 0,1 en 0,5 PJ verbruiken (50 

vestigingen).  Zij genieten voortaan dezelfde 

vrijstellingen als de benchmarkingconvenantbe-

drijven. 
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Onderwijs, vorming en  communicatie
Tijdens het voorbije jaar werd met sterke ondersteuning vanuit 
Fedichem Vlaanderen de vzw “Regionaal Technologisch Cen-
trum voor de provincie Antwerpen” mede opgericht. Binnen dit 
centrum worden, met subsidie van het ministerie en de fondsen 
voor vorming, opleidingen richting procestechniek, onderhouds-
technieken en kunststoffentechnologie georganiseerd. Dit gebeurt 
met behulp van hoogtechnologisch apparatuur en is bedoeld voor 
zowel voor leerlingen als leraren. Een budget van 700.000 euro is 
voorzien.(2005/2007)

In september werd het project Centrumscholen in aanwezigheid 
van Minister Vandenbroucke opgestart. Hierbij stellen 5 techni-
sche scholen,verspreid over  Vlaanderen, hun gespecialiseerde 
kunststofapparatuur en knowhow qua kunststoffentechnologie ter 
beschikking aan leraars en leerlingen van andere scholen uit hun 
regio. Dit project, dat gecoördineerd wordt via het Vlaams Kunst-
stofcentrum,  wordt eveneens ondersteund door het ministerie, 
de fondsen voor vorming en diverse Regionale Technologische 
Centra.

Het dossier Interreg III “Procesindustrie 2010” werd goedge-
keurd. Hierdoor zullen de volgende 2 jaren binnen de provincie 
Antwerpen en Belgisch Limburg en in samenwerking met de 
provincies Noord–Brabant en Nederlands Limburg acties gestart 
worden rond:

•  promotie voor de sector zowel naar het brede publiek tijdens 
de Zondag van de Chemie als naar het (technisch) secundair 
onderwijs

•  infrastructuur zoals de ontwikkeling van een mobiel proeffa-
briekje voor de opleiding van de medewerkers uit onze sector 

•  competentieverhoging via het oprichten van een kenniscen-
trum “ Technische Middelen” 

Hiervoor wordt een budget voorzien van rond de 1,2 miljoen 
euro.

De functie van chemievakman werd (samen met VDAB) erkend 
als knelpuntberoep wat o.a. belangrijk is voor de bedrijven die 
dossiers indienen bij het Europees Sociaal Fonds.

Onze infoacties naar de scholen toe zoals Chemie en de Jeugd en 
Meet the Boss kenden opnieuw een groot succes. Hierdoor be-
reikten wij in 2005 niet minder dan 4000 leerlingen en een 500-tal 
leerkrachten. Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerde 
Fedichem Vlaanderen debatnamiddagen over het maatschappe-
lijke belang van de chemische industrie. Deze Meet the boss-de-
batten tussen scholieren en ondernemingsleiders – soms grens-
overschrijvend met Nederland -  worden zowel door jongeren als 
de pers enthousiast onthaald.

indienen. Val-I-Pac bespaart  ongeveer 3 mio per jaar voor onze 
sector…

Risico en Welzijn 
Met Aminal werd de problematiek van de risicocirkels en de 
criteria voor het individueel en groepsrisico verder besproken. 
Eind december werd hierin een doorbraak bereikt. De criteria zijn 
indicatief, niet normatief.

Bij werken met derden is een partnership tussen bedrijf en aanne-
mer de aangewezen weg voor de juiste invulling van de welzijns-
wet. Een code van goede praktijk werd uitgewerkt, gebaseerd op 
het VIBNA document terzake.

Aminal heeft diverse studies uitgevoerd of aangekondigd : open-
baarheid van bestuur inzake de veiligheidsrapporten, herziening 
van de faalkansen, magazijnbranden en de veiligheid bij het 
transport van gevaarlijke goederen). De experts van Fedichem 
Vlaanderen spelen een belangrijke rol in de stuurgroepen van de 
overheid.

Bij de veiligheidsbeoordeling van Seveso-bedrijven vraagt de 
inspecterende overheid naar de risico’s van ondergrondse pijplei-
dingen in de nabijheid van het bedrijf. Fedichem Vlaanderen stelt 
dat dit een taak is van de uitbater van deze leidingen en van de 
overheid.

Er werd ruime aandacht besteed aan de wijzigingen in de arbeids-
wetgeving zoals ondermeer de veiligheid van liften, wijzigingen 
aan het AREI, werken op hoogte en het KB ernstige arbeidsonge-
vallen.

Voor Risico en Welzijn besteedde Fedichem Vlaanderen verder 
nog veel aandacht aan de omzetting van de gewijzigde Seveso II 
richtlijn, de evaluatie van de bezettingsgraad van chemische instal-
laties uit veiligheidsstandpunt, de evaluatie van de veiligheid van 
Sevesobedrijven, de grenswaarden voor beroepsmatige blootstel-
ling, enz. Deze punten worden verduidelijkt op pagina 12.

Logistiek
Fedichem blijft, waar mogelijk, eveneens wijzen op het potentieel 
van transport per pijpleiding als veilig en milieuvriendelijke trans-
portmodus en als alternatief voor het dichtslibbende wegvervoer. 
Gezien het belangrijk potentieel van deze transportmodus in en 
rond de haven van Antwerpen, heeft Fedichem Vlaanderen een 
specifi eke studie over dit dossier gestart. 
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Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerde Fedichem Vlaanderen 

debatnamiddagen over het maatschappelijke belang van de chemische 

industrie. Deze Meet the boss-debatten tussen scholieren en onderne-

mingsleiders – en soms grensoverschrijvend met Nederland -  worden 

zowel door jongeren als pers enthousiast onthaald.



In deze context keek Fedichem Brussel ook nauwgezet toe op de voorbereiding 
van het nieuwe beheerscontract van de BGDA, met het oog op een verbete-
ring van de dienstverlening aan bedrijven.

Inzake leefmilieu heeft Fedichem Brussel aan het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer (BIM) de positie van de sector meegedeeld in verband met de omzet-
ting in gewestelijke wetgeving van de Europese richtlijn over de milieuverant-
woordelijkheid.

Inzake mobiliteit gaf Fedichem Brussel, via het VOB,  lucht van zijn bezwaren 
in verband met de opgelegde beperking van de voorziene parkeerplaatsen in 
het gewestelijk voorontwerp van de stedenbouwkundige verordening.

Contact: Bernard Broze / + 32 2 238 98 09 / bbroze@fedichem.be

FEDICHEM WALLONIE

Fedichem Wallonie kan terugblikken op een succesvol jaar. De acties die het 
samen met de andere Waalse industriesectoren ondernam voor een daadwer-
kelijk industrieel beleid in het Waalse gewest vonden weerklank bij de autoritei-
ten, die in 2005 met het Marshall-plan uitpakten.

Economie en R&D
De Waalse gewestelijke chemie-afdeling heeft de uitwerking van dit plan door 
de regering van nabij gevolgd. Zo was er onder meer de oprichting van vijf 
competentiepolen inzake competitiviteit. Een van deze vijf groepen is specifi ek 
gericht op farmacie/biotechnologie, namelijk BioWin.

Om de economische groei te dynamiseren, zal BioWin innoverende samen-
werkingsprojecten ontwikkelen tussen de privé-  (farmaceutische indus-
trie) en de openbare sector (universiteiten en onderzoekscentra). Voor dit 
soort projecten zijn veel fi nanciële middelen vrijgemaakt. Daarnaast is er ook 
een speciaal budget voor aanmoediging van onderzoek en innovatie, hoofdza-
kelijk in universiteiten, maar nog altijd bedrijfsgebonden, en dit niet noodzake-
lijk in de domeinen van de competentiepolen.

Het Marshal-plan legt verder ook de nadruk op de aanmoediging van econo-
mische activiteit en de verlaging van de fi scaliteit.

Energie 
In het kader van de Sectorakkoorden over energie-effi ciëntie heeft Fedichem 
Wallonie assistentie verleend aan de deelnemende bedrijven (15 bedrijven - 18 
sites). Dit initiatief, dat kan bogen op een heel eervol resultaat (15 % verbe-
tering qua energie-effi ciëntie sinds 1999), is van fundamenteel belang in de 
ontwikkeling en de uitwerking van de sectorplannen voor vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen.

Deze oorspronkelijke sectorakkoorden – die navolging kenden in andere sec-
toren -  werden in 2005 vervolledigd met de EPS Coach audit voor de Waalse 

Fedichem Vlaanderen voerde ook een intensieve aan-
wezigheidpolitiek bij opendeurdagen in de sector en 
aan universiteiten en bij wetenschappelijke evenemen-
ten zoals de Chemie-Olympiade, de Kekulécyclus en 
een reeks refl ectie-avonden van de Koninklijke Vlaamse 
Ingenieursvereniging. Voor de popularisering van de 
chemie bij jongeren werkte Fedichem Vlaanderen 
samen met diverse universiteiten en hogescholen. Tot 
slot versterkten wij gevoelig de media-contacten, wat 
resulteerde in meer zichtbaarheid in de Vlaamse pers.

Innovatie
Fedichem Vlaanderen wenst toenemend de innovatie-
kaart te trekken in het belang van zijn leden. Volgende 
initiatieven werden opgestart (of verdergezet)

•  een project ter promotie van energiebesparende 
maatregelen (IWT/VITO)

•  het opzetten van een competentiepool “Pro-
ductontwikkeling” voor de kunststofverwerkende 
industrie (consortum Industrie Vlaanderen)

•  het opzetten van een haalbaarheidsstudie voor 
industriële biotechnologie en bio-energie. (consor-
tium Ghent biotech valley, Flanders bio, 
Fedichem Vlaanderen)

Contact: Frans Dieryck / + 32 2 238 98 18 / 
fdieryck@fedichem.be

FEDICHEM BRUSSEL

De inspanningen van Fedichem Brussel voor de pro-
motie van de biotechnologie, ingezet in 2004 op de 
European Business Summit, werden in 2005 bekroond 
met de beslissing van de Brusselse regering om een 
incubator op te starten in deze branche, namelijk 
Eurobiotech.

