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2019: een jaar van jobcreatie, 

investeringen en innovatie

• Omzet blijft stabiel op recordniveau van meer dan 65 miljard

• Toegevoegde waarde bereikt recordpeil en stijgt op 10 jaar met 53%

• Met bijna 94.000 jobs zit tewerkstelling op hoogste niveau in 10 jaar

• Recordbedrag aan investeringen in R&D: 4,5 miljard

• Sector behoudt koppositie als nummer 1 van de Belgische export

• Investeringsritme blijft hoog en ligt ruim 60% hoger dan 10 jaar geleden

• Maar … sterk dalende trend in benuttingsgraad productiecapaciteit en

ondernemersvertrouwen lijdt zwaar onder internationale onzekerheid



Omzet blijft stabiel

• Omzet is op 10 jaar gestegen met 16%

• Sector vertegenwoordigt bijna 1/4de van omzet verwerkende industrie



Een sterk geïntegreerde

en nauw verweven sector

Bron: AD Statistiek, volgens de BTW-aangiften

€ 65,1 miljard

€ 55,9 miljard

€ 63,9 miljard



Toegevoegde waarde stijgt sterk:

sector creëert steeds meer welvaart

• Toegevoegde waarde is op 10 jaar gestegen met 53%

• Sectoraandeel stijgt tot ruim 1/3de van de verwerkende industrie



Toegevoegde waarde per subsector



Bijna 1.500 nieuwe jobs in 2019 zorgen voor

hoogste tewerkstelling van voorbije 10 jaar

• 1.433 nieuwe jobs in 2019: de laatste 4 jaar zijn er 5.000 jobs bijgekomen

• Met 93.930 jobs zit sectorale tewerkstelling op hoogste peil in 10 jaar



Chemie en life sciences levert grootste

RSZ-bijdrage van alle industriesectoren
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Bron: RSZ, aangegeven bijdragen 2017

• Sector betaalt in totaal 2,7 miljard EUR sociale bijdragen

• Dat is bijna 5% van de totale RSZ-bijdragen



Belgische industrie is belangrijkste

pijler van de sociale zekerheid
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Tewerkstelling in chemie en farma groeit

sneller in België dan in Europa

• Onafgebroken stijging van het sectoraandeel in de Belgische industrie

• Aandeel chemie en farma in de industriële tewerkstelling ligt fors hoger in 

België in vergelijking met de buurlanden en het Europees gemiddelde



Nood aan instroom van jong talent 

als gevolg van toenemende vergrijzing

• Een op de drie werknemers in de sector is ouder dan 50

• Sinds 2014 zijn er opnieuw meer twintigers aan de slag 



Langer werken is realiteit op de werkvloer:

sterke stijging van aantal 60+’ers

• Voorbije vier jaar is het aantal 60+’ers met 2/3de toegenomen (+66%)

• Op tien jaar tijd is hun aandeel meer dan verdubbeld

Bron : RSZ, gecentraliseerde statistieken (volgens de 
verblijfplaats van elke werknemer)



• Uitgaven voor R&D zijn bijna verdubbeld op tien jaar tijd en bereiken recordpeil

• Sectorbedrijven investeren zowat 12,5 miljoen EUR per dag in innovatie

Investeringen in innovatie

blijven jaar na jaar stijgen

Bron: essenscia – enquête bij de leden; voorlopig cijfer 2019



Innoveren voor een betere wereld: 

bijna twee uitvindingen per werkdag

• Chemie en life sciences is goed voor 1/3de van alle Belgische patenten

• Nieuw record: 466 toegekende patenten in 2019



Belgische chemie en life sciences

aan de wereldtop op vlak van innovatie

• België is 11de in de wereld qua aantal patenten in chemie, farma en biotech

• Aandeel chemie & life sciences ligt nergens in de wereld zo hoog als in België



België is sterk innovatieland, vooral op 

het vlak van chemie en life sciences 

• Aantal patentaanvragen per miljoen inwoners: 

