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essenscia promoot Belgische know-how in Davos
Brussel, 22 januari 2014 – Ter gelegenheid van het World Economic Forum dat deze week
plaatsvindt in Davos organiseert de federale regering morgen een Belgian Power Breakfast
voor een 130-tal internationale bedrijfsleiders. essenscia, de federatie van de chemische
industrie en life sciences, neemt deel aan dit Belgisch event dat in het teken staat van de
‘kringloopeconomie’. Het is een uitgelezen kans om de troeven van België op het vlak van
chemie, kunststoffen en life sciences voor te stellen aan potentiële investeerders.

Met 90.000 werknemers, een omzet van 61 miljard euro, 2,75 miljard euro investeringen in
onderzoek en ontwikkeling en een derde van de export is België een kampioen in chemie,
kunststoffen en farma. Belgische bedrijven uit de sector beschikken ook over heel wat knowhow en kennis over het sluiten van kringlopen. Het thema staat centraal tijdens het Belgisch
event in Davos.
“Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en processen wordt vandaag de duurzaamheid
over de hele levenscyclus van een product in kaart gebracht. Verschillende projecten werden
opgezet om de recyclage van kunststoffen te bevorderen dankzij een hechte samenwerking
vanaf de productontwikkeling tot de recyclage”, vertelt Yves Verschueren, gedelegeerd
bestuurder van essenscia.
Ook zien steeds meer bedrijven afval niet langer als een probleem en gaan het
hergebruiken. Zo kreeg 72% van het industrieel afval van de sector een nuttige toepassing
als materiaal of als energie. De positieve trend naar een optimaal gebruik van afval is
duidelijk: in 2001 kreeg namelijk slechts 43% van het afval een tweede leven. De nuttige
toepassing van afval werd op 10 jaar tijd verdubbeld.
“Ons land is een internationale koploper op het vlak van selectieve inzameling, sortering,
recyclage en verwerking van afval. De sector werkt aan innovatieve business modellen om
kringlopen te sluiten van grondstof via afvalstof tot nieuwe grondstof. Met onze kennis
behoren we tot de wereldtop”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia
vlaanderen.
Het Belgisch event in Davos wordt bijgewoond door Koning Filip, Koningin Mathilde, eerste
minister Elio Di Rupo, Vlaams minister-president Kris Peeters en Waals minister-president
Rudy Demotte. De essenscia-delegatie bestaat uit Yves Verschueren (gedelegeerd
bestuurder essenscia), Frank Beckx (gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen), Hans
Casier (CEO INEOS Oxide), Paul De Bruycker (CEO Indaver), Pascal Lizin (voorzitter
essenscia wallonie, Director External and Public Affairs GSK Vaccines) en Didier Malherbe
(voorzitter essenscia brussel/bruxelles, gedelegeerd bestuurder UCB Belgium).
Meer informatie vindt u in het duurzaamheidsrapport van essenscia:
www.essensciaforsustainability.be
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