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Biogebaseerde economie binnen de bio-economie

• De “biogebaseerde economie”: het gebruik en/of 
de conversie van hernieuwbare grondstoffen voor 
biogebaseerde producten. 

• De niet-voedingspijler van de bio-economie.

• Inclusief de productie en het gebruik van enzymes
en biocatalytische processen

• Kadert in een breder geheel

– inclusief de productie van biomassa en het 
gebruik ervan voor de verschillende 
toepassingen

– Inclusief mogelijke synergieën met de 
voedingssector (reststroomvalorisatie).



2012 2016
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Succesful (regional) clusters
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• Van de totale hoeveelheid van de verbruikte granen (tarwe, gerst, maiskorrels) in Vlaanderen wordt 
momenteel 17.7% ingezet voor niet-voedingstoepassingen: 14.3% voor de productie van bio-ethanol, 3.2% 
voor chemische toepassingen op basis van zetmeel (vooral bio-plastics) en 0.2% voor energieproductie. 

• Het merendeel van de geproduceerde suikerbieten vindt toepassing in de (vee)voeding, en slechts voor een 
beperkt deel voor de productie van bio-ethanol. 

• Biodiesel wordt gemaakt vanuit voornamelijk geïmporteerd koolzaad. 

• Dierlijke vetten worden voor 55% ingezet in de chemie, de rest in (vee)voeding.

• Ingezamelde dierlijke en  plantaardige oliën worden merendeels uitgevoerd voor biodieselproductie in 
Nederland.

Biomassastromen



Beschikbaarheid van biomassa in Vlaanderen: evolutie 
tussen 2010 en 2013/2015

• Areaal van de meeste gewassen bruikbaar in de BBE is afgenomen.
• Opbrengst per ha voor de meeste teelten is gestegen, bvb bietenteelt en aardappelteelt.
• Houtafval voor productie van spaanplaat en energie: tekort in 2010  overschot in 

2015/16. Tijdelijk of permanent?



Biomassa voor energie
• Het gebruik van biomassa voor energie (elektriciteit en warmte) kende een piek in 2012 

voor elektriciteit en in 2010 voor warmte, maar is sindsdien afgenomen. 

• De afname van biomassa gebruik voor elektriciteit is een structureel dalende trend. Een 
aantal grootschalige installaties die biomassa gebruikten voor elektriciteits-productie
werden stilgelegd.

• Vlaanderen en België blijft voor een belangrijk deel van zijn biomassa afhankelijk van 
import uit het buitenland. 

• Vlaanderen heeft een zeer sterke expertise in het inzamelen, sorteren en verwerken van 
afval. De hoogwaardige valorisatie van deze afvalstromen is een troef voor de toekomst.

• Het gebruik van biomassa afval voor materialen kent voor houtafval en papierafval al 
mooie toepassingen, voor biogebaseerde chemische producten is dit nog volop in 
ontwikkeling.

Biomassa uit afvalstromen
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Evolutie van de biogebaseerde economie, Vlaamse 
economie en Vlaamse industrie van 2008 tot 2014







Overzicht van het aandeel van de verschillende 
sectoren in de BBE





Effect van de BBE in aanverwante sectoren: multiplier effect

• Door de biogebaseerde economie wordt nog eens bijkomend indirect 700 miljoen 
brutomarge en 4500 VTE gecreëerd. 

• Direct en indirect neemt de biogebaseerde economie 2,6% van de brutomarge en 
1,4% van de tewerkstelling van de Vlaamse economie voor zijn rekening



Belang van de havens
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Roadmaps

FISCH (Catalisti) roadmaps:
• Hernieuwbare chemicaliën
• Valorisatie van nevenstromen
• Micro-algen

KET roadmap: industriële biotechnologie

Vier waardeketens worden als kansrijk beschouwd in Vlaanderen:
• Op korte tot middellange termijn:

• de productie van fijnchemicaliën uit suikers, zetmeel en 
andere hernieuwbare grondstoffen

• de productie en het gebruik van tweede generatie suikers als grondstof voor Industriële 
Biotechnologie en groene chemie. 

• Op middellange tot lange termijn:
• het gebruik van ligninerijke grondstoffen voor hoogwaardige materialen en chemicaliën
• de conversie van (afval)gas in chemicaliën. 

Daarnaast heeft Vlaanderen een regionale troef op het vlak van afvalinzameling die een rol kan spelen 
bij het ontwikkelen van de sector van de hernieuwbare chemicaliën.



FISCH / CATALISTI projecten



Deelname van Vlaamse bedrijven en 
onderzoeksinstellingen aan BBI JU

Vlaamse bedrijven investeren 
echter minder in innovatie in 
de BBE, en dit komt duidelijk 
naar voor in de zwakke 
deelname aan Europese
onderzoeksprojecten zoals de 
BBI JU. 

Deelname focust eerder op de 
onderzoeksprojecten en
minder op de 
innovatieprojecten. 

Eén van de zwakke punten is 
dat de industrie niet 
georganiseerd is.
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Beleid op Europees niveau
• Een strategie en actieplan voor de bio-economie: de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen 
voor de bio-economie, de ontwikkeling van markten en
de competitiviteit, en stakeholders en beleidsmakers 
dichter bij elkaar brengen.

• Circulaire economie: bevat sectoriele hoofdstukken over biomassa, biogebaseerde producten 
en voedingsafval, en stelt een verplichte afzonderlijke collectie van biologisch afval voor. 

• Op gebied van onderzoek en innovatie werd in 2014 een specifiek publiek-private
partnership opgericht voor de biogebaseerde industrieën (BBI JU). 