Fedichem Brussel was ook actief in de Raad voor We-
tenschapsbeleid en in BRAINS, het mobiliteitscentrum 
voor onderzoekers, waar het de belangen van de che-
mische sector verdedigd heeft op het vlak van R&D.

Via het Verbond van Ondernemingen te Brussel 
(VOB), waar Fedichem Brussel deel uitmaakt van het 
uitvoerend comité en van de raad van bestuur, heeft 
de afdeling de uitwerking van het  Brusselse Plan 
voor de Werkgelegenheid op de voet gevolgd. Dit 
plan vloeit voort uit het Contract voor de Economie 
en de Tewerkstelling, aangenomen begin 2005.

Deze oorspronkelijke sectorakkoorden wer-

den in 2005 vervolledigd met de EPS Coach 

audit voor de Waalse kleine en middelgrote 

ondernemingen (30). In 2005 sloten zich 

vier nieuwe bedrijven met een middelgroot 

energieverbruik aan bij het akkoord.
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De inspanningen van Fedichem Brussel ter promotie 

van de biotechnologie, ingezet in 2004 op de Europe-

an Business Summit, werden in 2005 bekroond met de 

beslissing van de Brusselse regering om een incubator 

op te starten in deze branche, namelijk Eurobiotech.

Inzake mobiliteit gaf Fedichem Brussel, via het VOB,  lucht 

van zijn bezwaren in verband met de opgelegde beperking 

van de voorziene parkeerplaatsen in het voorontwerp van de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
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Momenteel worden nog andere dossiers onderzocht of verder 
opgevolgd. Dit zijn onder andere de uitvoeringsbesluiten van het 
bodemdecreet (die moeten de scharnierdatum bepalen voor het 
onderscheid tussen historische vervuiling en nieuwe vervuiling) en 
de dossiers in verband met milieuverantwoordelijkheid (drempel-
waarden en de omzetting van de betrokken richtlijn).

Risico en welzijn
De modaliteiten om de zones van ruimtelijke ordening vast te 
leggen rond de zogenaamde Seveso-bedrijven werden besproken 
met de Faculté Polytechnique de Mons, die er onderzoek naar ver-
richtte en tests uitgevoerd heeft in verschillende bedrijven uit onze 
sector. Vervolgens zijn ze defi nitief aangenomen door de Waalse 
regering.

Ook de veiligheid van de subcontractors die in onze bedrijven 
werken kreeg extra aandacht. Er werden speciaal voor hen vor-
mingssessies ingericht en Fedichem sensibiliseerde haar leden voor 
deze problematiek.

Tot slot werden met het Waalse gewest ook de veiligheidsaspecten 
besproken van verschillende projecten rond sectorale uitbatings-
voorwaarden. Via een maandelijkse nieuwsbrief over veiligheid 
en leefmilieu informeert Fedichem Wallonie haar leden regelmatig 
over de ontwikkelingen in de federale wetgeving in verband met 
veiligheid op het werk.

Onderwijs, vorming en communicatie  
Fedichem Wallonie nam ook de coördinatie op zich van de vor-
mingsactiviteiten voorzien door de competentiepool BioWin 
en werkte mee aan het luik productoperatoren in het validerings-
programma voor competenties van het Waalse gewest.

Cefochim, het vormingscentrum voor productiepersoneel in de 
chemische en farmaceutische industrie, zet zijn groei verder. In 
2005 stond het in voor bijna 20 000 uren vorming (14 000 uren 
voor tewerkgestelden in de sector en 6 000 uren voor werkzoe-
kenden, in het kader van een overeenkomst met het Waalse dienst 
voor arbeidsbemiddeling Forem).

In het kader van het programma “La Chimie et les Jeunes”, 
waren er in 2005 nagenoeg 200 conferenties in een honderdtal 
scholen en voor 4900 leerlingen. Dit programma draagt recht-
streeks bij tot een verbetering van het imago van de sector en 
tot de promotie van wetenschappelijke studies in het middelbaar 
onderwijs. In 2005 kwam Fedichem Wallonie ook in contact met 
honderden professoren en studenten wetenschappen, door met 
een stand aanwezig te zijn op het “Congrès des sciences” en op 
het “Salon de l’éducation”.

Contact: Bernard Broze / + 32 2 238 98 09 / bbroze@fedichem.be

kleine en middelgrote ondernemingen (30). Er sloten zich in 2005 
vier nieuwe bedrijven met een middelgroot energieverbruik aan bij 
het akkoord.

Fedichem Wallonie besteedde veel aandacht aan de problema-
tiek van de groene certifi caten (ingevoerd om hernieuwbare 
energiebronnen te promoten) en van de warmtekrachtkoppe-
ling. Het deed aan de Waalse regering concrete voorstellen om 
de verplichtingen van bedrijven die hun sectorakkoord respecte-
ren te plafonneren, met de bedoeling de impact van de groene 
certifi caten op de elektriciteitskosten van de industrie te beperken. 
De onderhandelingen lopen verder in 2006, met onder andere het 
vastleggen van de quota voor groene certifi caten, met 2012 in het 
vooruitzicht.

In het kader van de vrijmaking van de energiemarkt schonk 
Fedichem Wallonie vooral aandacht aan de verantwoordelijk-
heid van de netbeheerders en aan de accijnsvrijstellingen voor 
energieproducten en de meerkosten (wegenisheffi ngen) voor de 
ondernemingen die hun sectorakkoord respecteren.

Leefmilieu en ruimtelijke ordening 
Wat de luchtproblematiek betreft, gingen de discussies vooral 
over de implicaties voor de sector van het Waalse Programma van 
geleidelijke terugdringing van de uitstoot van SO2, NOx, CO2 en 
NH3. De Waalse chemie zou niet meer af te rekenen krijgen met 
nieuwe maatregelen tot 2020.

Inzake de aanpassing van de vergunningen aan de IPPC-richt-
lijn (Integrated Prevention Pollution Control) brengt Fedichem 
Wallonie regelmatig verslag uit aan haar leden over de ontwik-
kelingen in dit dossier en over de richting waarin de administratie 
werkt. Gezien de complexiteit van de sector zullen de onderhan-
delingen rechtstreeks met de bedrijven zelf gevoerd worden, zon-
der voorafgaande uitwerking van sectorale referentiedocumenten.

Fedichem Wallonie heeft zich met klem verzet tegen de nieuwe 
plannen rond milieuheffi ngen, namelijk de verhoging van de hef-
fi ngen op afvalwater en op industrieel afval, die een grote impact 
zouden kunnen hebben op onze sector.

Twee besluiten van het Arbitragehof stelden het systeem van de 
gesloten lijst met instellingen die aan een milieueffectstudie 
onderworpen zijn opnieuw in vraag. De Waalse regering werkt 
nu aan een nieuw systeem, waarin ook de argumenten van Fedi-
chem Wallonie doorwegen.

De gewestelijke afdeling is ook tussengekomen in verscheidene 
projecten rond administratieve vereenvoudiging.

Cefochim, het vormingscentrum voor productiepersoneel 

in de chemische en farmaceutische industrie, zette zijn groei verder 

en stond in voor bijna 20.000 uren vorming.
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In het kader van het programma 

“La Chimie et les Jeunes” waren er in 

2005 nagenoeg 200 conferenties in 

een honderdtal scholen en voor 4.900 

leerlingen. 



BVSI (BELGISCHE VERENIGING VAN DE 
STIKSTOFINDUSTRIE)

De BVSI heeft in de loop van het jaar 2005 talrijke 
stappen bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen) ondernomen om de 
positie van de meststoffensector te verdedigen bij de 
ontwikkeling van koninklijke besluiten betreffende de 
fi nanciering van het Agentschap.
Wat betreft de autocontrole Gids zijn er onderhande-
lingen aan de gang met ABIFAM (de Belgische Vereni-
ging van de Minerale en kalkhoudende Meststoffen-
nijverheid) om een gemeenschappelijk document op 
te stellen voor de Belgische meststofproducenten en 
–mengers.

Op Belgisch vlak bestaat het actieplan 2006 uit het 
opvolgen van de nationale- en regionale wetgeving, 
een actieve deelname van de BVSI bij het FAVV, het 
opstellen van invoer-, uitvoer- en verbruikstatistieken 
in meststoffen, het opvolgen van de reglementering 
en van de toekomstige eisen inzake zware metalen, 
emissies, de veiligheid en ook alle noodzakelijke acties 
voor de beroepsverdediging en de communicatie.

Op Europees vlak zal de BVSI vertegenwoordigd 
worden binnen de EFMA (European Fertilizer Manu-
facturers Association). De BVSI zal haar medewerking 
verlenen aan enquêtes en specifi eke vragen van deze 
vereniging. Zij zal tevens het standpunt van EFMA 
verdedigen bij de Belgische overheden en zal de 
samenwerking met zusterverenigingen zoals UNIFA 
(Frankrijk) en VKP (Nederland) versterken.

Contact: Georgette Detiège / +32 2 238 97 75 / 
gdetiege@fedichem.be

ACTIVITEITEN 
VAN DE BEROEPSSECTIES

ABA (ALGEMENE BELGISCHE AËROSOLVERENIGING)

Begin 2005 hebben de leden van de ABA toegang gekregen tot het extranet 
dat gelinkt is aan de website van de ABA www.aerosols.be. De site is perma-
nent bereikbaar, wordt regelmatig bijgewerkt en biedt de leden te allen tijde 
toegang tot alle informatie die in de Vereniging beschikbaar is.

De besprekingen over de herziening van de Richtlijnen “Aërosols” en 
“Reeksen” zijn in 2005 goed opgeschoten. De Europese Commissie is gestart 
met aan AVT-procedure (Aanpassing aan de vooruitgang van de techniek) 
voor de eerstgenoemde Richtlijn; voor de tweede heeft zij de medebeslissings-
procedure ingezet met de bedoeling een hele reeks producten te dereguleren, 
waaronder ook aërosols. Hoewel de afschaffi ng van de reeksen voor aërosols 
nakende is, blijft de ABA zijn leden aanbevelen om zich eraan te houden uit 
respect voor de gebruikers en in afwachting van de komende Europese 
standaard.

