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Chemie draait op halve kracht
essenscia bezorgd om internationale imagoschade
Brussel, 24 november 2014 – Acht op de tien bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life
sciences ondervinden hinder van de syndicale actie in de provincies Antwerpen, Limburg,
Henegouwen en Luxemburg. Bij drie kwart van de bedrijven is meer dan de helft van het
personeel wel aan het werk. Zo blijkt uit een bevraging bij de leden-bedrijven van essenscia,
de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences.
De syndicale actiedag laat zich voelen bij 81% van de bedrijven uit de chemische en
farmaceutische industrie. Volgens een bevraging bij leden-bedrijven is bij drie kwart van de
bedrijven meer dan de helft van het personeel aan het werk.
Bij 6 op de 10 bedrijven is de productie door de syndicale actie evenwel verstoord. Binnen de
sector van de chemie, kunststoffen en life sciences is een minimumbezetting noodzakelijk
om de veiligheid van de installaties en productieprocessen te vrijwaren. Niet alleen voor de
veiligheid, maar ook voor het welzijn van het personeel zijn afspraken gemaakt tussen
directie en vakbonden over de organisatie van de minimumdienst. Vanochtend mocht het
personeel dat noodzakelijk is om de minimumdienst te verzekeren, de meeste bedrijven
binnen. essenscia hoopt dat ook de latere shiften toegelaten zullen worden op de
bedrijfsterreinen.
De chemische bedrijven investeren jaarlijks gemiddeld 500 miljoen euro in hun vestigingen in
de Antwerpse haven. Maar syndicale actiedagen als vandaag en de komende weken
berokkenen de bedrijven en de sector duidelijk internationale imagoschade.
“De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences speelt in een zeer concurrentieel
internationaal veld. Een dergelijke productiestoring wordt met argusogen geëvalueerd en zal
duidelijk ons investeringsklimaat niet ten goede komen. Het helpt ons zeker niet om
investeringen aan te trekken en zo werkgelegenheid te creëren ”, zegt Koen Laenens,
directeur Sociale Zaken bij essenscia.
De chemiesector is van groot belang voor de haven van Antwerpen. Maar liefst 59% van alle
industriële activiteiten in de haven komt uit de chemie, kunststoffen en life sciences. De
bedrijven daar creëerden in 2012 een toegevoegde waarde van 3 miljard euro aan de
Belgische economie. Voor de hele sector in België is dat zelfs 11 miljard euro toegevoegde
waarde.
Om de competitiviteit en de jobs in deze sector te vrijwaren, vraagt essenscia de vakbonden
om het sociaal overleg te hervatten. “De slagkracht van onze bedrijven heeft een grote
impact op de Belgische economie, maar evenzeer op de tewerkstelling. Hoe beter een bedrijf
ervoor staat, hoe meer jobs er zullen zijn”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder
van essenscia. “We vragen de vakbonden om constructief mee te denken tijdens het sociaal
overleg hoe we de competitiviteit, en dus de jobs van onze mensen, kunnen veilig stellen.”

Enkele cijfers per provincie
Antwerpen
 83% bedrijven ondervindt hinder van de actiedag.
 Bij drie kwart van bedrijven is minstens 80% aan het werk.
 Productie is verstoord bij de helft van de bedrijven.
 30.602 personen werken in de chemie, kunststoffen en life sciences, van wie 11.000
in de haven van Antwerpen. Indirect gaat het om nog eens 50.025 personen in de
provincie Antwerpen.
Limburg
 69% bedrijven ondervindt hinder van de actiedag.
 Bij 60% van de bedrijven is meer dan de helft aan het werk.
 Productie is verstoord bij 56% van de bedrijven.
 7.628 personen werken in de sector, indirect gaat het om nog eens 12.470 personen.
Henegouwen
 90% bedrijven ondervindt hinder van de actiedag.
 Bij 53% van de bedrijven is meer dan de helft aan het werk.
 Productie is verstoord bij 85% van de bedrijven.
 7.717 personen werken in de sector, indirect gaat het om nog eens 12.615 personen.
Luxemburg
 67% bedrijven ondervindt hinder van de actiedag.
 Bij alle bedrijven is meer dan de helft van de werknemers aan het werk.
 Productie is verstoord bij 33% van de bedrijven.
 1.685 personen werken in de sector, indirect gaat het om nog eens 2.755 personen.
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