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BESTE LEDEN
BESTE VRIENDEN  _______________________________________

Het gaat goed met de economie en onze sector voelt het ! De wereldeconomie is in een optimistische bui, 
terwijl de groei in de Eurozone robuust blijft. De chemische sector geniet volop van het gunstig klimaat, 
volume en omzet zijn stijgend. We kijken dus optimistisch naar de toekomst. 

We wensen jullie veel leesplezier.
 
Christophe De Cannière
Voorzitter

NIEUWE EVOLUTIES IN REACH-COMMUNICATIE ______________________

REACH heeft tot doel een veilig gebruik van chemische stoffen doorheen de keten te garanderen. Hiervoor 
is een goede communicatie doorheen de keten cruciaal. In de praktijk verloopt die communicatie niet altijd 
vlot, temeer omdat de SDS in bepaalde gevallen bijlagen met “blootstellingsscenario’s” omvat. Dit leidt tot 
omvangrijke SDSen die voor de eindgebruiker niet altijd leesbaar zijn. Binnen de CRS-ES-Roadmap werden 
daarom enkele tools uitgewerkt om bedrijven te helpen bij deze communicatie.
Via de use-maps communiceren sectoren over het typische gebruik binnen de sector. Deze usemaps helpen 
registranten om de chemische veiligheidsbeoordeling van hun stof te maken voor deze typische gebruiken. 
Op die manier genereren zij SDS-en met blootstellingsscenario’s die door formulatoren in de keten kunnen 
vertaald worden in “SUMI’s”. SUMI’s zijn eenvoudig leesbare fiches met gebruiksinfo die samen met de SDS 
aan de eindgebruiker aangeleverd worden. De eindgebruiker kan in één oogopslag zien welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen hij dient te gebruiken en welke operationele condities van toepassing zijn. Mogelijk 
ontvangt u binnenkort de eerste SDS-met-SUMI voor producten zoals verf, detergenten, constructie-
chemicaliën, lijmen of inkten. De desbetreffende sectoren zijn immers actief bezig met het ontwikkelen van 
deze SUMI’s.
Voor formulatoren die leveren aan eindgebruikers is er dus een gebruiksklare oplossing. Voor bedrijven hogerop 
in de keten blijft het een uitdaging om de relevante info uit de blootstellingsscenario’s verder te communiceren 
in de keten. De LCId-methode biedt een oplossing. Met deze methode wordt de “Lead Component” van een 
mengsel bepaalden wordt de safe-use-info van deze component doorgecommuniceerd in de keten. Dit kan als 
bijlage van de SDS of ingebed in de 16 rubrieken van de SDS zelf. Meer informatie over de verschillende tools 
ontwikkeld in de CSR-ES-Roadmap is terug te vinden op de website van ECHA (www.echa.europa.eu) 

Ondanks deze eerste stappen om de inhoud van de SDS “leesbaarder” te maken, blijft een goede doorstroom 
van de desbetreffende SDSen een aandachtspunt. Er wordt vaak melding gemaakt van het niet (tijdig) 
ontvangen van SDSen, van het ontvangen van verouderde SDSen of van het niet-doorstromen van vragen die 
hogerop in de keten beantwoord dienen te worden. Een goede communicatie kan enkel als alle actoren in de 
keten deze communicatie ter harte nemen. Draagt u ook uw steentje bij?
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 Agenda BACD Vergaderingen 2017

 17 mei Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering  
 
31 mei Technische Commissievergadering 
 
6 september Technische Commissievergadering 
 
22 & 23 september Weekend van de Chemie 
 
20 oktober Bedrijfsbezoek 
 
29 november Technische Commissievergadering 
 
29 november Responsible Care Workshop  
 
6 december Ledenvergadering met lunchcauserie 

 
17 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie 2018

 Weekend van de Chemie
 Het Weekend van de Chemie  wordt dit jaar in Antwerpen georganiseerd op  

22 en 23 september 2017.
 Gelieve alvast deze data in uw agenda vast te leggen.