Op milieuvlak is de verordening over HFK’s (hydrofl uorkoolwaterstoffen) 
begin 2006 eindelijk goedgekeurd en de toekomstige Europese verordening 
inzake chemische producten (REACh) heeft de eerste lezing in het Europees 
Parlement en de Raad doorgemaakt. Tot slot blijft de ABA de debatten over de 
VOS-emissies en het Einde van de Levenscyclus van aërosols van nabij volgen.

De ABA verdedigt ook het standpunt van zijn leden binnen de FEA (European 
Federation of Aerosols) in verband met de transportproblematiek: (sterk) tem-
peratuurgevoelige producten in aërosol, het transportstelsel van de “Beperkte 
Hoeveelheden” (LQ), het transport van aërosols die uit de productie verwijderd 
zijn en een alternatieve proef voor de waterbadproef. Ook heeft de vereniging, 
in samenwerking met de Belgische overheid, de strijd aangevat tegen de in-
voer van aërosols die niet-conform zijn op milieu-, gezondheids- en veiligheids- 
en/of economisch vlak (ondervulling).

Over het algemeen blijft de ABA alle communicatie volgen die van ver of van 
nabij te maken heeft met aërosols en blijft in eigen midden besprekingen voe-
ren die uitmonden in standpunten die met gezondheid of milieubescherming 
te maken hebben.

Contact: Françoise Van Tiggelen / +32 2 238 97 41 / fvantiggelen@fedichem.be

De Belgische Aërosolver-

eniging volgt van nabij 

de debatten rond de 

wetgeving op spuitbus-

sen en reeksen vullingen.

De nieuwe biotechnologievereniging, Bio.be, 

wil in 2006 nieuwe werkgroepen oprichten voor groene, 

rode en witte biotechnologie. 
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Zout (NaCl) is de grondstof voor de productie van chloor 

en de vele andere producten die er uit voortvloeien.
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BelgoChlor concentreerde zich op de 

bevoorrading met zwembadchemicaliën 

en de behandeling van zwembadwater 

in het algemeen. 

BELGOBIOTECH (BIO.BE)

2005 was een overgangsperiode voor de beroepssectie van de 
biotechnologie. BelgoBiotech volgde de lopende of in 2004 voor-
gestelde projecten nauwgezet op. De laatste zes maanden vergde 
vooral de fusie van de Belgian Bioindustries Association (BBA) met 
BelgoBiotech veel aandacht. De nieuwe vereniging, Bio.be, zag 
het licht op 23 januari 2006. De samenwerking tussen deze twee 
verenigingen zal leiden tot een versterking van het advocacy- en 
networking-vermogen. Hugo Francq werd benoemd tot nieuwe 
Secretaris-generaal. De doelstellingen voor 2006 zijn onder andere 
de oprichting van vier nieuwe werkgroepen, namelijk voor 
groene, rode en witte biotechnologie en voor KMO’s.

Contact: Hugo Francq / + 32 2 238 98 47 / hugo.francq@bio.be

BELGOCHLOR

De meeste aandacht ging, zoals de voorgaande jaren, naar het 
actualiseren van de website en van het “Witboek van chloor”. 
Naast het actualiseren van het cijfermateriaal werden een aantal 
hoofdstukken herschreven op basis van de huidige stand van 
zaken (pseudo-oestrogenen, javel). Het uitbrengen van het Wit-
boek op een CD-Rom vergemakkelijkt de verspreiding van onze 
boodschap. De promotie richt zich essentieel naar de voornaamste 
doelgroep: het onderwijs. Het blijvend succes uit zich in de ver-
spreiding van verscheidene honderden exemplaren en meer dan 
190.000 bezoeken op de website waarbij het Witboek meer dan 
110.000 keer in pdf-formaat gedownload werd.

De aanwezigheid op verscheidene wetenschappelijke congressen 
draagt bij tot een betere kennis van chloor en de talrijke toepas-
singen ervan. Het uitreiken van een “prijs BelgoChlor” bij deze 
gelegenheden blijft zowel in Vlaanderen als in Wallonië een succes.

Speciale aandacht ging naar de problematiek van de bevoorra-
ding met zwembadchemicaliën en de behandeling van zwem-
badwater in het algemeen, dit in samenwerking met beroeps-ver-
enigingen voor de sport en de chemiehandel.

Contact: Guy Borighem / +32 2  238 98 38 / 
gborighem@fedichem.be 

©
 fo

to
 : 

D
an

ie
l V

er
bi

st

BIOPLUS (ASSOCIATION BELGE DE 
L’INDUSTRIE DES BIOCIDES)

BIOPLUS blijft de activiteiten van de Europese Commissie inzake 
de Europese Richtlijn 98 betreffende het op de markt brengen 
van biociden en de toepassing ervan in België volgen. De voor-
naamste besproken dossiers zijn de herziening van de genotifi -
ceerde biociden actieve stoffen, de bescherming van de gegevens, 
het toepassen van de "comparative assessment" en de impact van 
de Europese richtlijn REACH. 

In het kader van het KB van oktober 2005 tot wijziging van het KB 
van mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik 
van biociden op Belgisch niveau wordt een vereenvoudigde 
procedure in werking gesteld die het in regel stellen van de 
producten toelaat, rekening houdend met de Europese indeling 
voorzien in de richtlijn 98/8 en in afwachting van de opname van 
de actieve stoffen in Bijlage I. Deze procedure heeft tot doel een 
snelle beslissing van de overheden te verkrijgen, gezien het dossier 
tot toelatingsaanvraag genoeg informatie bevat om de potentiële 
risico’s van biociden te kunnen inschatten.

Het reductieprogramma voor het gebruik van pesticiden en 
biociden eist tegen 2010 een daling van 50% van de impact van 
biociden op de menselijke gezondheid en het milieu in vergelij-
king met 2001. Rekening houdend met deze doelstelling heeft 
de Stuurgroep van het Programma verschillende gespecialiseerde 
groepen opgericht waarvan specifi eke biociden-groepen zoals 
insecticiden voor particulier gebruik, rodenticiden en houtbescher-
mingsmiddelen. Anderzijds heeft de groep "milieu-indicatoren" tot 
doel het op punt stellen van een specifi eke indicator om de impact 
van deze producten te evalueren. In nauwe samenwerking met 
de andere betrokken verenigingen neemt BIOPLUS deel aan de 
werkzaamheden van deze groepen en verdedigt ze het standpunt 
van de sector binnen de Stuurgroep.
Dit programma wordt gefi nancierd door het Begrotingsfonds voor 
de Grondstoffen en de Producten ten bedrage van 200.000 voor 
wat betreft het biocidendeel en �300.000 voor het deel gewasbe-
schermingsmiddelen. Momenteel ligt er een ontwerp-KB ter advies 
bij de Raad van State. Hierin is een nieuw systeem voorzien voor 
de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor biociden.

Contact: Georgette Detiège / +32 2 238 97 75 / 
gdetiege@fedichem.be



Op het weekend van de chemie werd het project SAFE voorgesteld. De BKCH 
wil hiermede zijn leden sensibiliseren en een veilige distributie van chemicaliën 
promoten. Dit project zal in 2006 verder uitgewerkt worden.

Contact: René Dillen / +32 2 238 97 77 / rdillen@fedichem.be

DETIC

De sector bestaat uit talloze bedrijven van klein tot groot, van grote internatio-
nale bedrijven tot middelgrote en kleine ondernemingen. In 2005 telde DETIC 
ongeveer 126 leden, actief in een sector waarvan de producten rechtstreeks in 
contact komen met professionele gebruikers en consumenten.

Daarom ging in 2005 veel aandacht naar het onderzoek door het Europees 
Parlement en de Ministerraad van het eindvoorstel van de Commissie van 29 
oktober 2003 betreffende het toekomstige beleid inzake chemische stoffen 
(REACH). Aan de verschillende gesprekspartners heeft DETIC zijn standpunt 
overgemaakt, dat gebaseerd was op de “kernboodschappen” van het DUCC 
(de coördinatiegroep van de downstream users) en de input van de KMO’s. In 
de loop van het jaar werd dit standpunt aangepast naarmate de werkzaamhe-
den binnen het Europees Parlement en de Ministerraad vorderden. 

De cosmeticasector noteerde in 2005 de omzetting van de 7de wijziging 
van de Cosmeticarichtlijn en in het bijzonder de nieuwe voorschriften inzake 
etikettering. Hierover werd naar de professionele doelgroepen (distributie, apo-
thekers, vakpers) en naar het grote publiek een informatiecampagne gevoerd 
via de opiniemakers (grootdistributie, pers, consumentenverenigingen, enz.). 
DETIC heeft voorts de belangen van de sector moeten verdedigen tegenover 
de overheid, die van plan was een bijdrage te vragen voor het beheren van de 
kennisgevingen inzake cosmetische producten. 

In de sector van Detergenten en Onderhoudsproducten heeft DETIC zijn le-
den geholpen bij de toepassing van de Europese Detergentenverordening. Net 
zoals voor de cosmeticasector werd ook hier een informatiecampagne opgezet 
naar de professionele doelgroepen en naar het grote publiek om gebruikers en 
consumenten in te lichten over de nieuwe informatie die hen nu ter beschik-
king staat.

DETIC heeft in 2005 ook promotie gemaakt voor het Sustainable Cleaning 
Charter, een initiatief van de AISE (Association Internationale de la Savonnerie, 
de la Détergence et des Produits d’Entretien).
De sector van professionele schoonmaakproducten, -machines en -toebehoren 

In samenspraak met de andere belanghebbende 

industrieorganisaties ijverde de BKCH verder om het 

geplande verbod tot doorgang van ADR-transporten 

door de Kennedytunnel te herzien en collivervoer 

daarvan vrij te stellen.

In 2005 heeft DETIC communicatiecampagnes 

gevoerd rond de etikettering van detergenten en 

van cosmetica, gericht tot zowel de professionele 

doelgroepen als het brede publiek.
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BKCH (BELGISCHE KAMER VAN CHEMIE-
HANDEL) 

De Belgische Kamer van Chemiehandel (BKCH) volgt 
nauwlettend de wetgevende activiteiten in Europa en 
België.