• België op 8ste plaats in de wereld

• België staat op de 4de plaats voor chemie en life sciences

Bron: Europees Octrooibureau

Totaal aantal patentaanvragen per 

miljoen inwoners in 2019

1 Switzerland 988

2 Sweden 433

3 Denmark 412

4 Netherlands 404

5 Germany 334

6 Finland 307

7 Austria 265

8 Belgium 208

9 Israel 179

10 Japan 175

Patentaanvragen in chemie en life 

sciences per miljoen inwoners

1 Switzerland 308

2 Denmark 149

3 Netherlands 123

4 Belgium 84

5 Germany 82

6 Austria 59

7 Sweden 50

8 Finland 44

9 Ireland 43

10 France 41



Sector blijft de kampioen

van de Belgische export

• Chemie, kunststoffen en life sciences is goed voor 1/3de van Belgische export 

• Sector exporteerde voor 131 miljard EUR in 2019, een kwart meer dan in 2010



Buurlanden en de VS blijven de

belangrijkste handelspartners

• Bijna 2/3de van de uitvoer van de sector gaat naar 6 landen

• Verenigde Staten blijven veruit belangrijkste handelspartner buiten EU

Bron: NBB/INR

Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)
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Belangrijkste evoluties in sectorexport 

• Groei zet zich door in EU: schommelingen in Duitsland, terugval in Frankrijk

• Opvallende groei in VS, Canada en China, maar duidelijke impact Brexit

Miljard EUR 1 jaar 5 jaar

Wereld 131,0 +1% +16%

Binnen EU27 80,6 -2% +15%

Duitsland 26,9 -10% +20%

Frankrijk 13,6 0% -8%

Nederland 10,1 1% +17%

Italië 9,4 -1% +18%

Buiten EU27 50,4 7% +16%

Verenigde Staten 14,7 +32% +46%

Verenigd Koninkrijk 7,8 -10% -7%

China 3,1 +9% +19%

Japan 1,8 +17% +12%

Canada 1,7 +8% +76%



België is sterkhouder in Europese export 

van chemie, kunststoffen en farma

• 6 Europese landen zijn goed voor 80% van de export 

van chemie, life sciences en kunststoffen vanuit EU27

• België zit in koppeloton op de 4de plaats, nipt na Ierland en Frankrijk

Bron: Eurostat, 2018

1. Duitsland 28%

2. Ierland 12% 

3. Frankrijk 12%

4. België 11%

5. Nederland 10%

6. Italië 8%

7. Spanje 5%

8. Denemarken 3%

9. Zweden 2,5%

10. Oostenrijk 2%

+80%

Bron: Eurostat



• Sector behoudt een positieve handelsbalans van ruim 24 miljard EUR

Positieve handelsbalans ligt structureel

hoger dan het Belgische handelssaldo



• De chemie, kunststoffen en farma levert veruit de belangrijkste bijdrage aan 

de positieve handelsbalans van België

Steunpilaar van de Belgische welvaart
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Europese chemiesector behoudt positieve

handelsbalans in wereldhandel
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EU heeft het grootste handelsoverschot

voor chemie in de wereld



Investeringen pieken al vier jaar op rij

boven symbolische grens van 2 miljard

• Hoog investeringsritme houdt aan en verankert de sector in België

• Sectoraandeel in totale investeringen Belgische industrie bedraagt 28% 



Investeringen in de chemie

en life sciences in 2019

INEOS (Lillo)
Ethaangas kraker en PDH-installatie

BASF (Antwerpen)   
Nieuwe installatie voor ethyleenoxide

STANDIC (Antwerpen)
Tankopslagterminal voor chemie

Air Liquide/Covestro (Antwerpen)
Bouw ultramoderne waterstoffabriek



Investeringen in de chemie

en life sciences in 2019

Deceuninck (Diksmuide)
Nieuwe recyclagefabriek voor pvc

Janssen Pharmaceutica (Beerse)
Nieuwe technologie halveert 
productietijd geneesmiddelen

REIN4CED (Leuven)
Productiehal voor revolutionaire fietskaders



Investissements dans la chimie et 

les sciences de la vie 2019

MaSTherCell (Gosselies)
Nouvelles installations pour des salles 

blanches et laboratoires

Novasep (Seneffe)
Nouvelle unité dédiée à la formulation 

et au flaconnage stérile

UCB (Braine-l’Alleud)
Nouvelle usine de production biologique

Univercells (nouveau site à Jumet)
Investissement pour la production de 

4 vaccins



Investissements dans la chimie et 

les sciences de la vie 2019

Dow Silicones Belgium (Seneffe)
Première rotation des pales de la 

seconde éolienne

Solvay (Neder-Over-Heembeek)
Nouveau centre d’innovation dédié aux

composites thermoplastiques

L’Oréal (Libramont)
Installation d’un évapoconcentrateur

Plastic Omnium (Bruxelles)
Nouveau centre de recherche dédié aux 

systèmes à carburant



Page 31

China domineert wereldwijde

investeringen in chemiesector



Toenemende onzekerheid knaagt aan het 

ondernemersvertrouwen in de sector

Conjunctuurcurve (chemie- en farma-industrie)



Dalende trend in productieniveau 

sinds begin 2019

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

A
p

r.