 Bedrijfsbezoek 

  Dit jaar wordt het traditionele bedrijfsbezoek gepland op vrijdag 20 oktober 
2017 en het zal plaats hebben in het Europees Distributiecentrum van Nike in 
Laakdal. 

 Het programma bestaat eerst uit een overzichtspresentatie waarna het 
spectaculaire distributiecentrum zal bezocht worden. Een lichte lunch wordt 
nadien ter plaatse voorzien. 

 Uitnodiging met volledig programma en verdere details wordt U op  
voorhand nog doorgestuurd via de BACD website. 

NIEUWKOMER OP DE MARKT? DAN HEB JE TOT 31 MEI DE TIJD OM EEN JAAR EXTRA TE KRIJGEN 
OM JE REGISTRATIE VOOR TE BEREIDEN _____________________________________________

Tot 31 mei 2018 kunnen kleine volumes van bestaande stoffen worden 
geregistreerd, maar dan moet je die wel vooraf geregistreerd hebben. Dat kan 
nog als je onlangs de Europese markt betreden hebt. De laatste kans hiervoor is 
31 mei 2017. Als je jouw stoffen niet vooraf hebt geregistreerd tegen die datum, 
moet je ze registreren voor je ze kan produceren of importeren.

• Als je onlangs gestart bent met de productie of import van een niet-CMR 
geleidelijk geïntegreerde stof in hoeveelheden van 1 tot 100 ton per jaar, 
moet je die vooraf registreren binnen de zes maanden na aanvang van 
deze activiteit. De laatste kans hiervoor is 31 mei 2017. Door deze vooraf 
te registreren kan je jouw chemische stoffen met een laag volume wettelijk 
blijven aanbieden op de EU-/EER-markt tot aan de laatste deadline voor 
REACH-registraties op 31 mei 2018.

• Als je jouw stof niet geldig (vooraf) geregistreerd hebt tegen 31 mei 2017, 
moet je een aanvraag indienen bij ECHA en jouw stof registreren alvorens je 
deze kunt produceren of importeren. Een aanvraag indienen in IUCLID neemt 
meer tijd in beslag dan een registratie vooraf via REACH-IT, vraagt meer 
informatie en kost ECHA meer tijd om te verwerken. Hou hiermee rekening 
wanneer je jouw marktintrede plant om vertragingen te vermijden.

• Als je jouw stof produceert of importeert voor onderzoek en ontwikkeling 
(PPORD) en deze enkel ter beschikking stelt van een beperkte groep klanten, 
kan je van een speciale PPORD-vrijstelling genieten. In dat geval hoef je jouw 
stof niet (vooraf) te registreren.

ECOCHEM INVESTEERT 5 MILJOEN EURO IN ZIJN PRODUCTIESITE IN TISSELT (WILLEBROEK) ________

EcoChem, opgericht in 2000 door Herman Meynaerts, Joris Coppye en 
Pieter Daeseleire, ontwikkelt, produceert en distribueert milieuvriendelijke, 
brandvertragende additieven. Vooral dat milieuvriendelijke is belangrijk, want die 
belofte ligt aan de basis van de aanhoudende groei van de Kempense kmo. “Toen 
wij zeventien jaar geleden een Duits patent aankochten om bouwmaterialen 
brandwerend te maken zonder halogenen, was dat een vooruitstrevend idee”, 
zegt managing director Pieter Daeseleire. Halogenen, op basis van chloor- en 
broomverbindingen, zijn schitterende brandvertragers, maar hebben één groot 
nadeel: op het einde van hun levenscyclus zijn ze zeer belastend voor het milieu. 
Daarom zien we de laatste jaren een mentaliteitswijziging. 
 