In Europees verband ging veel aandacht naar de 
ontwikkelingen rond REACH, waarvan de leden 
werden ingelicht. Als “dowstream-user” zijn de leden 
van de BKCH een belangrijke betrokken partij bij de 
toepassing van deze regelgeving. In samenspraak met 
Fedichem en de FECC pleit de BKCH voor een prag-
matische aanpak van de nieuwe regelgeving.
In de context tot omzetting van de Seveso II-richtlijn 
werd aangedrongen op een grotere duidelijkheid.

In toepassing van de nieuwe wetgeving op de VZW 
werden de statuten aangepast.

De testprocedure voor de periodieke dichtheidscontro-
le van IBC’s werd verder met de overheid besproken. 
Dit heeft geleid tot de omzendnota nummer 30bis.

De besprekingen over het nieuwe KB inzake de vor-
ming van de veiligheidsadviseur voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen en de aanpassing van het KB op 
de onmiddellijke inning van boetes bij ADR-vervoer 
werden nog steeds niet omgezet in reglementaire 
teksten.

In samenspraak met de andere belanghebbende 
industrieorganisaties werd verder geijverd om het ge-
plande verbod tot doorgang van ADR-transporten 
door de Kennedytunnel en de onmiddellijke inning 
van boetes te herzien en collivervoer daarvan vrij te 
stellen.

Met BelgoChlor werd de brochure over de bevoor-
rading en veilige opslag van zwembadchemicaliën 
herzien.

De Commissies werden regelmatig geïnformeerd over 
de wijzigende regels inzake de arbeidswetgeving en 
de transportreglementering.
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heeft de criteria van zijn in 2004 opgesteld “Responsible Clea-
ning”-handvest verder verfi jnd.

De aanpassing van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 betref-
fende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, 
bedoeld om de toelatingsprocedure voor producten te versnel-
len en waartoe DETIC in 2004 aanzienlijk bijgedragen heeft, is in 
oktober 2005 eindelijk een feit geworden. In dezelfde sector heeft 
DETIC ertoe bijgedragen om de negatieve impact te beperken 
van de wijziging van het KB tot vaststelling van de retributies en 
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen 
en Producten, bedoeld om het reductieplan voor bestrijdingsmid-
delen en biociden te fi nancieren.

In de sector van de lijmen heeft DETIC een evaluatie gemaakt van 
de milieu- en volksgezondheidsvoorschriften die deze sector tref-
fen of kunnen treffen, met name de impact van de toekomstige 
Europese NEC-richtlijn (nationale emissieplafonds), de mogelijke 
gevolgen van maatregelen tot beperking van het VOS-gehalte 
in producten, de gevolgen van de herziening van de indeling en 
van voorstellen tot beperking op het in de handel brengen van 
sommige stoffen, de opvolging van het dossier “Kleefstoffen en 
verpakkingen voor levensmiddelen”, de opvolging van het “PET 
Recycling” -project en de opvolging van de werkzaamheden van 
de werkgroep gevel van de BVTgb (Belgische Unie voor de techni-
sche goedkeuring in de bouw).

Net zoals de voorgaande jaren heeft DETIC ook werk gemaakt van 
de preventie van verpakkingsafval. Zo heeft DETIC de nodige 
gegevens ingezameld voor de eerste evaluatie van het nieuwe 
sectoraal preventieplan 2004-2007.

In 2005 heeft DETIC deelgenomen aan de besprekingen met de 
overheid over mogelijke maatregelen tot vermindering van de 
VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) in detergenten, 
onderhoudsproducten en lijmen. 

In 2005 heeft DETIC bijna 20 mediacrisissen in verband met 
cosmetica, schoonmaakproducten, luchtverfrissers moeten behe-
ren. Verschillende ervan hielden verband met de luchtkwaliteit in 
woningen en bijna alle crisissen hadden te maken met de intenties 
van de NGO’s om REACh met alle middelen te promoten, ook via 
desinformatie.
Voor meer informatie kan u terecht op de website www.detic.be

Contact: Paulette Halleux / +32 2 238 97 65 / detic@fedichem.be
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FEBELPLAST - FEDICHEM POLYMERS

De activiteiten van de kunststof- en rubberindu-
strie werden in 2005 samengevoegd binnen ener-
zijds de vzw Febelplast, Vereniging van kunststof- en 
rubberverwerkers, en anderzijds Fedichem Polymers, 
de sectie ‘Producenten en invoerders van kunststoffen 
en rubber’. Beide secties delen een gemeenschap-
pelijk secretariaat. Een verdere consolidatie wordt 
nagestreefd door overleg met Agoria met het oog 
op een fusie van de kunststof- en rubberverwerkende 
activiteiten in beide federaties. Naast een gemeen-
schappelijke ledenlijst werd voor het eerst gezamenlijk 
een economisch jaarrapport opgesteld. Langs de kant 
van de kunststofproducenten werd Fedichem Polymers 
geïntegreerd in een Europese structuur, waarbij België 
samen met Luxemburg, Nederland en Frankrijk in 
‘PlasticsEurope West’ werd ondergebracht.

Met de federaties van de textiel (Febeltex), het 
meubel (Febelhout) en de technologische industrie 
(Agoria) werden de grondvesten gelegd voor een 
Competentiepool Productontwikkeling en Industri-
eel Design. Hierin komt een Innovatiecel Kunststof-
fen en Rubber met twee innovatieadviseurs die voor 
80% gefi nancierd worden door het Vlaamse Gewest 
(Instituut voor de Aanmoediging van innovatie door 
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, IWT).

“Kijk wat op uw cosmetica te lezen staat!”, 

is de slogan van DETIC die ter gelegenheid 

van de  persvoorlichtingscampagne 2005 

werd ontwikkeld.

Eklyps organiseerde over deze ‘Kit Kunststoffen’ 

opleidingen voor 160 leraars Wetenschappen in 

Vlaanderen en 47 leraars in Wallonië en Brussel.



Febelplast zette haar acties naar het onderwijs voort. Met de steun 
van de Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid 
investeerden wij verder in een didactisch pakket om het weten-
schappelijk denken in het lager onderwijs te introduceren via 
kunststoffen. De cv Eklyps organiseerde opleidingen over de ‘Kit 
Kunststoffen’ voor 160 leraars Wetenschappen in Vlaanderen en 
47 leraars in Wallonië en Brussel. De ‘Kit Kunststoffen’ werd ook 
gebruikt in wetenschapsseminaries voor telkens 60 jongeren aan 
de UCL en in het ESA Space Camp. In samenwerking met Styfabel, 
de Belgische organisatie van het geëxpandeerd polystyreen, kwam 
er een didactisch pakket voor experimenten met EPS, bedoeld voo 
het lager onderwijs; er werden 6 instructeurs opgeleid.

Febelplast verleende assistentie aan het Athénée Royal de Ciney en 
het Athénée Royal de Marchienne-au-Pont, die beide een oplei-
ding ‘Technicien plasturgiste’ aanbieden. Met 100 studenten en 
leerkrachten werd een bezoek gebracht aan de Europlast beurs in 
Parijs. In Vlaanderen werd samengewerkt met Fedichem Vlaan-
deren en het Vlaams Kunststofcentrum om kunststofverwerking-
machines in 5 ‘centrumscholen’ ter beschikking te stellen van de 
leerkrachten en leerlingen van de andere technische scholen. Het 
project kreeg in september de offi ciële goedkeuring van minister 
Vandenbroucke.

Febelplast nam contact op met de volksvertegenwoordigers in 
het Waalse parlement die een motie hebben ingediend tegen het 
gebruik van kunststof draagtasjes. Febelplast steunt het vrijwillige 
engagement van de distributiesector (Fedis) om het gebruik 
van eenmalige draagtasjes te verminderen. Febelplast en PVC 
Info organiseerden met succes de reactie tegen een voorstel van 
herziening van de verpakkingswetgeving in Luxemburg dat PVC 
in verpakkingen voor voeding zou verbieden. Met de hulp van Fe-
dichem werd voorkomen dat in België een verplichte identifi catie-
markering werd ingevoerd voor kunststof verpakkingen als gevolg 
van een onnauwkeurige omzetting van de Europese richtlijn. 
Samen met de Boerenbond en 2 Belgische fabrikanten werd over-
leg gepleegd met de Vlaamse minister voor leefmilieu Kris Peeters 
over de aanvaardingsplicht voor landbouwfolie. 

Febelplast reageerde gepast op een poging in de media 

om het gebruik van kunststofl eidingen voor drinkwater 

in diskrediet te brengen.

Febelplast steunt het vrijwillige engagement van de 

distributiesector (Fedis) om het gebruik van eenmalige 

draagtasjes te verminderen.
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Febelplast/Fedichem Polymers heeft 3 bestuursmandaten bij Fost 
Plus en via de vzw Plarebel werden 38.343 ton PET fl essen (+ 
5%) en 11.354 ton HDPE fl acons (+ 6%) gerecycleerd. Febelplast 
zetelt eveneens in de raad van bestuur van Febelauto (103.347 
afgedankte voertuigen gevaloriseerd, een stijging van 12%) en 
Recytyre (57.500 ton autobanden gevaloriseerd, waarvan 35% 
recyclage en 8% hergebruik). De ‘Gids van de Belgische Kunst-
stofrecyclage’ (Plaremec) werd geactualiseerd.

Febelplast en Agoria hebben de sectorbelangen verdedigd bij 
een BBT studie van de kunststofverwerking: een belangrijk dos-
sier omdat de conclusies kunnen leiden tot bijkomende sectorale 
voorschriften in de Vlarem-wetgeving. Samen met Fedichem 
Vlaanderen werden de grotere kunststof- en rubberverwerkende 
bedrijven geïnformeerd over de voordelen van een aansluiting 
bij het energie-auditconvenant. Febelplast slaagde er eveneens in 
foutieve informatie te doen verwijderen uit een studie van emis-
siebeperkende maatregelen in de industrie in uitvoering van de 
NEC-richtlijn (National Emission Ceilings).