• Europa heeft de regio's opgelegd aan te tonen dat ze over een slimme specialisatiestrategie
beschikken als voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering uit het
Cohesiefonds. “Bio-economie” is één van de mogelijke sectoren.

• Het investeringsplan van Commissievoorzitter Juncker, gericht op het versterken van de
economie van de EU kreeg groen licht in 2015. Ook investeringen in de biogebaseerde
economie kunnen hiervan genieten.



Beleid op Vlaams niveau

• “Visie en Strategie voor een Vlaamse Bio-economie” (2013)

• Initiatieven om de Vlaamse biogebaseerde industrie meer zichtbaar te maken, zowel in 
Vlaanderen zelf als in het buitenland.

• Mede op initiatief van Vlaanderen werd in november 2013 het ‘Vanguard Initiative New
Growth through Smart Specialisation’ opgericht. Ondertussen werden 5 piloot projecten
opgericht waaronder “Bio-Economy: interregionale samenwerking voor het innovatief
gebruik van niet voedingsbiomassa”.

• Het Vlaams clusterbeleid om het kennisgedreven karakter van de Vlaamse economie te 
versterken. 

• Vlaams beleid om “systeeminnovatie” te stimuleren. Eén van de geïdentificeerde prioriteiten 
is “De transitie naar de circulaire economie doorzetten”.

• Financiële ondersteuning van grote biogebaseerde-gerelateerde projecten (cfr. Interreg).



Beleid op Vlaams niveau
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Nieuwe opportuniteiten
• “Interdepartementale werkgroep voor de BBE”, en een “Strategie en Actieplan voor de Vlaamse BBE “

• Bio Base Europe Pilot Plant

• Nieuwe PR tools (website CEEBIO inclusief database met de belangrijkste Vlaamse actoren, brochure 
door “Flanders Investment and Trade”)

• Financiële ondersteuning van grotere projecten, waaronder verscheidene INTERREG projecten.

• Nieuwe investeringen in de Havens van Gent en Antwerpen

• Roadmaps die de sterktes en opportuniteiten voor Vlaanderen duidelijk omschrijven.

• BIG-C mega-cluster: nauwere samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen (o.a. 
biogebaseerde aromaten). 

• Vlaanderen is partner in het Vanguard initiatief, met bio-economie als één van de domeinen.

• Toenemend politiek belang van de kringloopeconomie 



Nieuwe belemmeringen

• Talrijke industriële clusters (waaronder FISH/Catalisti, Flanders Food, Ghent Bioeconomy Valley
Flanders Biobased Valley), maar geen overkoepelende samenwerking op gebied van biogebaseerde
economie tussen de sectoren.

• Geen organisatie die de Vlaamse KMO’s kan vertegenwoordigen binnen Europa (bijvoorbeeld binnen 
het Biobased Industries Consortium) waardoor heel wat financiële opportuniteiten verloren gaan.

• Stijgende competitie met de buurlanden, die zich allen sterk aan het profileren zijn op vlak van de 
bio-economie.

• Toenemend belang van internationale samenwerking tussen bestaande clusters uit de ons 
omringende landen (bvb. Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk met de 3BI 
intercluster opgericht).

• Te lage participatie van Vlaamse bedrijven aan Europese programma’s zoals BBI.  

• Publieke opinie inzake het gebruik van biomassa wordt negatief beïnvloed door de discussie inzake 
de impact van de biomassa elektriciteitscentrales. 
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AANBEVELINGEN (1) 

• Er zijn talrijke industriële clusters op Vlaams niveau maar geen overkoepelende 
samenwerking op gebied van biogebaseerde economie tussen de sectoren, waardoor 
heel wat opportuniteiten verloren gaan, zoals het gebruik van afval of nevenstromen 
vanuit de voedingssector voor de productie van hernieuwbare chemicaliën. 

• De link met Europa wordt onvoldoende benut. Dit is vooral een gemiste kans voor onze 
spin-offs en KMOs, aangezien de bestaande sector-specifieke clusters gelinkt aan de 
biogebaseerde economie de focus op Vlaanderen zelf leggen.

• Er zijn reeds mooie toepassingen ontwikkeld om houtafval en papierafval in nieuwe 
materialen om te zetten, maar de transformatie van organisch afval in biogebaseerde
chemische producten is nog volop in ontwikkeling. Hier liggen ook belangrijke troeven 
voor onze regio.

• We hebben in Vlaanderen geen data die op regelmatige tijdstippen worden verzameld 
over het gebruik van de biomassa in de niet-voedingssectoren (zoals chemicaliën en 
materialen), met als gevolg dat het moeilijk wordt juiste tendensen van nabij op te 
volgen. 



AANBEVELINGEN (2) 

• In vergelijking met andere lidstaten/regio’s investeren Vlaamse bedrijven minder in 
innovatie in de BBE, en dit komt duidelijk naar voor in de zwakke deelname aan 
Europese programma’s zoals de BBI JU. Deelname focust eerder op de 
onderzoeksprojecten en minder op de innovatieprojecten. Eén van de zwakke punten is 
dat de Vlaamse industrie niet georganiseerd is om op Europees niveau mee te werken 
aan de ontwikkeling van de jaarlijkse “calls for proposals” wat uiteraard de kans op 
succes sterk verlaagd.

• Wat betreft financieringsmogelijkheden, is het belangrijk dat de Vlaamse bedrijven 
goed op de hoogte zijn van de opportuniteiten die het Europees investeringsplan hen 
biedt (via bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank).

• Het is van cruciaal belang dat de BBE wordt opgenomen als horizontaal thema in de 
beleidsinitiatieven van de Vlaamse overheid, om zo het Vlaams actieplan voor de 
biogebaseerde economie te implementeren.
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