ONDERZOEKSCENTRUM IN AANBOUW
EcoChem heeft met deze investering de productie gecentraliseerd in 
Willebroek. In een eerste fase, goed voor een investering van vijf miljoen euro, 
hebben we een nieuwe productiehal gebouwd en een nieuwe formulerings- en 
verpakkingseenheid. De keuze voor Willebroek had alles te maken met logistiek. 
“Onze fabriek ligt naast het zeekanaal, beschikt over een eigen laad- en loskade, 
en wij voeren onze belangrijkste grondstoffen per schip aan.” De uitstekende 
samenwerking met waterwegen & zeekanaal is daarbij van erg groot belang. 
In Willebroek is momenteel een nieuw onderzoekscentrum in aanbouw, 
aanvullend op het Duitse Customer Service Labo dat behouden blijft. “We 
helpen onze klanten tevens met oriënterende brandtesten op hun materialen 
vooraleer ze een officiële test ondergaan. Want zo’n test kost handenvol geld en 
moet je maanden op voorhand reserveren”, aldus Daeseleire. 
 

TALENT GEZOCHT
“Wij zoeken ook continu vers talent”. Want we hebben niet alleen kennis nodig 
van brandvertragende producten, maar ook inzicht in de productieprocessen 
van onze klanten. Daarom hebben we experts aangeworven vanuit de hout, 
textiel- en lijmsector. Dat is uniek. We leveren niet alleen brandvertragers, 
maar helpen ook bij het op punt stellen van het productieproces, zodat de 
mechanische eigenschappen van de eindproducten zo goed mogelijk bewaard 
blijven. 
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VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE IN DE TOELEVERINGSKETEN _______________________

Communicatie binnen de toeleveringsketen is essentieel voor het behalen van de 
doelstelling van de REACH-verordening voor het verminderen van de risico’s die 
blootstelling aan chemische stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu 
kan opleveren. 

Als tussenpersoon tussen chemische producenten en downstream-gebruikers 
spelen de distributeurs van chemische producten een belangrijke rol 
bij de communicatie binnen de toeleveringsketen, gezien hun verplichting 
om relevante informatie over de chemische stof of het chemische mengsel 
(Veiligheidsinformatieblad1 en Blootstellingsscenario’s2) aan de volgende speler 
of distributeur in de toeleveringsketen te bezorgen. 

De praktische implementatie van deze verordening is echter belastend voor 
de chemische sector in het algemeen, en voor de distributeurs van chemische 
producten in het bijzonder. 
De distributeurs van chemische producten ontvangen informatie over eenzelfde 
stof van diverse leveranciers in vele verschillende formaten en hebben de opdracht 
om al deze informatie samen te voegen en toegankelijk te maken voor de klant. 

Daarom worden door het FECC en de BACD volgende maatregelen sterk aanbevolen 
in de volledige toeleveringsketen: 

• Het Veiligheidsinformatieblad moet opgemaakt worden volgens de 
specificaties in Bijlage II van de REACH-verordening, 

• De Blootstellingsscenario’s moeten opgemaakt worden volgens de specificaties 
van het “Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, 
Deel D: Kader voor de blootstellingsbeoordeling” van de Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA), 

• De catalogi met standaardzinnen van EuPhraC en ESCom, ontwikkeld door de 
chemische sector, moeten gebruikt worden voor het Veiligheidsinformatieblad 
en de Blootstellingsscenario’s in de bijlage, en 

• SDSComXML/ESComXML moeten gebruikt worden als standaard 
voor de elektronische communicatie voor de uitwisseling van 
Veiligheidsinformatiebladen en Blootstellingsscenario’s. 

FECC is van mening dat enkel op deze manier de relevante informatie succesvol 
en op een begrijpelijke en nuttige manier gecommuniceerd kan worden binnen 
de toeleveringsketen, en zo een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de 
verbetering van de veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu.