De deelsectie “Buizen” intensifi eerde via de vzw KURIO haar acties 
om kunststof afvoerleidingsystemen te promoten. De Belgi-
sche fabrikanten hebben zich er vrijwillig toe verbonden de afval 
van kunststofbuizen terug te nemen en te recycleren. Febelplast 
reageerde gepast op een poging in de media om het gebruik van 
kunststofl eidingen voor drinkwater in diskrediet te brengen. PVC 
Info en Recovinyl hebben met enkele intercommunale contai-
nerparken een pilootproject opgestart voor de inzameling en 
recyclage van lineaire PVC producten (buizen en profi elen). Samen 
met de deelsecties “Buizen” en “Bouwprofi elen” werd een semi-
narie georganiseerd over ‘PVC in de bouw’ voor 30 studenten en 
docenten architectuur. De deelsectie “Comfortschuim” participeer-
de in de introductie van het Europees kwaliteitslabel “Certi-PUR” 
en nam deel aan een studie van de veiligheidsmaatregelen bij het 
behandelen van chemische grondstoffen. 

Fedichem Polymers assisteerde de expert van het VITO (de Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek) bij het opstellen van 
Europese BREF’s, BAT referentiedocumenten voor de productie van 
polymeren. De producenten van polyolefi nen in Vlaanderen gin-
gen van start met een tweede benchmark-studie om de wereldtop 
te bepalen qua energieverbruik: op basis van de resultaten zullen 
emissierechten worden toegekend in het kader van de benchmark 
convenant. 

Fedichem Polymers en Febelplast overlegden met de Belgische 
administratie over ontwikkelingen in de Europese wetgeving 
betreffende materialen in contact met voedingswaren. 



Met het milieutijdschrift MENS werd over dit onderwerp een vulgarise-
rend themanummer uitgegeven. Onder aansturing van Plastics Europe 
werd overleg gepleegd met instanties in België en Luxemburg naar 
aanleiding van het Europese voornemen om de zuurgraad van rook 
te gebruiken als criterium voor de toxiciteit bij de brand van kabels, 
hoewel hiervoor geen wetenschappelijke basis is. Febelplast en Plastics 
Europe verleenden eveneens hun medewerking aan een LCA-studie 
(Lifecycle analysis) van VITO en OVAM waarbij verschillende types 
eenmalige en meermalige drinkbekers werden vergeleken.

Contact: Geert Scheys / + 32 2 238 97 39 / gscheys@fedichem.be

PERS-, VLOEIBARE EN OPGELOSTE GASSEN

De elektriciteitsindex, die op initiatief van de sectie in samenwerking 
met Fedichem tot stand kwam, is volledig operationeel. Op de website 
van Fedichem kan men de methodologie die gevolgd wordt voor deze 
index terugvinden en wordt elk trimester de nieuwe index voor drie 
verbruikerscategorieën gepubliceerd http://www.fedichem.be/nl/pu-
blications/energy. Er werden twee informatievergaderingen georgani-
seerd om de leden van de Sectie te informeren over het bestaan, de 
methodologie, het nut en het toepassingsgebied van deze index.

De sectie heeft de brochure “De juiste weg voor het transport van 
industriële en medische gassen” geactualiseerd. Deze brochure 
duidt op de gevaren en risico’s die het transport van gassen met zich 
meebrengt. Ze geeft praktische informatie over de behandeling en 
opslag van gasfl essen tijdens het transport.

Gasvormige medische zuurstof is onderworpen aan het verlaagde 
BTW-tarief van 6%. In samenwerking met het competentiecentrum 
Recht & Fiscaliteit van Fedichem, heeft de sectie kunnen bekomen dat 
de Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfi scaliteit van 
de FOD Financiën aanvaardt dat nu ook de accessoires (luchtbevoch-
tigers, ontspanners,…) en prestaties die noodzakelijk zijn voor de 
levering en het gebruik van de medische zuurstof, onderworpen 
zijn aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

De Technische Werkgroep heeft in het kader van de Seveso-reglemen-
tering een tabel opgesteld met de percentages aan restgas dat zich 
nog in de fl essen mag bevinden die als leeg worden beschouwd. Dit 

De sectie Pers-, Vloeibare en Opgeloste 

Gassen heeft de brochure “De juiste weg voor 

het transport van industriële en medische 

gassen” geactualiseerd. Deze brochure duidt 

op de gevaren en risico’s die het transport 

van gassen met zich meebrengt.
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document zal ter discussie worden voorgelegd aan 
de inspectiedienst van de leefmilieu-administratie 
AMINAL.

De norm NBN EN 1089-3, die op 1 januari 1998 in 
werking trad, legt een Europese standaardkleurcode 
voor gascilinders vast. De overgangsperiode om 
deze nieuwe kleurcode toe te passen loopt tot 1 juli 
2006. Het herschilderen van de gasfl essen geschiedt 
normalerwijze ter gelegenheid van de periodieke con-
trole (vastgesteld op 10 jaar voor de meeste gassen). 
Om alle ondernemingen toe te laten hun fl essenpark 
in overeenstemming te brengen met de nieuwe 
kleurcode, heeft de Technische Werkgroep aan de 
bevoegde overheidsdienst het verzoek gericht om de 
overgangsperiode te verlengen tot 1 januari 2008.

Af en toe komen fl essen van industriële en medische 
gassen terecht bij schroothandelaren. Het vernieti-
gen van deze fl essen kan ernstige risico’s met zich 
meebrengen. Om incidenten te voorkomen, zal de 
Technische Werkgroep een document opstellen dat 
aangeeft welke personen en ondernemingen men in 
een dergelijk geval kan contacteren. Dit document 
zal aan COBEREC, de Confederatie van de Belgische 
Recuperatie, worden overgemaakt voor verspreiding 
onder haar leden.

Contact: Ingrid Trouillez / + 32 2 238 97 92 / 
gaz-gassen @fedichem.be
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IMOB
(INDUSTRIE VAN MINERALE OLIËN VAN BELGIË)

Ook in 2005 was IMOB zeer actief in het dossier van de terugnameplicht voor 
afgewerkte oliën. De vzw Valorlub (opgericht samen met de andere betrok-
ken sectoren, nl. Petroleumfederatie, Fedis en Federauto), voerde zowel de 
frequentie als de intensiteit van de onderhandelingen met de gewesten op, 
om deze besprekingen te kunnen beëindigen voor het jaareinde. Gezien echter 
de uitgebreide wetgeving, de regionale verschillen en de complexiteit van de 
gebruikte olie, heeft de werkgroep dit doel niet bereikt. Hoe dan ook zijn wij er 
van overtuigd dat er binnenkort een akkoord met de 3 Gewesten komt. 

In het domein van verpakkingsafval keurde de Verpakkingscommissie het 
door IMOB gerealiseerde en ingediende sectoraal preventieplan goed. Ook hier 
is de complexiteit gerelateerd met de aard van de producten die onze leden op 
de markt brengen (vloeistoffen) gecombineerd met de nodige aandacht voor 
veiligheid en gezondheid.

Het dossier REACH volgt IMOB eveneens op de voet, zodat de leden niet alleen 
op de hoogte bleven van de laatste evoluties, maar ook inzicht kregen in de 
implicaties voor de sector.

De sectie van “Brandstoffen” van IMOB zet haar samenwerking met Informa-
zout verder. Ook in 2005 ging de aandacht in het bijzonder naar 2 dossiers, nl. 
het sociaal fonds en de bodemsanering van tankstations.

De verhuizing van UEIL (Union indépendante de l’industrie européenne des 
lubrifi ants) was in 2005 een belangrijk gegeven. De Europese zetel bevindt 
zich nu in de kantoren van IMOB en dit draagt bij tot een nauwere samenwer-
king tussen beide partijen. Dat levert met voor beiden een aantal voordelen, 
zowel door de gerealiseerde synergieën als door de mogelijkheden snel te 
kunnen reageren op wisselende wettelijke en marktbewegingen op Europees 
en lokaal vlak.

2005 was een jaar waarin IMOB een diepgaande analyse van zijn doelstel-
ling, missie en activiteiten heeft gestart in het kader van de evolutie in de 
markt. Deze analyse vormt de basis voor een “re-alignment” voor 2006. 

Contact: Nathalie Poissonier / + 32 2 238 97 85 / npoissonier@fedichem.be

PHARMA.BE (ALGEMENE VERENIGING 
VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE)

In 2004 ging de regering akkoord om voor een peri-
ode van 3 jaar het geneesmiddelenbudget op één lijn 
te brengen met de geneesmiddelenbehoefte. Het was 
de bedoeling een einde te maken aan de cyclus van 
onderbudgettering, budgetoverschrijdingen en “claw 
back” (betaling van de overschrijding van het budget 
door de industrie, in de vorm van een omzetbelas-
ting).

In 2005 besliste de regering nochtans unilateraal 
om het budgettekort van de sociale zekerheid aan te 
vullen door maatregelen te treffen om de volumes 
te verminderen en door nieuwe belastingen in te 
voeren. Gezien de eerdere beloftes van de regering 
om de bijkomende omzetbelastingen (193 miljoen) 
aanzienlijk te verminderen en met het oog op de 
aanzienlijke vertraging van de marktgroei, hoopte 
pharma.be voor 2006 eindelijk een realistisch budget 
te krijgen, met een substantiële daling van de belastin-
gen. De regering besliste echter om de belastingen 
niet te verlagen teneinde de fi nanciering van de 
sociale zekerheid sluitend te maken. Bepaalde in 2005 
genomen maatregelen kunnen bovendien leiden tot 
discriminerende terugbetalingsvoorwaarden, onder 
meer ten opzichte van de eigen bijdrage die bepaalde 
patiëntengroepen betalen, de incentives bij artsen om 
“goedkope” geneesmiddelen voor te schrijven en de 
herziening van de terugbetalingsvoorwaarden voor 
bepaalde geneesmiddelenklassen. Bovendien besliste 
de regering in 2005 om openbare aanbestedingen uit 
te schijven voor bepaalde geneesmiddelen waarvan 
het octrooi verstreken is, dit om het niveau van de 
terugbetalingen nog verder te verlagen. Bovendien 
werd vanaf juli 2006 eenzijdig een prijsverlaging van 
de geneesmiddelen met 2% opgelegd.

In 2005 besliste de regering nochtans om een 
Geneesmiddelenagentschap op te richten om het 
huidige ondermaats presteren van de administratie 
van volksgezondheid een halt toe te roepen en een 
snellere toegang tot de markt mogelijk te maken voor 
innoverende producten. pharma.be is verheugd met 
dit initiatief en hoopt dat het zal beantwoorden aan 
de talrijke verwachtingen van de sector.

