
 

 

 

 

FACT SHEET 

Lees hier meer over de verschillende partners 

 

 Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke 
levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 
bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen 
behandelt jaarlijks zo'n 235 miljoen ton internationale maritieme lading 
en huisvest de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster in Europa. De haven van 
Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor 
een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro. 
 
Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil 
Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, 
zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk 
ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op 
innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. 
 
Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige 
aandeelhouder. Het stelt ruim 1.500 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De 
Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en 
voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.  
 
www.portofantwerp.com   
 

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch 

succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep 

werken ongeveer 117.000 medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten 

in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is 

onderverdeeld in zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface 

Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. BASF haalde in 2019 een 

omzet van ongeveer € 59 miljard. BASF is genoteerd op de beurs van Frankfurt (BAS) en 

als ‘American Depositary Receipts’ (BASFY) in de Verenigde Staten. Meer informatie 

vindt u op www.basf.com, www.basf.be of www.basf.be/antwerpen. 

 

 

 

 

 

http://www.portofantwerp.com/


 

Air Liquide in de Benelux omvat dochterondernemingen die actief zijn op het gebied 

van productie, distributie en verkoop van industriële en medische gassen, 

technologieën en diensten van de Air Liquide Groep via drie van haar 

activiteitssectoren: Large Industries, Industrial Merchant en Electronics. 

 

Opgericht in 1906 in België, in 1913 in Nederland en in 1931 in Luxemburg en heeft Air 

Liquide ongeveer 1200 medewerkers in dienst verdeeld over 27 vestigingen in de 

Benelux. Air Liquide biedt innoverende oplossingen aan bijna 65000 klanten en 

patienten. Air Liquide in de Benelux beheert ook het grootste pijpleidingennetwerk van 

industriële gassen in Europa met een totale lengte van 2250 km tussen Mons en 

Rotterdam. 

 

Total is een multi-energie groep, die brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit 

produceert en op de markt brengt. Onze 100.000 werknemers zetten zich in voor 

betere energie die veiliger, properder, efficiënter, innovatiever en toegankelijker is 

voor iedereen. De Groep is actief in meer dan 130 landen en heeft als ambitie om de 

leider te worden op het gebied van verantwoorde energie. 

 

Borealis is een toonaangevende producent van innovatieve oplossingen op het vlak van 

polyolefinen, basischemicaliën en meststoffen met hoofdzetel in het Oostenrijkse 

Wenen. Het stelt momenteel meer dan 6900 medewerkers tewerk en heeft activiteiten 

in ruim 120 landen. In 2019 boekte Borealis een omzet van 8,1 miljard euro en een 

nettowinst van 872 miljoen euro. Via zijn holdingmaatschappij bezit Mubadala 64% van 

het bedrijf, terwijl de overige 36% in handen is van het Oostenrijkse OMV, een 

geïntegreerde, internationale olie- en gasmaatschappij. In samenwerking met Borouge, 

een joint venture met Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), en met Baystar™, een 

joint venture met Total in Texas, VS, levert Borealis diensten en producten aan klanten 

over de hele wereld. www.borealisgroup.com 

 

Fluxys is een volledig onafhankelijke gasinfrastructuurgroep met hoofdkantoor in 

België en 1.200 personeelsleden actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van 

vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen over heel Europa exploiteert 

Fluxys 7.600 kilometer aardgasleidingen en voor vloeibaar aardgas terminals met een 

gezamenlijke jaarlijkse doorzetcapaciteit van 29 miljard kubieke meter. Een van de 

dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de 

eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en 

terminalling van vloeibaar aardgas in België.  

 

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een 

betere wereld door een stralende energietoekomst te bouwen. Met de unieke 

voordelen van gasinfrastructuur en zijn commerciële en technische expertise 

engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan en andere koolstofneutrale 

energiedragers van de toekomst te vervoeren.  

 



 

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en 

olieproducten. In 20 jaar tijd is INEOS uitgegroeid tot een wereldspeler met 183 

productievestigingen verspreid over 26 landen. 

 

Vanuit Zwijndrecht, waar INEOS haar eerste activiteiten opstartte in 1998, bouwde 

INEOS haar positie in België uit met 9 productievestigingen en R&D centra in 

Antwerpen, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt INEOS er 2500 

medewerkers. Begin 2019 kondigde INEOS een mega-investering aan in Antwerpen: de 

bouw van een ethaan- en propaaninstallatie voor het maken van ethyleen en 

propyleen. Het is de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 20 

jaar, goed voor 450 jobs. www.ineos.com 

 

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV heeft naast de raffinaderij in Antwerpen, 

chemische fabrieken en vestigingen op verschillende andere locaties. Het bedrijf 

voorziet de markt van brandstoffen en smeermiddelen onder de merken Esso en Mobil. 

De raffinaderij in Antwerpen heeft een productiecapaciteit van ongeveer 320.000 vaten 

per dag en is sinds 1953 in bedrijf. In België werken 2.200 mensen voor ExxonMobil. 

ExxonMobil besteedt circa 1,3 miljard euro per jaar aan goederen en diensten bij grote 

en kleine Belgische bedrijven. 

http://www.ineos.com/