OP 18 JANUARI SPRAK GEERT JANSSENS, HOOFDECONOOM ETION, TER GELEGENHEID VAN ONZE BACD 
NIEUWJAARSRECEPTIE, HIERBIJ ENKELE STATEMENTS: __________________________________________

VERSLAAFD AAN BONANZA-GROEI
Zonder ongelukken zal de wereldeconomie dit jaar groeien met 3,4%. Daarmee 
zitten we dicht bij het historisch gemiddelde sinds 1980. Niet slecht als je weet dat 
die wereldeconomie sindsdien drie keer zo groot is geworden. Dat we hiervan niet 
gaan likkenbaarden, is een gevolg van het feit dat we voor de crisis gewend waren 
geraakt aan groeicijfers van 4 à 5% op jaarbasis. Omdat we na bijna 10 jaren nog 
altijd angstvallig veel afkickverschijnselen vertonen, blijven we tegen beter weten in 
hopen op een terugkeer van het Bonanza-tijdperk. Nochtans is er genoeg potentieel 
maar de groei komt niet meer vanzelf en vraagt om diepgaande hervormingen, 
ook bij ons. Het diepe verlangen naar groei is overigens een gevolg van twee bijna 
existentiële problemen. 

CHINESE INKOMENSVAL
Het eerste is China. De reus op lemen voeten zag haar groeitempo afzakken naar 
‘amper’ 6,5% en dat weegt op de wereldeconomie. Ook al komt er elk jaar een 
alsmaar groter stuk taart bij, velen hadden gerekend op een nog groter stuk. De 
‘middeninkomensval’ dreigt. Dat is een val waarin een economie terecht komt wan-
neer ze een bepaald welvaartsniveau heeft bereikt. De symptomen zijn lagere groei 
in combinatie met financiële instabiliteit. Weinig geruststellend in dat verband is 
de Chinese schuldgraad van bijna 300% van het bbp, een huizenprijzeninflatie van 
meer dan 20% in sommige steden en een explosieve groei van financiële producten 
en schaduwbanken die niemand nog overziet. De overcapaciteit in sommige sec-
toren en de wijze waarop ze wordt weg gemaskeerd met subsidies of leningen van 
lokale banken, herinneringen aan onze eigen jaren zeventig toen zombiebedrijven 
in steenkool en staal kunstmatig werden in leven gehouden. De hervorming van de 
Chinese economie wordt door het regime met strakke hand geleid maar het mag 
een waarschuwing zijn dat door de lagere groei sommige processen zich minder 
makkelijk laten regisseren.  
 
EURO IN VERVAL 
Een tweede reden voor het diepe verlangen naar meer groei moeten we dichter bij 
huis zoeken. Ondanks de recente dalingen blijft de werkloosheid in de probleemlan-
den van de eurozone schrikbarend hoog. De groei van 2% in 2015 kon niet worden 
vastgehouden. In 2016 en ook dit jaar blijven we hangen rond 1,7%. Positief is 
wel dat ook dit jaar Spanje (+2,3%) en Ierland (3,4%) de sterkhouders blijven 
en samen met Italië (in bescheiden mate) bijdragen tot het handelsoverschot van 
de eurozone (met Duitsland en Nederland als grootste bijdragers). Helaas is dat 
nog lang niet voldoende. De socio-economische convergentie binnen de eurozone 
blijft vooralsnog te beperkt opdat de Europese Centrale Bank haar handen van de 
economie zou kunnen terugtrekken. Daartoe blijft het wachten op duurzame en 
structurele maatregelen, zoals het opkuisen van de balansen van probleembanken 
en een sterkere politieke unie. Die laatste lijkt na Brexit en de opkomst van allerlei 
populistische stromingen op het continent verder weg dan ooit. 
 