Ju
l.

O
ct

.

Ja
n

.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit*
Chemische en farmaceutische industrie in België

Bron: NBB

*seizoengezuiverde reeks; uitgezonderd rubber- en kunststofverwerking

80,0%Trend (2009-2019) : 



Chemie en life sciences is meer dan ooit

sleutelsector voor Belgische economie

Aandeel in 

verwerkende

industrie

Groei

sinds 2010

Tewerkstelling 1/5 +5%

Omzet 1/4 +16%

Export 1/3 +24%

Toegevoegde waarde 1/3 +28%

Investeringen 1/4 +61%

O&O-uitgaven 2/3 +83%

Aantal patenten 1/3 +107%

Bron: RSZ, AD Statistiek, NBB (toegevoegde waarde op basis van ESR 2010), Belspo (volgens productgroep) en 

essenscia enquête, EPO

Cijfers 2019, behalve toegevoegde waarde (2018) 

Analyse essenscia



Covid-19 

• Impact Covid-19 pandemie op chemie en life sciences

• Bijdrage van de sector aan de strijd tegen het coronavirus

• De economie als hefboom om uit de crisis te geraken



Tijdelijke werkloosheid ligt lager 

dan in andere industriële sectoren

Sectoren verwerkende industrie Aantal

aanvragen TW 

(op 15 april)

Aantal jobs Ratio

Farmaceutische producten 698 30588 2,3%

Chemieproducten 5613 41227 13,6%

Chemie, kunststoffen & life sciences 15956 93371 17,1%

Voeding 21677 82352 26,3%

Producten van rubber of kunststof 9645 21556 44,7%

Metalen in primaire vorm 14305 25409 56,2%

Machines, apparaten en werktuigen 17849 31328 56,9%

Producten van metaal (excl. machines) 33574 55292 60,7%

Andere niet-metaalhoudende minerale

producten (glas, bakstenen, cement, …)

17018 26538 64,1%

Motorvoertuigen 26310 31705 83,0%

(Bron: ONEM-RVA & ONSS-RSZ data)



Hoe langer de crisis duurt, 

hoe groter de economische impact

Farma en chemie houden goed stand maar tijdelijke werkloosheid

neemt lichtjes toe (+ 2,5 procentpunt), vooral in kunststofsector en bij kmo’s

83,0%

64,1%

60,7%

57,0%

56,3%

45,9%

38,0%

29,2%

17,1%
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Motorvoegtuigen

Niet-metaalhoudende minerale…

Producten van metaal

Machines en werktuigen

Metalen

Verwerkende industrie

Totale economie

Voedingsmiddelen en dranken

Chemie, farma en kunststoffen

Evolutie van de tijdelijke werkloosheid in 2 weken

30/03 15/04

Bron: RSZ/RVA*glas, keramiek, bakstenen, cement, ...

14,6% => 17,1%



Enquête bij meer dan 200 sectorbedrijven

over impact en uitweg uit coronacrisis

• Bevraging afgenomen tussen 9 en 16 april 2020

• Aantal deelnemende ondernemingen: 211

• Representativiteit naar bedrijfsgrootte, activiteit en regionale spreiding



Sector is bijna volledig

operationeel kunnen blijven

Slechts 3% van de ondernemingen heeft de activiteiten moeten stilleggen



Helft van de bedrijven vindt het nog

te vroeg voor economische prognoses

• 40% van de bedrijven gaat uit van een omzetdaling

• 11% van de bedrijven ziet eerder een omzetstijging



Coronamaatregelen hebben vooral impact 

op minder personeel en dalende vraag

• Door social distancing schakelen bedrijven over op minimumbezetting

• Terugval van de vraag is vooral voelbaar in auto-industrie en bouwsector

• Relatief minder problemen op het vlak van logistiek en productie

(in % van bedrijven dat een of meerdere van onderstaande opties heeft aangeduid)



Voor 1 op de 3 bedrijven is medische

sector een van de belangrijkste klanten

• Chemie & life sciences is toeleverancier van cruciale sectoren zoals

medische sector en voeding, met ook toenemende vraag naar verpakkingen

(in % van bedrijven dat een of meerdere van onderstaande opties heeft aangeduid)



