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Perscommuniqué  

 

  

 
Duidelijkheid na BASF incident: geen nadelige gevolgen 

 
 

 
 
Sinds de aankondiging van BASF in Ludwigshafen (D) dat een van hun producten gebruikt bij de pro-
ductie van PUR-schuimen voor verwerking in onder andere matrassen en (zit)meubelen mogelijk 
verhoogde waarden aan dichlorobenzeen (DCB) bevatte, legden meerdere Belgische fabrikanten de 
productie uit voorzorg stil en werden heel wat grondstoffen en producten geblokkeerd. 
 
Vorige week reeds meldde BASF in een persbericht dat het bedrijf ervan uitging, dat er geen gezond-
heidsrisico’s voor de consument bestaan door het gebruik van de betroffen schuimen. Bijkomende 
technische informatie vandaag verstrekt door het bedrijf, en resultaten van testen uitgevoerd in op-
dracht van enkele bedrijven uit de sector blijken deze aankondiging te bevestigen. Bijgevolg is er 
geen noodzaak meer, producten nog langer te blokkeren en kan de productie worden hervat. 
 
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal Fedustria: “We zijn verheugd, hiermee een periode van 
onzekerheid voor bedrijven en consumenten te kunnen afsluiten. Fedustria bedankt de bedrijven 
voor hun professionaliteit en verantwoorde houding in dit dossier”. 
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België 
zo’n 1.870 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna 38.500 directe jobs creëren en 
een omzet halen van 11,5 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet 
van 6,1 miljard euro met ca. 640 bedrijven en zo’n 19.600 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een 
omzet van 5,4 miljard euro en stellen 18.735 werknemers tewerk in 1.234 bedrijven. 
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