In de nationale publiciteitscampagne 

wou pharma.be in 2005 de rol aanto-

nen van innoverende geneesmiddelen 

en onderzoek aan de hand van drie 

concrete gevallen van patiënten die 

aan een ernstige aandoening lijden. 

“Zolang er onderzoek is, is er hoop”, 

was de slagzin van deze campagne.

De complexiteit van de 

dossiers die IMOB behandelt is 

gerelateerd met de aard van 

de producten die op de markt 

(vloeistoffen), gecombineerd 

met de nodige aandacht voor 

veiligheid en gezondheid.
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De regering stelde voor om de verkoopbelasting voor bepaalde geneesmid-
delen (zoals orale contraceptiva en weesgeneesmiddelen), voor bepaalde 
bedrijven (zoals de KMO’s) te verlagen op basis van de toegevoegde waarde 
van de ondernemingen voor de Belgische economie. 

In 2005 droeg pharma.be ook bij tot de werking van de Commissie Tege-
moetkoming Geneesmiddelen. De toegang tot de markt voor innoverende 
geneesmiddelen blijft de achillespees van ons gezondheidszorgsysteem, 
vermits het aantal daadwerkelijk terugbetaalde innoverende geneesmiddelen 
in België vaak beperkter blijft dan in de buurlanden.

In november 2005 richtte de Vlaamse regering het “Life Sciences Platform” 
op, aan de zijde van FlandersBio en pharma.be. De doelstelling van dit plat-
form is het opstellen van aanbevelingen voor de vereisten van een aantrek-
kelijke omgeving voor de toekomstige uitbouw van de biotechnologische 
en farmaceutische sector in Vlaanderen. Een gelijkaardig initiatief, “BioWin” 
genaamd, dat zich richt op het zoeken naar synergieën tussen de individuele 
farmaceutische laboratoria en de universiteiten, werd genomen door de Waalse 
regering in de context van het Marshallplan. 

Op het vlak van reglementering werkte men in 2005 o.m. verder aan de 
bespreking van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 7 mei 2004 inzake 
experimenten op de menselijke persoon. Er werden concreet nieuwe projecten 
uitgewerkt, zoals de Gezondheidswet van 27 april 2005 rond de terugbetaling 
van geneesmiddelen. In 2006 zullen ook meerdere Europese richtlijnen met 
betrekking tot de registratie, de vervaardiging en de distributie van geneesmid-
delen omgezet worden in Belgisch recht.

Tijdens de Algemene vergadering van pharma.be, in december 2005, werden 
wijzigingen aangebracht aan de Deontologische code die vanaf 1 januari 
2006 van kracht werd. Sinds juli 2005 bundelen de Algemene Pharmaceuti-
sche Bond (APB) en de Belgische artsenverenigingen hun kracht samen met de 
verenigingen die de geneesmiddelensector (pharma.be en FeBelGen) en die 
van de medische uitrustingen (Unamec) vertegenwoordigen met het oog op 
een gemeenschappelijk deontologisch platform. Al deze spelers willen een 
moderne en doeltreffende methode voor zelfregulering op het vlak van infor-
matie en promotie voor geneesmiddelen en medische uitrustingen die erkend 
zou moeten worden door het Federaal Ministerie van Volksgezondheid.

Het werk van de groepen binnen pharma.be werd het hele jaar door voort-
gezet. pharma.be diagnostics, de vereniging van fabrikanten en importeurs 
van in-vitro diagnostica (voorheen Fidiag), voerde een grondige herziening 
door van de taakstelling en de doelstellingen, wat geleid heeft tot een nieuw 
strategisch plan voor 2006-2010. Met het indienen van een resolutie bij het 
Parlement en de verspreiding van meerdere publicaties, is de groep erin 
geslaagd om meer aandacht te vestigen op de impact van diagnostica voor de 
patiënt en op de toekomstige gezondheidszorg. 
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PharmaSmile is een logo dat hoort bij 

de wettelijke vermeldingen die moeten 

voorkomen op het communicatiema-

teriaal dat gebruikt wordt voor de vrij 

verkrijgbare, niet-voorschriftplichtige 

geneesmiddelen. De bedoeling van 

dit logo is de gebruiker te wijzen op 

een verantwoord gebruik van het vrij 

verkrijgbare geneesmiddel.

Voor pharma.be animal health (de farmaceutische 
bedrijven die producten voor diergeneeskundige en 
bijhorende toepassingen ontwikkelen, produceren 
of invoeren) werd het jaar 2005 gekenmerkt door 
een globale wetsherziening. Dankzij de regelmatige 
informatievergaderingen waren de leden betrokken bij 
de bespreking met de instanties en de stakeholders. 
In deze context werd het Belgische Platform voor 
Veterinair advies opgericht. Er werd ook een online 
diergeneeskundig compendium opgestart waar men 
de meest recente versie van wetenschappelijke bijslui-
ters en patiëntenbijsluiters kan raadplegen. 

In 2005 zette de groep pharma.be OTC (niet-voor-
schriftplichtige geneesmiddelen) zich samen met alle 
partners uit de gezondheidssector in om de sociale 
en economische rol van deze geneesmiddelen beter 
te doen erkennen. Er werd een grootschalige sociale 
en economische studie opgestart. In 2005 werd ook 
een overlegorgaan opgericht met het Directoraat-
generaal Geneesmiddelen en de Algemene Pharma-
ceutische Bond. Bovendien gingen drie werkgroepen 
aan de slag om de overheid te sensibiliseren voor de 
eigenheid van de vrij verkrijgbare producten, om de 
bekendheid van het logo PharmaSmile te vergroten 
en de reglementaire ontwikkelingen te volgen voor 
wat betreft planten en voedingsmiddelen. 

In 2005 startte ook een nationale communicatiecam-
pagne die voornamelijk in de dagbladen gevoerd 
werd en erop gericht is de patiënt opnieuw in het cen-
trum van de Belgische gezondheidszorg te plaatsen. 
Deze campagne is gericht tot het grote publiek maar 
ook tot alle stakeholders van de gezondheidszorgsec-
tor en wou herinneren aan het belang van onderzoek 
en innoverende geneesmiddelen evenals aan hun 
essentiële bijdrage tot de Belgische volksgezondheid. 
Ter gelegenheid van de lancering van deze campagne 
gaf pharma.be het woord aan patiëntenverenigingen 
die dit initiatief bij de media verdedigd hebben. Ook 
nog in 2005 werden de fundamenten gelegd voor 
een ethische code tussen de industrie en de patiënten-
verenigingen. 

Contact: Olivier Remels / + 32 2 661 91 03 /
or@pharma.be 
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producent tot de gebruiker te bepalen en dit via een barcode systeem. Deze 
studie bewijst dat traceerbaarheid tot het lotnummer binnen de distributie 
technisch mogelijk is. In de praktijk zou dit echter een reorganisatie van de 
distributie sector meebrengen alsook belangrijke investeringen op fi nancieel en 
menselijk vlak. In eerste instantie en na onderhandelingen met de verantwoor-
delijken van het FAVV word er voor een realistische traceerbaarheid gekozen. 
Deze verzekert een traceerbaarheid per lotnummer tot bij de verdeler.

Phytofar heeft contact opgenomen met de Waalse overheid teneinde de 
sectorale en integrale voorwaarden betreffende de opslag van gewasbescher-
mingsmiddelen aan te nemen.

Phytofar zette onverminderd zijn inspanningen verder om de Goede Land-
bouwpraktijken te promoten. Waar begin 2005 via verschillende informatie-
vergaderingen met het thema ‘Spuittechniek’ zoveel mogelijk landbouwers 
gesensibiliseerd worden voor het hanteren van de juiste spuittechniek, werd 
er eind 2005 het startschot voor de nieuwe informatiecampagne 2005-2006 
gegeven: ‘Bescherming van de gebruiker van gewasbeschermingsmid-
delen’. Hiervoor werd een persconferentie georganiseerd die kon rekenen op 
bijzonder veel aandacht van de vakpers, ook scholen en voorlichters werden 
uitgenodigd om de sensibilisering zo breed mogelijk te voeren. Parallel aan 
deze informatievergaderingen werden aan alle Belgische landbouwers ook 
folders gestuurd met eenvoudige tips om kwalitatief hoogstaand en duurzaam 
voedsel te produceren dat perfect veilig is voor mens en milieu.

Vanuit Phytofar werden in nauwe samenwerking met ECPA (European Crop 
Protection Association), ook de ontwikkelingen op Europees niveau opgevolgd 
en waar nodig het standpunt van de industrie verdedigd in de commissie en 
bij het parlement. De herziening van de Europese richtlijn betreffende het 
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, de thematische 
strategie voor het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en de harmonisatie van de residuwetgeving op Europees niveau zijn hierbij de 
belangrijkste dossiers.

Contact: Georgette Detiège / +32 2 238 97 75 / gdetiege@fedichem.be

PHYTOFAR (BELGISCHE VERENIGING 
VAN DE INDUSTRIE VAN PLANTENBESCHER-
MINGSMIDDELEN)

Hoewel fytofarmaceutische producten niet betrokken 
zijn bij de Europese Food law, vallen ze in België wel 
onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen. De fytosec-
tor hoort thuis bij de toeleveringssector “landbouw” 
en moet bijgevolg ook zijn steentje bijdragen tot de 
fi nanciering van het FAVV. Na een jaar van overleg 
werd hieraan vorm gegeven via de Koninklijke Beslui-
ten op de fi nanciering van het FAVV. 

2005 was ook het jaar van de start van het federale 
reductieprogramma voor het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. De doelstelling van dit programma 
is de impact op het milieu van gewasbeschermings-
middelen voor landbouwdoeleinden tegen 2010 met 
25% te reduceren ten opzichte van 2001. Phytofar 
heeft alles in het werk gesteld om de activiteiten die 
plaatsvinden in de verschillende werkgroepen op de 
voet te volgen. In 2005 ging daarbij extra aandacht 
uit naar de fi nanciering van het reductieprogramma. 
Dankzij de verschillende stappen die Phytofar het hele 
jaar ondernomen heeft bij de betrokken ministers, 
hun ministeriële kabinetten en hun administraties, 
en tevens bij alle stakeholders, zal de fi nanciering 
van het reductieprogramma opgenomen worden in 
de fi nanciering van het Begrotingsfonds en gebeu-
ren volgens een nieuw systeem dat bijdraagt tot de 
doelstelling van het programma namelijk een daling 
van de impact. Na meerdere interkabinetsvergaderin-
gen werd eind december het KB op de fi nanciering 
goedgekeurd. 

