
 

Innovatie  

CAO van 18 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende 
innovatie en de uitdagingen inzake structurele transformatie waarmee de verschillende bedrijfstakken 
waarvoor het PC bevoegd is, geconfronteerd worden en antwoorden die op deze uitdagingen kunnen 
gegeven worden. 
 
 
Toepassingsgebied 
 
Artikel 1. - Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de 
ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
scheikundige nijverheid. 
 
Met “arbeiders” wordt verstaan: de arbeiders en de arbeidsters. 
 
Artikel 2. –  
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering het art. 22 van de wet van 
15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance 
(BS 22.05.2014) en in uitvoering van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot uitvoering van het 
artikel 22 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance 
(BS 14.07.2014). 
 
Artikel 3.  
De ondertekenende partijen erkennen dat innovatie en structurele transformatie één van de 
belangrijke pijlers is voor het behoud van een sterke chemische industrie in België en de 
werkgelegenheid die aan deze sector verbonden is.  

De sector chemie, kunststoffen en life sciences ontwikkelt nieuwe substanties, kunststoffen en 
componenten die hun toepassing kennen in veel andere industrieën. Het is belangrijk als sector 
om zowel de product- als de procesinnovatie, met inbegrip van innovatieve arbeidsorganisatie, in 
kaart te brengen en op te volgen. Deze innovatieve arbeidsorganisatie heeft als doel zowel een 
competitief antwoord te bieden op de uitdagingen van de ondernemingen als in te staan voor 
duurzame werkgelegenheid, waarbij de kwaliteit van de arbeid, de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers mee centraal staan. Daarnaast moet het ook de bedoeling zijn om 
innoverende projecten te ondersteunen en aan te moedigen. 

De ondertekenende partijen zullen een debat houden aangaande het thema innovatie in de sector 
en nagaan op welke manier zij innovatie kunnen aanmoedigen. Meer in het bijzonder zullen 
partijen in dit debat de nodige aandacht besteden aan volgend 7 punten plan waarvan elk element 
cruciaal is om de vooraanstaande positie van België als sterkhouder voor een innovatieve en 
duurzame chemiesector te behouden: 

• In hoeverre is de sector vandaag reeds innovatiegericht en hoeveel besteedt zij aan uitgaven 
O&O? 

• In hoeverre wordt hierbij gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen en –subsidies en wat is 
de invloed hiervan op innovatie en structurele transformatie? 

• Wat bedraagt momenteel de “output” van innovatie binnen onze sector en hoe kunnen we deze 
kwantificeren op het vlak van de investeringen, de productie en de werkgelegenheid? 

• In hoeverre beschikt onze sector over het vermogen om te innoveren en is de “kennis en 
competentie” van de medewerkers voldoende aanwezig om hieraan te voldoen, ook voor de 
toekomst? In welke mate kunnen de inspanningen van de ondernemingen voor opleiding en 
vorming aangewend worden in het innovatieproces? 

• Op welke wijze kan innovatie een belangrijke plaats krijgen in de sociale dialoog? 



 

• In welke mate kan de arbeidsorganisatie een rol spelen in de innoverende initiatieven die én 
leiden tot werkbaar en duurzaam werk én die de competitiviteit ten goede komen? 

• Hoe kan de sector goede voorbeelden van innovatie bekend maken en promoten? Hoe kunnen 
innovatieve toepassingen snel en eenvoudig hun weg vinden naar de markt? 

Artikel 4.  
De ondertekenende partijen komen overeen dat in uitvoering van art. 22 van de wet van 15 mei 
2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance het 
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid tweejaarlijks een rapportering zal opstellen ten 
behoeve van de sociale partners inzake de innovatie en arbeidsinnovatie in de sector. 

Geldigheid  
 
Artikel 5. –  
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur van 2 jaar, en 
treedt in werking op 18 februari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 17 februari 2017. De 
ondertekenende partijen engageren zich om in het laatste trimester van de duurtijd van de CAO 
een grondige evaluatie te maken. 

Deze CAO zal worden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie collectieve 
arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.  

 


