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Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege
en de voorzitter van essenscia vlaanderen, de federatie van de
chemische industrie en life sciences, Patrick Van Acker,
ondertekenden vandaag bij BP Chembel in Geel het Doelgroepprogramma
Vlaamse basischemiesector (2013 -2018). Dit samenwerkingsprotocol
tussen de Vlaamse basischemiesector en de Vlaamse milieuoverheid wil
de kennis over de milieutoestand van de basischemie bij de overheid
en de sector verbreden en verdiepen. De Vlaamse milieuoverheid sloot
in 2006 al een samenwerking af met de Vlaamse Voedingsnijverheid. In
2011 werd dit verder gezet met de ondertekening van een tweede
Doelgroepprogramma.
Doelgroepprogramma
Het Doelgroepprogramma Vlaamse basischemie bundelt vier thematische
afspraken:
• kennis verbreden en verdiepen over de stoffen in het
oppervlaktewater en afvalwater van de sector;
• onderzoek naar anomalieën, trends of kennishiaten in de
Integrale Milieu-analyse basischemie 2010;
• gezamenlijke actualisering van de Integrale Milieuanalyse van
de basischemie;
• inventarisatie en analyse van de mogelijkheden voor
optimalisatie van de verzameling en het beheer van milieuinformatie (van bedrijven en subsectoren) van de basischemie en
het uitwerken van concrete initiatieven.
Daarnaast bevat het concrete afspraken over de samenwerking tussen
overheid en sector voor de komende jaren. Zo zal de opvolging van
het programma via het overlegforum Vlaams Integraal Milieuoverleg
Basischemie verlopen. Dit overlegforum biedt de komende vijf jaar
ook de mogelijkheid om eventuele nieuwe knelpunten en
opportuniteiten te bespreken die nog niet opgenomen zijn in het
doelgroepprogramma. Het doelgroepprogramma biedt zo een forum voor
bespreking van huidige en toekomstige uitdagingen van sector en
overheid.
Patrick Van Acker, voorzitter van essenscia vlaanderen: “Wij zijn
tevreden met de opstart van een structureel overleg tussen de sector
van de basischemie en de Vlaamse milieuadministratie. Naast de
afgesproken thema’s biedt het platform de flexibiliteit om de
komende jaren nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen. Dit laat

ons toe om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen
van onze sector.”

Voorgeschiedenis
Het Doelgroepprogramma Vlaamse basischemiesector vloeit voort uit
een reeds langere samenwerking tussen de overheid en de sector. De
samenwerking startte met een Integrale Milieuanalyse Basischemie in
Vlaanderen 2010. Deze analyse gaf een overzicht van de
milieutoestand van de sector binnen de Vlaamse en industriële
context en werd in rapportvorm gepubliceerd
(http://www.lne.be/doelgroepen/bedrijven/doelgroepbasischemie/managementsamenvatting-ima-basischemie). Deze publicatie
vormde ook het begin van een meer structurele samenwerking tussen de
sector en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het
Vlaams Integraal Milieuoverleg Basischemie. Binnen dit overlegforum
werd de laatste twee jaar intensief gewerkt aan de opmaak van het
Doelgroepprogramma voor de basischemiesector.
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Het
Doelgroepprogramma vult ook duidelijk een aantal doelstellingen van
het Pact 2020 en Vlaanderen in Actie in, nl. het werken aan meer
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, en het
aanpakken van uitdagingen voor een verhoogde eco-efficiëntie en
(eco-)innovatie binnen onze bedrijven.”
Het Doelgroepprogramma Vlaamse basischemiesector is het derde
doelgroepprogramma dat de Vlaamse overheid afsluit met een
industriële sector. Het Doelgroepprogramma met de Vlaamse
voedingsnijverheid in 2006 was een eerste samenwerkingsovereenkomst
tussen de milieuoverheid en de voedingssector. In 2011 werd deze
samenwerking voortgezet met een tweede doelgroepprogramma. De keuze
van de basischemiesector als tweede industriële doelgroep werd
gemaakt op basis van een onderbouwende studie.
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