Steeds in het kader van het KB betreffende de auto-
controle, de meldingsplicht en de traceerbaarheid 
heeft Phytofar een studie gefi nancierd teneinde om 
de mogelijkheden tot totale traceerbaarheid van de 

Phytofar zette in 2005 zijn inspanningen verder om de Goede Land-

bouwpraktijken te promoten. Eind 2005 werd het het startschot gegeven 

voor de nieuwe informatiecampagne ‘Bescherming van de gebruiker van 

gewasbeschermingsmiddelen’. Alle Belgische landbouwers kregen een 

folder met eenvoudige tips om kwalitatief hoogstaand en duurzaam 

voedsel te produceren dat perfect veilig is voor mens en milieu.



Phytofar-Recover verzorgde in 2005 voor de negende maal 

de ophaling van lege verpakkingen van gewasbescher-

mingsmiddelen afkomstig van de professionele gebruikers 

in België en het Groothertogdom Luxemburg.
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In het kader van het Reductieprogramma voor het 
gebruik van pesticiden en biociden, wordt tegen 
2010 een vermindering van 50% van de negatieve 
impact op de volksgezondheid en het leefmilieu 
geëist. In eerste instantie gaat het om drie categorieën 
van biociden: de rodenticiden, houtbeschermingsmid-
delen en huishoudelijke insecticiden voor particulier 
gebruik (groep 18). Gespecialiseerde groepen worden 
uitgenodigd om maatregelen en acties voor te berei-
den om het doel te bereiken en om deze dan tegen 
uiterlijk 1 april 2006 aan de Stuurgroep voor te stel-
len. Anderzijds werd de groep “Indicatoren biociden” 
verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om een 
specifi eke milieu-indicator om de impact ervan te 
evalueren. DETIC, PROBOIS en BIOPLUS nemen actief 
deel aan de gesprekken.

PROBOIS heeft zijn samenwerking met de BVHB (Bel-
gische Vereniging van Houtbescherming) voortge-
zet en nog versterkt voor initiatieven om de sector van 
de industriële houtbescherming op het vlak van milieu 
verder te optimaliseren (op het vlak van gebruikte 
producten en toepassingstechnieken). Daarnaast wer-
den ook de activiteiten van het Expertencollege inzake 
homologaties opgevolgd. 

Contact: Georgette Detiège / +32 2 238 97 75 / 
gdetiege@fedichem.be

PHYTOFAR-RECOVER 

Phytofar-Recover heeft voor de negende maal, in 2005, de ophaling 
kunnen verzorgen van lege verpakkingen van gewasbescher-
mingsmiddelen afkomstig van de professionele gebruikers in Bel-
gië en het Groothertogdom Luxemburg, alsook de specifi ek Belgische 
inzameling - die nu om de twee jaar doorgaat - van vervallen en oude 
producten. De volgende campagne voor zulke producten zal in 2007 
doorgaan. 

Het resultaat van voornoemde campagne zal van beide landen pas 
later kunnen worden opgemaakt na hardnekkige verwerkingsachter-
standen. Indien deze verwerkingsproblemen blijven aanhouden, zal de 
sector mogelijks op gewestelijk en federaal niveau de nodige garanties 
moeten opvragen voor het realiseren van deze taak, die er op hun 
vraag gekomen is. 

Anderzijds krijgen wij aanbiedingen voor het hergebruiken (re-
cycleren) van ons materiaal, wat aansluit bij de Europese politiek 
inzake «kunststof afval» maar tot nu toe door de Belgische wetgever 
verboden is voor de verpakkingen van fytoproducten en waarbij enkel 
de energie terug mag worden gewonnen. 

Voor 2006 volgt een gewone ophaling van lege verpakkingen. 

Contact: Michel Volleman / + 32 2 238 97 44 / mvolleman@fedichem.be

PROBOIS

Het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 22 mei 2003 betreffende 
het op de markt brengen en het gebruik van biociden werd goedge-
keurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in oktober 2005. 

Een vereenvoudigde procedure voor het in regel stellen van deze 
producten is voorzien krachtens de Europese indeling voorzien in de 
richtlijn 98/8/EC en in afwachting van de opname van actieve stoffen 
in bijlage I. 

De gegevens betreffende de fysische- en chemische eigenschappen 
alsook de toxicologische en ecotoxicologische uitwerkingen van bioci-
den moeten doorgegeven worden om de potentiële risico’s te kunnen 
inschatten in functie van de gevraagde toepassingen. In samenwerking 
met DETIC en BIOPLUS volgde Probois aandachtig de invoering van 
dit besluit en deelt aan de betrokken administratie mede welke moei-
lijkheden de industrie ondervond.

PROBOIS heeft zijn samenwerking met de Belgis-

che Vereniging van Houtbescherming voortgezet 

en nog versterkt inzake initiatieven om de sector 

van de industriële houtbescherming op milieu-

gebied verder te optimaliseren wat de gebruikte 

producten en toepassingstechnieken betreft.
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 Frank Coenen Director of the Chemical Division - Tessenderlo Group

 René De Cleyn Voorzitter - Fedichem Vlaanderen
  Managing Director - Bayer Antwerpen Comm.V 

 Ludwig Decoster Directeur voor België - Solvay s.a.

 John Dejaeger Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité - 
  BASF Antwerpen N.V.

 Jean-Antoine De Muylder Voorzitter - Fedichem Bruxelles
  Gedelegeerd Bestuurder - L.C.A. s.a.

 Albert Follens Chief Operating Officer - Agfa Gevaert n.v.

 Philippe Greuse Voorzitter - Fedichem Wallonie
  Site Manager - UCB SA

 Ernst Grigat Afgevaardigd Bestuurder - LANXESS N.V.

 Vincent Helleputte Bestuurder Algemeen Directeur - BASF Coatings Services s.a.

 Jean Iker Site Manager - Dow Corning

 Peter Matthys Plant Manager - ExxonMobil Belgium Antwerp Polymers Plant

 Gijs Meerburg Gedelegeerd Bestuurder - BP Chembel N.V.

 Leo Michiels Gedelegeerd Bestuurder - Proviron Holding n.v.

 Emile Siaens International Vice-President Worldwide Chemical Production -  
  Janssen Pharmaceutica n.v.

 Luc Suykens Director Market Operations Benelux - Procter & Gamble Distribution   
  Company Europe SPRL

 Carl Van Camp President Base Chemicals - Total Petrochemicals

 Jan Van den Bergh Afgevaardigd Bestuurder - Degussa Antwerpen N.V.

 Michel Vandermeiren General Manager - Univar Benelux

 Philippe Van Loocke Afgevaardigd Bestuurder  - Corn. Van Loocke NV

 Yves Verschueren Chairman - Unilever Belgium

 Henri Vliegen International Business Development Manager - Recticel n.v.

VOORLOPIGE SAMENSTELLING  
VAN DE RAAD VAN BESTUUR
onder voorbehoud van goedkeuring en wijziging door de Algemene Vergadering van 9 mei 2006



FEDICHEM VOLOP IN  
DE BESLISSINGSCENTRA

EUROPESE KOEPEL VAN DE CHEMIE
European Chemical Industry Council (Cefic)

BELGISCHE INTERSECTORALE KOEPEL
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

REGIONALE INTERSECTORALE KOEPELS
Union Wallonne des Entreprises (UWE)

Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB)

Vlaams netwerk van ondernemingen van het Vlaams Economisch 
Verbond (VOKA)

ADVIESORGANEN OP FEDERAAL NIVEAU
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
(CREG)

De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- 
en de elektriciteitsmarkt in België. De CREG heeft twee belangrijke 
opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid en 
een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van 
de wetten en reglementen.

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

In de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vindt het overleg plaats 
tussen de sociale partners over de algemene economische toe-
stand. De Raad brengt adviezen uit over de economische conjunc-
tuur of over andere onderwerpen. In het kader van de wetgeving 
op de vrijwaring van het concurrentievermogen en de bevordering 
van de werkgelegenheid kreeg de CRB specifieke bevoegdheden 
(halfjaarlijks rapport over de ontwikkeling van de loonkosten en de 
werkgelegenheid in België en in de drie buurlanden; jaarlijks verslag 
van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling in België). 
Op basis hiervan worden de onderhandelingsmarges vastgesteld 
voor de tweejaarlijkse onderhandelingen tussen de sociale partners. 
Fedichem is ook heel actief binnen de Bijzondere Raadgevende 
Commissie Scheikunde.

Raad voor het Verbruik (RvV)

De Raad voor het Verbruik is de centrale adviesstructuur voor alle 
problemen inzake consumptie en bescherming van de consument. 
Zijn hoofdopdracht bestaat erin om adviezen uit te brengen aan 
zijn Voogdijministers, (de Minister van Consumentenzaken en 
de Minister van Economie) alsmede aan de Wetgevende en de 
Uitvoerende macht over problemen die de consumenten aanbelan-
gen. Op grond van zijn opdrachten, is het eveneens een plaats van 
dialoog en overleg tussen de consumenten en de beroepsmensen.
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Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

De FRDO geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over 
het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (DO). Bijzondere 
aandacht gaat daarbij naar de uitvoering van internationale ver-
bintenissen van België, zoals Agenda 21 (actieprogramma voor de 
21ste eeuw gericht naar de DO), het Klimaatverdrag (Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering – UNFCCC) 
en het Verdrag inzake biologische diversiteit. Die verbintenissen 
zijn het resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over 
Milieu en Ontwikkeling (UNCED) die in juni 1992 in Rio de Janeiro 
plaatsvond. Daarnaast heeft de FRDO ook een forumfunctie over 
duurzame ontwikkeling en een taak om organisaties en burgers te 
sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling. 