Covid-19 

• Impact Covid-19 pandemie op chemie en life sciences

• Bijdrage van de sector aan de strijd tegen het coronavirus

• De economie als hefboom om uit de crisis te geraken



Chemie & life sciences: cruciale sector 

aan het begin van talrijke waardeketens

Chemie & life sciences levert de essentiële basisingrediënten

voor tal van andere economische sectoren

MachinebouwBouwVoedingElektronicaAutomobiel

Textiel Sport &
vrije tijd

Luchtvaart Energie &
drinkwater

Medisch



Chemie & life sciences: zij aan zij met 

de helden in de zorg en de voeding

• Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

• Houdbaarheidsverpakkingen

• Verpakkingsinkten en -coatings

• Aromaten en bewaarmiddelen

• Chemische stoffen voor zuivering drinkwater

• Plexiglazen wanden aan winkelkassa’s

• Ontsmettingsproducten

• Geneesmiddelen

• Medische gassen

• Hygiënisch textiel (handschoenen, beschermpakken, 

kussens en matrassen voor ziekenhuisbedden)

• Kunststofmaterialen voor medische apparatuur



Coronacrisis brengt meer nuance in het 

maatschappelijk debat over kunststoffen

Nuttige eigenschappen van kunststoffen op het vlak

van hygiëne, voedselveiligheid en gezondheidszorg



Chemie & life sciences: solidair

in de strijd tegen het coronavirus

• Sectorbedrijven doneren massaal medisch materiaal

• 207.562 mondmaskers, vooral type FFP2

• 24.250 latex handschoenen

• 11.310 beschermpakken

• 5.865 veiligheidsbrillen

• Extra productie van 1 miljoen liter handgel en 5 miljoen liter

detergenten, in samenwerking met brouwerijen en stokerijen

• Productieverhoging medische zuurstof en samenwerking met 

federale overheid voor bevoorrading van patiënten in ziekenhuizen

• Opvoeren van capaciteit coronatesten tot ruim 10.000 per dag door 

intensieve samenwerking farma- en biotechlabo’s

• Zoektocht naar een coronavaccin draagt een Belgische stempel
(Janssen Pharmaceutica, GSK, …)  



De bijdrage van de chemie & life sciences

in de strijd tegen het coronavirus



De bijdrage van de chemie & life sciences

in de strijd tegen het coronavirus



De bijdrage van de chemie & life sciences

in de strijd tegen het coronavirus



Contribution de la chimie et des sciences 

de la vie dans la lutte contre le coronavirus



Contribution de la chimie et des sciences 

de la vie dans la lutte contre le coronavirus



Covid-19 

• Impact Covid-19 pandemie op chemie en life sciences

• Bijdrage van de sector aan de strijd tegen het coronavirus

• De economie als hefboom om uit de crisis te geraken



De economie is een belangrijke hefboom

om uit de crisis te geraken

HEROPSTART 

ECONOMIE

INTERNATIONAAL 

KADER

Resultaten enquête essenscia, april 2020



9 op de 10 sectorbedrijven verwacht

economisch herstel dit of volgend jaar



De puntjes op de i van de economie

• De economische weg uit de crisis steunt op 3 pijlers

1. Industrie

2. Internationaal

3. Investeren

• Geen sociale zekerheid en gezondheidszorg zonder sterke economie

• Geen economische groei zonder sterke en exportgerichte industrie



Industrie als cruciale pijler

• Industrie bewijst waarde als cruciale pijler van de economie

met essentiële productie en hoge toegevoegde waarde

• Europa heeft nood aan industriële basis voor welvaartscreatie

• Behoud van maatregelen om internationale

concurrentiekracht industrie te vrijwaren

• Lessen trekken uit de crisis en samenwerking met de 

overheid en doorheen industriële waardeketens structureel

versterken



Internationaal kader

• Geen protectionisme, maar evenwichtige handelsakkoorden

• Garanderen van vrij verkeer van goederen voor export

• Europese eengemaakte markt moet blijven functioneren



Investeren in de economie

• Investeer in de economie

• Vermijden van faillissementen en structurele werkloosheid

• Slimme en veilige heropstart van bedrijven

• Investeren in toekomstgerichte infrastructuur voor mobiliteit, 

energie, digitalisering, …

• Blijf investeringen in R&D fiscaal stimuleren

• Maximaal inzetten op aantrekken van (inter)nationale

investeringen met bijhorende jobs en toegevoegde waarde



Q&A

@essenscia_NL | @essenscia_FR | www.facebook.com/essenscia

www.essenscia.be

Any questions?

Media requests for individual interviews?

Contact:

• Gert Verreth (NL), gverreth@essenscia.be | 0477 46 42 27

• Clarisse Janssen (FR), cjanssen@essenscia.be | 0476 62 54 65
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