 
BELGIË IN DE VAL
Zelfs een middenmoter als België snakt naar meer groei en nam daartoe de voor-
bije jaren zelfs enkele structurele maatregelen. De taxshift, de wet ‘werkbaar en 
wendbaar werk’, de competitiviteitsmaatregelen,… zijn meer dan het vermelden 
waard. Daarentegen bleef de gezondmaking van onze openbare financiën in de 
koelkast alsook de grote fiscale hervorming (vereenvoudiging) waarop velen had-
den gehoopt. Ons arbeidsmarktsysteem blijft ondanks de genomen maatregelen 
onvoldoende in staat om talent in te zetten op de plaatsen waar dit het best tot 
haar recht komt. Ook worden competenties te weinig aangescherpt waardoor veel 
mensen de boot van de digitalisering en automatisering dreigen te missen. De boot 
van de e-commerce ging zelfs volledig aan ons voorbij en creëert een steeds groter 
wordend lek in onze economie. Een veeg teken is dat de Belgische economie voor 
het derde jaar op rij trager groeit dan de eurozone. Het is ooit anders geweest.  
 
VEEL STOORZENDERS
Hoewel de wereldeconomie de voorbije jaren relatief rustig kon voortkabbelen, zijn 
er op het schouwtoneel opvallend veel stoorzenders aan het werk. Er zijn de eer-
der aangehaalde stromingen van antipolitiek, er is de wispelturigheid van Donald 
Trump, het terrorisme, de vluchtelingenproblematiek,… Zorgwekkend is dat deze 
tendensen steeds meer trillen op de schokgolven die autocratische regimes de 
wereld insturen. In deze snel veranderende wereld is daarom meer dan ooit nood 
aan een sterk Europa met een moderne socio-economische visie en veel meer 
staatmanschap. Voorlopig is daarvan geen sprake. Ook niet in eigen land waar 
we het moeten stellen met twee zekerheden, namelijk een begrotingstekort en een 
regering die daarover ruzie maakt. 

FIGUUR – GROEI WERELDECONOMIE 
Bijdrage rijke landen versus opkomende economieën (jaarlijkse procentuele  
groeicijfers)
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CHEMIE- EN FARMASECTOR CREËERT 1.400 NIEUWE JOBS 
EN KENT STERKSTE JOBAANGROEI VAN DE VOORBIJE TIEN JAAR _______________________________

MEER JOBS EN MEER GROEI, MAAR BELEID DAT INDUSTRIE MAXIMAAL 
ONDERSTEUNT BLIJFT NODIG 
Brussel, 18 april 2017 – De Belgische chemie-, kunststoffen- en farmasector 
heeft de voorbije twee jaar 1.400 nieuwe jobs gecreëerd. Dat is de sterkste 
jobaangroei sinds tien jaar. De jobcreatie situeert zich voornamelijk in onderne-
mingen met meer dan 100 werknemers en wordt sterk gedragen door de groei 
in de farma. Voor een industriële sector is het ook opvallend dat 52% van de 
nieuwe jobs zijn ingevuld door vrouwen. Naast een significante stijging van de 
tewerkstelling laat de sector ook absolute recordcijfers optekenen voor omzet, 
export en R&D. Dat blijkt uit de economische kerncijfers die sectorfederatie 
essenscia vandaag heeft bekend gemaakt. 

De chemie- en farmasector heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug. Zo steeg 
de omzet tot een recordniveau van bijna 65 miljard euro. Daarmee is de sector 
goed voor een kwart van de omzet van de verwerkende industrie in België. Voor-
al de farma kende het voorbije decennium een sterke groei. Die omzetstijging 
vertaalt zich in de eerste plaats in nieuwe jobs. De voorbije twee jaar kwamen 
er in de sector 1.400 banen bij. Met een directe tewerkstelling van bijna 90.000 
arbeidsplaatsen en 150.000 indirecte jobs biedt de sector werk aan zowat een 
kwart miljoen mensen.

