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België: logistieke uitvalsbasis voor
Amerikaanse bedrijven
•
•
•

De logistieke sector levert 7.6% van het BNP en 8% van de totale werkgelegenheid in België
65% van de ondervraagde Amerikaanse bedrijven beschouwen België als belangrijk of zeer
belangrijk voor hun logistieke operaties
56.4% van de respondenten melden dat het strategisch belang van België voor de logistieke
sector is toegenomen in de afgelopen vijf jaar

Brussel, 14 mei 2018 – Het strategisch belang van België voor logistieke operaties van
Amerikaanse bedrijven is toegenomen in de afgelopen vijf jaar. Dit blijkt uit nieuw onderzoek
van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium). Diezelfde
bedrijven zullen ook blijven investeren in ons land gedurende de komende jaren.
“België is een logistieke uitvalsbasis en belangrijke knooppunt in de wereldwijde supply chain van
vele Amerikaanse bedrijven”, aldus Marcel Claes, Chief Executive van AmCham Belgium. “Hoewel vaak
over het hoofd gezien, is de logistieke sector van essentieel belang voor de werking van de moderne,
geglobaliseerde economie – en de volumes nemen alsmaar toe”.
Logistieke activiteiten hebben een zeer belangrijke directe en indirecte economische impact.
Amerikaanse bedrijven actief in de logistieke sector in België zijn sterk verankerd in het lokale
ecosysteem, werken samen met andere bedrijven, groot en klein, en creëren jobs op alle
opleidingsniveaus.
Locatie is de belangrijkste overweging voor Amerikaanse bedrijven die in logistiek investeren. België
is dan ook ideaal gelegen om als uitvalsbasis te dienen: via de Belgische havens en luchthavens van
wereldniveau verplaatsen bedrijven goederen en materialen naar de Europese en wereldmarkten.
België is gekend als afhandelaar van containers en breakbulk; dankzij de logistieke expertise in
bepaalde sectoren, zoals de farmaceutische, chemische & petrochemische, en voedings- en dranken
industrie, kan België zich echt onderscheiden van de concurrentie.
Kim Sandell, Managing Director van het Pfizer Logistics Center in Zaventem: “Ons Logistics Center
verwerkt meer dan 60% van Pfizer’s wereldwijde productstromen. Pfizer beheert een groot deel van
zijn internationale logistieke operaties vanuit België – gaande van de toelevering van grondstoffen en
actieve farmaceutische bestanddelen tot het verzenden van afgewerkte medicijnen. Ik ben ervan
overtuigd dat het hooggekwalificeerd personeel, centrale ligging en dicht transportnetwerk,
via de lucht, zee, en weg, België ’s belangrijkste troeven zijn. In België bevindt er zich veel expertise in
supply chain en logistiek, zowel binnen ons bedrijf, als bij onze partners, zoals Brussels Airport en de
Antwerpse Haven.”
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Niet alleen de locatie, maar ook de Belgische beroepsbevolking en het transportnetwerk trekken
Amerikaanse bedrijven aan, maar de logistieke sector is bijzonder gevoelig voor uitdagingen op de
arbeidsmarkt en in de mobiliteit. “Gezien de opportuniteiten die de groeiende volumes en nieuwe
technologische ontwikkelingen bieden, moedigen we de Belgische Overheid aan om de logistieke
sector de hoogste prioriteit te geven, bij de verwezenlijking van de arbeidsmarkthervormingen en de
planning van nieuwe investeringen in infrastructuur”, aldus Claes.
Download The Importance of US Companies in Belgium: Logistics via onze website

FIGUUR 1: EEN OVERZICHT VAN DE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN VAN PFIZER IN
BELGIË

Voor meer informatie, contacteer:
Marcel Claes, Chief Executive
mclaes@amcham.be
+32 (0)2 513 67 70
Over AmCham Belgium
De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) is een dynamische vzw die zich
toelegt op het verbeteren van de zaken- en investeringsopportuniteiten voor de Belgo-Amerikaanse
zakengemeenschap. Met ongeveer 450 Amerikaanse groepen in België speelt AmCham Belgium een
cruciale rol in een immer veranderende bedrijfsomgeving door zich te richten op drie
sleuteldomeinen: beleidsaanbevelingen, kennisuitwisseling en netwerking. Zie www.amcham.be om
meer te weten over AmCham Belgium.
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