
ABVV BASF-EuroChem vernam recent het 
nieuws over de jaarresultaten van de 
BASF-groep, de dividenden aan de 
aandeelhouders en de geplande mega-
herstructurering met gevolgen in heel 
Europa - ook in België - maar met het 
zwaartepunt op de site in Ludwigshafen, 
Duitsland. 

2.600 jobs zullen verdwijnen in Europa in niet-productiegerelateerde afdelingen. Dit is een "netto-cijfer": er zullen dus 
meer jobs verdwijnen, maar ook hier en daar enkele posities bijkomen. Dit moet een jaarlijkse kostenbesparing van meer 
dan 500 miljoen euro opleveren. Ook de cruciale onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zijn getroffen. 

Daarbovenop worden een hele reeks productie-installaties in Ludwigshafen geheel of gedeeltelijk gesloten, waardoor 700 
jobs geimpacteerd zijn. Dat moet nog eens 200 miljoen euro kostenbesparing opleveren. 

Voor de Duitse collega’s in productie is er de verwachting dat ze aan de slag zullen kunnen in andere afdelingen, o.a. door 
aankomende pensioneringen. Voor het verlies aan jobs buiten productie zou er gekeken worden naar “sociaal 
verantwoorde oplossingen”. Wat die ook mogen zijn. 

In België verdwijnen er in totaal enkele tientallen jobs bij het Innovatiecentrum (!) in Gent en de administratieve en 
financiële diensten in Waterloo. 

Deze herstructurering komt bovenop eerdere besparingsrondes bij de BASF-groep die al tot het verlies van duizenden 
banen hebben geleid. 

BASF haalt het mes boven en snijdt diep. Antwerpen blijft grotendeels gevrijwaard; het lijkt er zelfs op dat er extra 
logistieke activiteiten naar onze site komen a.g.v. installatiesluitingen in Duitsland. Vele Antwerpse collega’s halen 
opgelucht adem dat we gespaard blijven. 

Wie nooit zijn adem moest inhouden, was de grootaandeelhouder van BASF. Opnieuw zal er een dividend van meer dan 3 
miljard euro worden uitgekeerd. Dit mocht nooit ter discussie worden gesteld.  Meer zelfs: met de aankomende 
kostenbesparing van 500 + 200 miljoen euro is er zicht op nóg hogere dividenden de komende jaren. 
 
In een persbericht van de Duitse vakbond IG BCE, dat als vakorganisatie het personeel van de site in Ludwigshafen 
vertegenwoordigt, wordt gesteld dat “het besparingsprogramma buitensporig is en lijdt aan een gebrek aan investeringen 
en toekomstperspectief voor de site”. “De toekomst van de site moet voorgaan op winstmaximalisatie “…en… “de 
vakbond zal strijden om te verhinderen dat de besparingen op de schouders van de werknemers terechtkomen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABVV BASF-EuroChem verklaart zich 
solidair met elke BASF-collega in België, 
Duitsland en daarbuiten wiens inkomen 
bedreigd is. Omwille van winstmaximalisa-
tie treden er nu onzekere tijden aan voor 
honderden - zoniet duizenden - gezinnen.   

Wij pleiten voor maatregelen zoals 
arbeidsduurvermindering met behoud van 
loon om ontslagen te vermijden. We staan 
bovendien zij aan zij met al wie zich verzet 
tegen jobverlies en ontslagen. 



Een eerste beknopte analyse van de resultaten 

Als reden voor de herstructurering haalt BASF o.a. de verscherpte 
overheidscontroles op de gevaren van chemische productie aan. Die wegen 
op de winstgevendheid.  

De gas- en economische crisis in Europa drukt ook op de cijfers. Zo is de 
bedrijfswinst (EBIT) van de groep gedaald met 11% in 2022 t.o.v. 2021 tot 
een “schamele” 6,9 miljard euro. Voor 2023 zou die nog lager liggen, al zou 
er vanaf het tweede deel van 2023 al terug een herstel zijn van de marges 
a.g.v. verwachte economische groei in o.a. China.  Het omgekeerde beeld 
vergeleken met vorig jaar dus. 

De ROCE-factor (de opbrengst per eenheid geïnvesteerd kapitaal) - die 
binnen de BASF-groep een belangrijke graadmeter vormt voor de winstgevendheid - lag voor 2022 op 10%.  ROCE wordt 
gebruikt om de bonussen van kaderleden te bepalen, en de doelstelling is minimaal 10% voor de langere termijn. 

Helemaal onderaan de streep heeft de BASF-groep een stevig verlies van 627 miljoen euro.  Dit als gevolg van een 
eenmalige afwaardering t.w.v. 6,3 miljard euro van de participatie in de olie en gas joint-venture Wintershall DEA.  

 BASF heeft zichzelf doorheen de jaren sterk afhankelijk gemaakt van goedkoop Russisch gas, ondanks het steeds 
repressiever en agressiever wordende regime van Poetin. De Russische activiteiten van Wintershall DEA werden 
ondertussen onteigend door de Russische autoriteiten. Bovendien zijn de Nordstream pijpleidingen onbruikbaar. 
Vandaar de afschrijving, die geen effect heeft op de kasstromen van BASF.  

Meer zelfs, Wintershall DEA droeg in 2022 nog bij voor 1,5 miljard euro aan de omzetcijfers van BASF, tegenover 335 
miljoen euro het jaar voordien. 

BASF zegt zich klaar te stomen voor klimaatneutrale productie. Tegelijk wordt er gesnoeid in onderzoek en ontwikkeling, 
wat ons de wenkbrauwen doet fronsen. Van een sociale klimaattransitie is er evenmin sprake als we vandaag zien dat 
die gepaard gaat met jobverlies. 

 

Hoewel de herstructurering door CEO Martin Brüdermüller                                                       
als positief wordt gepercipieerd, vinden wij het vooral een zwarte dag voor                                                  

alle personeelsleden die hun job bedreigd zien.  