De sector blijft ook de onbetwiste nummer 1 op vlak van innovatie met een 
recordbedrag van 4 miljard euro aan uitgaven in onderzoek en ontwikkeling. 
Dat is bijna een verdubbeling op tien jaar tijd. Ook de materiële investeringen in 
installaties en gebouwen zitten met 2,1 miljard euro, een stijging van 12% ten 
opzichte van 2015, op het hoogste niveau van de voorbije tien jaar. De chemie 
en farma blijft met een exportcijfer van 116 miljard euro – dat is 318 miljoen euro 
per dag – ook veruit de belangrijkste exportsector van het land en draagt zo voor 
meer dan 90% bij aan de positieve handelsbalans van België.
 
“Deze cijfers zijn het beste bewijs dat de chemie- en farmasector meer dan 
ooit de steunpilaar is van de Belgische economie”, zegt Yves Verschueren,  
gedelegeerd bestuurder essenscia. “De sector creëert niet minder dan 32% van 
de toegevoegde waarde binnen de Belgische industrie en dat aandeel ligt bijna 
dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde. Met een kwart van de omzet, een 
derde van de export, een derde van de investeringen en twee derde van de R&D-
uitgaven is de chemie en farma een sleutelsector van de Belgische industrie en 
een hoeksteen van onze welvaart.”

Dat chemie- en farmabedrijven zo fors investeren duidt op vertrouwen in de toe-
komst. De sector blikt dan ook met voorzichtig optimisme vooruit en verwacht 
dit jaar een groei in lijn met de evolutie van de Europese economie. Maar om de 
welvaartsgroei en jobcreatie op langere termijn veilig te stellen, is er nood aan 
een sterk industrieel beleid dat de internationale concurrentiepositie van de Bel-
gische chemie en life sciences versterkt, innovatie stimuleert en buitenlandse 
investeringen aantrekt.

“Met de tax shift en de innovatie-aftrek heeft de regering al belangrijke stappen 
gezet en we hopen dat ze doorzet om verdere noodzakelijke hervormingen door 
te voeren, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting”, zegt Wouter 
De Geest, voorzitter essenscia. “Naar analogie met de loonnorm is er ook nood 
aan een energienorm om de energiekosten voor de Belgische industrie meer in 
lijn te brengen met de buurlanden. Nu betalen bedrijven in België tot 40% meer 
voor hun elektriciteit, wat een fors concurrentienadeel is. Er is ook geen groei 
mogelijk zonder internationale handel. Voor een sector die 80% van de productie 
uitvoert, primeert een handelsvriendelijke en pragmatische Brexit. Tot slot biedt 
het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat de sociale partners op nationaal niveau 
hebben afgesloten, een unieke kans om ook op sector- en ondernemingsniveau 
verder werk te maken van een evenwichtig loonbeleid en extra jobs.”

GROEI VAN DE OUTPUT VAN CHEMICALIËN IN DE EU: GOED BEGIN VAN 2017 _______________________

Chemicals Trends Report door Dr Moncef Hadhri, Economic Affairs Manager 
bij Cefic.
 
Output van chemicaliën  1,6%, productieprijzen van chemicaliën  4,9%, 
verkoop van chemicaliën 4,8%, Handelsoverschot voor chemicaliën  7,5%, 
bedrijfsklimaat voor chemicaliën, vooruitzichten voor chemicaliën , 
wereldeconomie , groeivooruitzichten voor de Eurozone . 

OPTIMISME OVER DE WERELDECONOMIE 
Volgens het laatste rapport over de economische vooruitzichten voor de Eurozone (6 
april 2017) zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie er de voorbije maanden op 
vooruitgegaan, ondanks de grotere politieke onzekerheid en toegenomen inflatie. Uit 
bedrijfsenquêtes blijkt dat de vooruitzichten op korte termijn verbeterd zijn. Bovendien 
zou de internationale handel zich verder herstellen en de buitenlandse verkoop 
opdrijven in 2017 (bron: Ifo-Insee-Istat economische vooruitzichten voor de Eurozone, 
6 april 2017).

