
 

 

 

 

BASF Antwerpen N.V. 

Scheldelaan 600 

2040 Antwerpen 

Phone: +32 3 561 21 21 

http://www.basf.be 

 

 

Persbericht 

Lut Vande Velde nieuwe woordvoerster bij BASF  

BASF versterkt haar communicatiedienst. Lut Vande Velde gaat aan 

de slag als Head of Corporate Communications and Governmental 

Relations en woordvoerster. Zij wordt verantwoordelijk voor alle 

interne en externe PR en communicatie-activiteiten van BASF in 

België.  

De voorbije jaren was ze voornamelijk werkzaam in de energiesector 

als verantwoordelijke externe communicatie, woordvoerster van een 

internationale onderneming in de energiesector en secretaris-

generaal van de federatie van offshore windenergie in België. Het 

uitoefenen van deze verscheidene opdrachten heeft haar toegelaten 

een aanzienlijke expertise op te bouwen inzake persrelaties, 

reputation management en crisiscommunicatie. 

De nieuwe woordvoerster is bereikbaar op het nummer +32 3 561 47 

01 (kantoor) of +32 478 30 63 06 (GSM), of via e-mail: lut.vande-

velde@basf.com. 

Over BASF in België 

BASF is in België sterk vertegenwoordigd. Vijf BASF-dochterondernemingen 

opereren vanuit zeven locaties over het hele land (Antwerpen, Gent, Bornem, 

Brussel, Ham, Waterloo, Battice). In totaal staan er meer dan 3.500 medewerkers 

klaar in productie, verkoop, onderzoek of ondersteunende diensten. De site in 

Antwerpen is het grootste chemische productiecentrum van België en het op een 

na grootste van de BASF-groep wereldwijd.  

Over BASF 

Bij BASF creëren we chemie. Dat doen we al 150 jaar. Onze productportfolio reikt 

van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en 
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gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Als wereldwijde nummer 1 in de 

chemie combineren we economisch succes met milieubescherming en sociale 

verantwoordelijkheid. Via wetenschap en innovatie helpen we onze klanten in 

bijna alle sectoren om antwoorden te bieden op de huidige en toekomstige 

behoeften van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij aan 

het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de 

voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Die bijdrage hebben 

we samengevat in onze bedrijfsdoelstelling: “We create chemistry for a 

sustainable future”. BASF haalde in 2014 een omzet van meer dan € 74 miljard en 

telde aan het eind van datzelfde jaar ongeveer 113.000 medewerkers. BASF is 

genoteerd op de aandelenbeurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich 

(AN). Meer informatie over BASF vindt u op www.basf.com. 
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