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GSK blijft fors investeren in België : tot 330 miljoen euro extra voor de site in 
Waver, 930 miljoen euro de voorbije twee jaar  

 GSK bevestigt een belangrijke investering tot 330 miljoen euro voor zijn vestiging in 
Waver, de grootste vaccinproductiesite ter wereld 

 Dit bedrag komt bovenop de 600 miljoen euro die de voorbije twee jaar reeds werd 
verworven voor de Belgische site, zowel in Rixensart als in Waver 

 Deze investeringen bevestigen nogmaals het vertrouwen van GSK in zijn operaties 
en zijn medewerkers in België 

 
 
Waver, 15 maart 2021 – GSK, een echte pijler van de farmaceutisch industrie in België, 
kondigt vandaag nieuwe investeringen aan tot 330 miljoen euro voor zijn site in Waver. Dit 
nieuws bevestigt de sterke aanwezigheid van GSK in België en zijn intentie om zijn activiteiten 
in ons land verder te ontwikkelen. 

De totale geplande investeringen voor de GSK-sites in Rixensart en Waver de voorbije 2 jaar 
bedragen nu tot 930 miljoen euro : een significant bedrag voor het grootste farmaceutisch 
bedrijf in België, dat lokaal meer dan 9.000 medewerkers tewerkstelt. 

De vandaag aangekondigde investering zal worden gespreid over twee projecten. Het eerste 
betreft de oprichting van een nieuwe vriesdroogeenheid, waardoor de site in Waver een 
expertisecentrum wordt voor het vriesdrogen. De site zal daardoor een belangrijke rol spelen 
in de productie van gevriesdroogde vaccins, zoals o.a het laatste GSK-vaccin dat op de 
Belgische markt werd gebracht, of andere toekomstige vaccins. Het andere 
investeringsproject, verbonden aan het eerste, is gericht op technisch onderzoek en 
ontwikkeling, en zal bestaan uit de uitbreiding van een bestaand gebouw. Zo zullen de 
verschillende teams van deze afdeling worden samengebracht in één gebouw, wat een betere 
samenwerking mogelijk zal maken en tegelijkertijd de verankering van deze Belgische 
expertise verder zal versterken. 

Deze belangrijke investeringen tonen nogmaals het engagement van GSK in België aan. 
Helemaal in lijn met de strategie, wil GSK de productie van nieuwe vaccins naar zijn Belgische 
sites aantrekken, faciliteiten moderniseren en nieuwe technologieën ontwikkelen. Momenteel 
voorziet het bedrijf geen bijkomende jobcreatie verbonden aan deze investeringen, maar dit 
uitstekend nieuws is een duidelijk signaal dat de Belgische sites een belangrijke rol zullen 
blijven spelen binnen het GSK-netwerk, en zullen bijdragen om jobs in België veilig te stellen. 

 
Patrick Florent, Algemeen Bestuurder voor GSK Vaccines in België : « Ik ben erg trots 
dat ik dit uitstekend nieuws kan aankondigen, wat een erkenning is van de expertise en 
knowhow van onze medewerkers in België. Ons bedrijf blijft evolueren en we zullen, zoals 
altijd, ons aanpassen aan toekomstige behoeften. Samen zullen we nieuwe vaardigheden en 
nieuwe technologieën ontwikkelen die we in de toekomst nodig zullen hebben om een 
leidende positie in de industrie te behouden en onze competitiviteit te waarborgen. De 
formalisering van deze investering betekent niet dat we stoppen met onze inspanningen om 
andere opportuniteiten voor onze sites aan te grijpen. We zullen hard blijven werken om onze 
activiteiten in België verder te zetten. » 

Eind 2020 kondigde het bedrijf een investering van 100 miljoen euro aan, om zijn historische 
onderzoek- en ontwikkelingssite in Rixensart te moderniseren.  
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Over GSK 

GSK - een toonaangevend internationaal bedrijf op vlak van farmaceutisch onderzoek en 
gezondheidszorg - zet zich in voor het verbeteren van de levenskwaliteit door mensen te helpen om 
meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. 

GSK Vaccines, een van de drie divisies van GSK (vaccins, geneesmiddelen op voorschrift en 
gezondheidsproducten voor de consument), is een van 's werelds grootste vaccinfabrikanten, met een 
portefeuille van meer dan 30 vaccins voor zuigelingen, jongeren en volwassenen en 18 andere vaccins 
in ontwikkeling. Meer dan 2 miljoen vaccins worden dagelijks door GSK geproduceerd en verscheept 
naar mensen in 158 landen. 70% van deze vaccins wordt gedistribueerd naar ontwikkelingslanden. In 
België is GSK met meer dan 9.000 medewerkers het grootste farmaceutische bedrijf.  
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