DE GROEI IN DE EUROZONE ZOU SOLIDE BLIJVEN 
Volgens datzelfde rapport over de economische vooruitzichten voor de Eurozone  
(6 april 2017) verstevigde de Eurozone zijn groei (+0,4% in Q4 2016, net als in 
Q3), goed voor een stijging van +1,7% op jaarbasis, ondanks onzekerheid over de 
verkiezingen in belangrijke lidstaten en over de toekomstige betrekkingen tussen het 
VK en de EU. In januari 2017 bedroeg de werkloosheid 9,6% - het laagste peil in de 
Eurozone sinds mei 2009. De samenvallende en voorlopende indicatoren voor de 
bedrijfscyclus bevestigen de optimistische vooruitzichten in het begin van 2017: in 
maart bleef de economische vertrouwensindex stabiel, op een niveau dat duidelijk 
boven het langetermijngemiddelde lag. 

HET BEDRIJFSKLIMAAT VOOR CHEMICALIËN IN DE EU GAAT ER OP VOORUIT 
Volgens de bedrijfsenquête van de EU-commissie werd het bedrijfsklimaat voor 
chemicaliën gunstiger in het eerste kwartaal van 2017. De vooruitzichten voor de komende 
maanden gingen de goede richting uit. Het totale aantal orderboekjes voor chemicaliën 
bleven stijgen. De bedrijfsindicator voor chemicaliën evolueerde in positieve zin. 

GROEI VAN DE PRODUCTIE VAN CHEMICALIËN IN DE EU: GOED BEGIN VAN 2017 
Tot en met februari 2017 groeide de output van de chemische sector in de EU met 1,6 
procent, ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Naast petrochemicaliën boekten 
de meeste grote chemische sectoren een positieve groei van hun output in januari-
februari 2017, tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook steeg de productie van “andere 
chemicaliën” (1,7 procent), verfstoffen en pigmenten (1,6 procent). Andere sectoren 
lieten een sterke groei van hun output optekenen, zoals kunststoffen in primaire vorm 
(4,7 procent) en industriële gassen (8,6 procent). De output daalde echter in enkele 
deelsectoren, zoals synthetisch rubber (-3,5 procent), meststoffen (-2,3 procent) en 
petrochemicaliën (-1,5 procent). De output in de chemische sector van de EU lag 3,6 
procent lager dan in het eerste kwartaal van 2008.

DE VERKOOP VAN CHEMICALIËN STIJGT SINDS HET DERDE KWARTAAL VAN 
2016 
In het vierde kwartaal van 2016 steeg de verkoop van chemicaliën in de EU met 4,0 
procent, ten opzichte van het derde kwartaal van datzelfde jaar. Uit de laatste gegevens 
voor 2017 blijkt dat de verkoop in januari 2017 4,8 procent hoger lag dan in januari 2016. 
De positieve veranderingen van de productieprijzen hadden een gunstig effect op de 
verkoop in 2017 ten opzichte van 2016. 

IN 2016 STEEG HET HANDELSOVERSCHOT VOOR CHEMICALIËN MET 3,3 MIL-
JARD TEN OPZICHTE VAN 2015 
Voor heel 2016 bedroeg het nettohandelsoverschot 47,6 miljard. De chemische 
sector in de EU heeft nog altijd een handelstekort met Zuid-Korea, India en 
Japan. Over het algemeen steeg het overschot aan chemicaliën in de EU met 
3,3 miljard tot en met december 2016. De rest van Europa droeg in hoge mate 
bij tot dit overschot. Per sector bekeken, lieten polymeren en gespecialiseerde 
chemicaliën de grootste daling van het EU-overschot optekenen. Anorganische 
basisstoffen en petrochemicaliën droegen daarentegen sterk bij tot de 
verbetering van het algemene overschot aan chemicaliën.  


