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Bio-economie
in Vlaanderen:
beleidsaspecten



(1) Vlaamse strategie voor de bio-economie

Interdepartementale werkgroep voor de bio-economie 
opgestart in 2012

Informatie-uitwisseling en afstemming over de 
beleidsdomeinen heen

Strategie en actieplan (2013) 

Link met Circulaire Economie en Hernieuwbare energie

Verder in het programma vandaag meer uitleg



(2) Toekomstvisie Vlaamse Regering



Zeven transitieprioriteiten

1. Circulaire economie

2. Slim wonen en leven

3. Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan

4. Zorg en welzijn 4.0

5. Vlot en veilig mobiliteitssysteem

6. Energietransitie

7. Industrie 4.0



Traject transitieprioriteiten

opstart

• goedkeuring Visie 2050

• aanduiding transitiemanagers

concept-
nota

• opstellen conceptnota

• goedkeuring door Vlaamse Regering

uitrol
• uitrol



Transitie Circulaire Economie

VLAANDEREN CIRCULAIR: 
Ministers Joke Schauvliege (LNE) en Philippe Muyters (Werk, Economie, 
Innovatie en Sport) 

Transitiemanager Jiska Verhulst (OVAM)

Strategie goedkeuring VR  24 februari 2017 

“… ook het streven naar een competitieve bio-economie die 
biomassa duurzaam produceert en biomassa(rest)stromen (her) 
gebruikt voor voeding, veevoeder, materialen, producten en 
energie komt expliciet aan bod.”



Transitie Industrie 4.0

Minister-president Bourgeois | Vlaams minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport Philippe Muyters

Transitiemanager Leo Van de Loock: Agentschap Innoveren 
en Ondernemen, www.vlaio.be

Strategie goedkeuring VR  24 februari 2017 

Reeds goede interactie met circulaire economie (vooral 
vanuit hun invalshoek naar bedrijven)
 ‘knooppunt’ in het netwerk van het agentschap
 afgestemde benadering naar de bedrijven toe

Digitalisering als bindmiddel



(3) Vlaams clusterbeleid

2016: speerpuntclusters (AIO): strategisch domein, triple-
helix, lange termijn strategie en competitief

Logistiek, materialen, energie  

Speerpuntcluster CATALISTI: FISCH (Flanders Innovation Hub 
for Sustainable Chemistry) en Flanders’Plastic Vision

Verder in het programma vandaag meer uitleg



(4) Europese samenwerking

SLIMME SPECIALISATIE “VANGUARD INITIATIVE”: SAMENWERKING

TUSSEN REGIO’S

Piloot ‘Bio-economie’: 7 cases waarvan twee met Vlaamse 
trekkers:  
 biogebaseerde aromaten (VITO, Ludo Diels) 
 (afval) gassen naar nieuwe waarde: (FBBV, Sofie 

Dobbelaere) 
+ Vlaanderen is ook partner in demo cases rond Lignocellulose
Bioraffinage, Biobrandstoffen voor de luchtvaart, en Voeding 
en veevoeder uit agri-food afvalstromen

MoU met BIC BioIndustries Consortium (juni 2016)



Europese samenwerking

DUURZAME CHEMIE EN BIOGEBASEERDE ECONOMIE:

BIG-C : Vlaanderen, Nederland en Noord Rhijn Westfalen
 BioInnovation Growth mega Cluster

Biorizon: Vlaams-Nederlands onderzoekscentrum voor 
technologieontwikkeling van biogebaseerde aromaten

Horizon 2020 projecten  SC2 incluis BBI JU

Interreg projecten met Vlaamse co-financiering (VLAIO)
 Vlaanderen – Nederland

Biobase Europe Pilot Plant

 NoordWestEurope: 
Smart pilots (EWI partner): beleidsgericht project om gebruik en 
impact van  ‘shared pilot facilities’ te ondersteunen

Verder in het programma vandaag meer uitleg



(5) Departement EWI:
Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

Vertegenwoordiging in horizon 2020
 Programma comité SC2, SRG BBI
 NCP’s : Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen

KET’s Industriële Biotechnologie roadmap (CINBIOS, 2015)

OESO-project rond systeeminnovatie “Roadmap naar 
biogebaseerde sectoren”  uitbouw van waardeketens voor 
specifieke eindtoepassing in de sectoren (EWI 2016):

Bouw  | Textiel  | Voedingsverpakkingen

EWI studie ‘Duurzaam gebruik van en waardecreatie uit 
hernieuwbare grondstoffen voor de biogebaseerde 
industriële productie  in Vlaanderen’ 2012 en actualisering 
2016

Verder in het programma vandaag meer uitleg
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