Nationale Arbeidsraad (NAR)

De NAR heeft als belangrijkste bevoegdheid het uitbrengen van 
adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale 
vraagstukken, aan de Belgische regering en/of het parlement. Hij kan 
ook adviezen geven over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire 
comités. Sinds december 1968 is de NAR ook gemachtigd collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten voor het geheel van de econo-
mische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken. Bovendien 
heeft de NAR krachtens diverse wetten de opdracht adviezen te ge-
ven of voorstellen te doen vooraleer de desbetreffende uitvoerings-
besluiten worden aangenomen. Dit geldt zowel voor het individueel 
en collectief arbeidsrecht als voor het sociaalzekerheidsrecht.

ADVIESORGANEN OP GEWESTELIJK NIVEAU
Brussel:

-  Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (ESRBHG)

-  Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (RLBHG)

Vlaanderen:

-   Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
-   Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Mina-Raad)
- Vlaamse Klimaatconferentie
-  Commissie Benchmarking: Vlaamse Convenant 

Energiebenchmarking

Wallonië:

- Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW)
- Comité Energie de la Région wallonne
- Comité Directeur Accord de Branche Energie

Fedichem zetelt in de overkoepelende beroepsverenigingen op Europees, Belgisch en gewestelijk niveau, 
alsook in een groot aantal federale en regionale adviesorganen. Haar experten verdedigen er de 
belangen van haar leden. Hierna volgt een niet-uitputtende lijst van de belangrijkste organen waarin 
Fedichem over mandaten beschikt en actief de belangen van haar leden behartigt.
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PUBLICATIES EN
COMMUNICATIE- INSTRUMENTEN 

PUBLICATIES

Duurzaam bouwen

Het concept van de duurzame ontwik-
keling – toegepast op onze woningen, 
op alles wat ons omringt, zoals bouwen, 
renoveren en energie benutten – toont 
aan dat wij nog beter moeten kunnen. De 
woningen in België horen tot de slechtst 
geïsoleerde van Europa. Ook hier biedt de 
chemie oplossingen. 

Chemie vindt de auto van morgen mee uit

De moderne chemie maakt het con-
cept van de auto steeds duurzamer. Het 
comfort en de veiligheid zijn op enkele 
jaren drastisch verhoogd dank zij nieuwe 
materialen en technieken. Chemie draagt 
werkelijk bij tot “groenere” auto’s.

Chemie geeft het leven kleur

Vertrekkend vanuit de regenboogkleuren 
naar de productie van kleurstoffen en tot 
het gebruik van kleuren in onze taal: heel 
vaak heeft de vindingrijkheid van chemici 
en uitvinders er toe bijgedragen dat kleur 
ons dagelijks welzijn en comfort enorm 
verhoogt.

Zonder chemie geen duurzame 
ontwikkeling

Welke voorwaarden moeten vervuld om 
duurzaam bezig te zijn? Chemie is steeds 
minder een deel van het probleem, maar 
draagt steeds vaker bij tot oplossingen. 
Door haar innovatie, bijvoorbeeld op het 
vlak van alternatieve energiebronnen.

Chemie en de ruimtevaart
Chemie is een sleutelfactor in geweest 
in het mogelijk maken van ruimtevaart. 
Omgekeerd heeft de ervaring die wij in 
de ruimte opdeden ook veel “spin-off” 
gekend in de wetenschap en de chemie 
in het bijzonder. Zonder die ruimtevaart 
zouden wij geen superlijmen hebben,
hitteschilden die tegen heel hoge 
temperaturen kunnen, testmethoden 
die het onderzoekmateriaal intact laten, 
brandstofcellen die stroom leveren met 
alleen water als afvalstof, herlaadbare bat-
terijen, zeer performante waterzuiverings-
systemen, gevriesdroogde voeding, lasers, 
GPS-systemen enzoverder.

Chemie verbetert de sportieve prestaties

Zonder onze hedendaagse chemie zou 
de sport er helemaal anders uitzien. De 
veiligheid van sporters is enorm verhoogd 
en de prestaties zijn sterk verbeterd door 
het inzetten van high-tech materialen 
op alle gebied. Om nog te zwijgen van 
nieuwe sporten die zijn kunnen ontstaan 
dank zij de realisaties van de chemie. 

Facts & Figures 2005 van de chemische 
industrie in België

Deze brochure geeft alle belangrijkste 
gegevens over onze sector en hun evolu-
tie. Statistieken en grafi eken analyseren 
de sleutelgegevens zoals de omzet, de 
buitenlandse handel, de tewerkstelling, 
investeringen, het energieverbruik, de 
rentabiliteit, de prijzen en dergelijke. 
Bestaat alleen in het Engels. 

Port of Antwerp – Europa’s grootste
chemische cluster

Sinds de 60’er jaren is de haven van 
Antwerpen een sleutelfactor in de chemie-
ontwikkelingen van ons land. De talrijke 
Belgische en buitenlandse investeringen in 
de petrochemie en in een aantal subsec-
toren hebben de snelle expansie van deze 
cluster bevorderd. Na Houston, Texas, 
is de haven van Antwerpen de tweede 
grootste chemiecluster. (alleen in het Engels)

De Fedichempublicaties bestrijken een breed gamma aan thema’s: economie, leefmilieu, het 
sociale domein, energie, enz. De Federatie verspreidt al meerdere jaren didactische brochures 
die jongeren en het brede publiek moeten sensibiliseren voor het belang van de chemie tot ons 
dagdagelijks welzijn. Hierna volgt een selectie hieruit. Ze zijn gratis voor leraars, studenten en 
iedereen die meer wil weten over het fascinerende universum van de chemie.

Facts & Figures 2005 van de chemische 
industrie in België

Chemie verbetert de sportieve prestaties

Chemie en de ruimtevaart

Port of Antwerp – Europa’s grootste
chemische cluster



Voor alle bijkomende informatie:
Fedichem
Competentiecentrum Communication & Advocacy
Tel. 02 238 97 86 - 02 238 97 36 - Fax 02 231 01 47 
c&pa@fedichem.be 
Ce rapport est également disponible en français sur simple demande.

Verantwoordelijke uitgever
Jean-Marie Biot
Fedichem - Maria-Louizasquare 49 - 1000 Brussel

Design
www.witvrouwen.be

Dit verslag is gedrukt op gestreken papier dat conform is met de norm ISO14001 
inzake het milieumanagement (gecertificeerd AFAQ).

KERNCIJFERS

OMZET: 48 MILJARD €
RAMING VOOR 2005, VOLGENS DE  BTW-AANGIFTEN. 

(BRON: NIS, NACE 24-25, M+T ENQUÊTE). 

TEWERKSTELLING: 94.000 ARBEIDSPLAATSEN
VOORSPELLING VOOR 2005. FEDICHEM-BEREKENING OP BASIS VAN DE RSZ-STATISTIEKEN.  

INVESTERINGEN: 1,57 MILJARD €
RAMING VOOR 2005, VOLGENS DE BTW-AANGIFTEN.  

(BRON: NIS, NACE 24-25, M+T ENQUÊTE).
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Hoe kan u de publicaties van Fedichem bestellen?

U kan al onze brochures per e-mail bestellen via
info@fedichem.be. U kan ze ook downloaden in pdf-
formaat vanaf onze website www.fedichem.be of ze
bestellen via uw “bestelkorfje”.

INFOCHEM, 
HET FEDICHEM-EXTRANET

Onze virtuele bibliotheek. Zij is voorbe-
houden aan de aangesloten bedrijven 
en de Fedichem medewerkers. U vindt 
er waardevolle documenten over sociale 
en sectorale wetgeving (loonindexering, 
collectieve arbeidsovereenkomsten, 
minimumbarema’s, nationale en groeps-
cao’s, …), maar ook over energie- en 
klimaatbeleid (convenanten, de vrijma-
king van energiemarkten, …), milieu-
wetgeving (sectorgebonden maar ook 
verpakkingen, milieu-effectrapportering 
enz.), fi scaal nieuws ( fi nanciële en fi scale 
ondernemingssteun bijvoorbeeld), com-
municatiehulp (checklijsten, een stramien 
voor de opmaak van een persmededeling 
enz.). Om in te loggen bij InfoChem, typ 
http://extranet.fedichem.be en geef uw 
login en paswoord in. Vergeten? klik op 
de link “Forgot your password” op de 
ontvangstpagina om een mail te zenden 
naar infochem@fedichem.be.

ELEKTRONISCHE NIEUWS-
BRIEF

Onze e-Chemie fl ash wordt de elektro-
nische nieuwsbrief van de chemiesector, 
voorbehouden voor de leden en de Fe-
dichemmedewerkers. Alle aangesloten 
leden zijn er automatisch op geabon-
neerd. Dit e-zine bevat een heleboel 
nuttige informatie voor de bedrijven, 
elke week per e-mail. Om de inhoud te 
raadplegen: inloggen bij InfoChem (zie 
hierboven).

Responsible Care in de praktijk -
Indicatoren van vooruitgang 2004

Het zesde milieuverslag van Fedichem 
geeft concrete milieu- en veiligheids-
resultaten sinds 1987 weer in heel de 
sector. Komen aan bod: emissies (water 
en lucht), werkongevallen, verbruik van 
water en energie, milieu-investeringen en 
dergelijke.

WEBSITES WEB

www.fedichem.be

Een echte portaalsite van de chemie in 
België met, onder andere, de persmede-
delingen van Fedichem en haar publica-
ties, sleutelcijfers over de sector, nuttige 
links en een zoekmotor die u toegang 
geeft tot al onze lid-ondernemingen en 
hun producten

www.jobschemie.be

Een schat aan informatie over jobs in de 
chemie en de studiekeuzemogelijkheden 
die ertoe leiden. Deze jongerensite biedt 
een blik op een veertigtal beroepen in de 
sector. 

www.tabelvanmendeljev.be

Het periodiek systeem der elementen, 
met tal van praktische toepassingen en 
zelfs enkele leuke kleine experimenten 
om zelf uit te voeren. 

www.tabelvanmendeljev.be

INFOCHEM, 
HET FEDICHEM-EXTRANET

water en energie, milieu-investeringen en 

ELEKTRONISCHE NIEUWS-
BRIEF
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