
Biogebaseerde industrie in 
Vlaanderen

22 maart 2017

EWI-focus



Sessie 1 – Financiering van de bio-economie in Vlaanderen

 Nieuwe investeringen aantrekken
 Overheid & FIT: Vlaanderen als vestigingsplaats BBE promoten, 

visibiliteit, troeven, fiscaliteit, steun, …
 Aantrekken investeringen: identificatie van candidaat bedrijven, 

roadshows, specific events, dedicated missions, “case by case” 
benadering, voordelen, …

 Actief zoeken naar mogelijke (Vlaamse) partners om lokale 
waardeketens uit te bouwen, …

 FIT: Vlaanderen versnelt: opzetten van “welkomstteams” die BBE 
begrijpen, …

 Groei stimuleren van Vlaamse bedrijven 
 Funding EU faciliteren: clusters (Catalisti, Flanders Food), nieuwe 

rol in internationalisering
 Deelname in BBI projecten/waaardeketens promoten



Sessie 2 – Innovaties in de Vlaamse bio-economie

 Instrumentarium: meer flexibele instrumenten nodig voor consortia 
van bedrijven en organisaties (bv. vroegere VIS-projecten/ nu te 
selectief of te korte termijn clusterbeleid)

 Kmo’s: 
 informeren, sensibiliseren, integreren in netwerken
 vouchers voor innovatie helpen (cfr. KMO-portefeuille)
 veel instrumenten: complex en te veel beperkingen

 uniek loket, lage drempels nodig, hulp door 
innovatiecentra bij VLAIO

 EU-mogelijkheden: 
 BBI-JU zeker interessant, vergt wel grote inspanning, zeker voor 

kmo’s, maar inspelen op huidig klimaat om KMO-deelname te 
stimuleren (knuffel-kmo’s)

 INTERREG: geen Vlaamse cofinanciering meer!



 Subsidie consumenten: moet evenwichtig gebeuren (↔ subsidies 
zonnepanelen); belangrijk voor BE want concurrentie is matuur en 
goedkoop (fossiele industrie) / generiek toekennen en niet per 
sector / Ook uitschrijven wedstrijden (overheidsopdrachten) kan 
interessant zijn

 Roadmaps (maar MET financiering voor uitvoering) 

Sessie 2 – Innovaties in de Vlaamse bio-economie



Sessie 3 – Waardeketens in de Vlaamse bio-economie

 Waardeketens ID CinbioS
 Suikers voor producten met hoge toegevoegde waarde
 Lignocellulose
 Lignine
 CO2

 Andere
 Biowaste
 Metabolieten uit planten/ marien: structuur – functie

Secondaire metabolieten
 Extractie vs synbio
 MS - Biologische screens



Sessie 3 – Waardeketens in de Vlaamse bio-economie

 Afstappen van waardeketens: multivalue chain approach
 Van grondstof naar prd vraaggedreven
 natuurlijk polymeren : Olie-lipiden, eiwitten, leder, zijde, ipv

afbraak tot basis component
 Extractie vs synbio loopt; focus op processen ipv grondstof als 

waardeketen:

 Wie gaat het doen (runnen biopilot, cfr boerencooperaties)  en 
kopen? 
 Partijen nodig om spelers samen te brengen: platformen waar 

alles samengebracht worden 
 Van producent naar consument 
 Belang brand owners
 Technologie ontwikkeling als middel om expertise centrum te 

vormen



Sessie 3 – Waardeketens in de Vlaamse bio-economie

 Substitutie vs focus op nieuwe extra finaliteit: goedkoper en beter: 
nieuwe eigenschappen
 Cfr Lego, maar niet afbreekbaar, niet uit voeding (suiker): enkel 

substitutie

 Nieuwe teelten cf. ILVO: hoge waarde componenten: 
paardebloemen voor rubber productie in VL
 = sec metaboliet
 Miscanthus: suikers en veel varieteit met veel potentie, in VL en 

DE feedstock motivatie landbouwers nodig

 Inclusie alle sectoren: voeding, textiel, landbouw, …



Sessie 4 - Internationale samenwerking van Vlaamse 

bedrijven en academische groepen in de bio-economie

 Import : Toevoer primaire grondstoffen – plaats van herkomst –
secondaire grondstoffen buitenland 
 Transport:

• Ecologische voetafdruk
• Reglementering

 Potentieel 
• Oost-Europa – te weinig benut
• Scandinavië

 Troef Vlaanderen: chemische industrie



Sessie 4 - Internationale samenwerking van Vlaamse 

bedrijven en academische groepen in de bio-economie

 Juiste partners/ bedrijven vinden, 
 Hoe?

• Matchmaking evenementen
• Databases

 Ritme onderzoekwereld ↔ bedrijfsleven
 Relatie opbouwen
 Tijd overbruggen – subsidies

 Ontwikkeling eco-systeem: rol van clusters en collectieve centra –
brugfunctie Vb. Catalisti

• Lidmaatschap van clusters
• Informatie verspreiden

 Flexibel inspelen op buitenlandse opportuniteiten: vb. BIG-C NRW



Sessie 4 - Internationale samenwerking van Vlaamse 

bedrijven en academische groepen in de bio-economie

 Profiel van kmo’s in bestaande projecten: consultants, 
communicatiebureau’s,…

 Kmo’s weinig capaciteit om calls op te volgen 
Middelen, tijd & expertise
 Belemmering: administratieve rompslomp complexe regelgeving, 

verschillen in diverse Europese programma’s, vb. budgettaire en 
financiële rapportering,….

 Hoe een structuur ontwikkelen om kmo’s optimaal te 
ondersteunen? 

• Intermediaire structuur: innovatiecentra, 
ontwikkelingsmaatschappijen,….

• Lidmaatschap BIC: goed voor grote bedrijven, moeilijker 
voor kmo’s Vlaamse clusters laten deelnemen?

 Grotere rol van de NCP’s



Discussie met de zaal

Hoe kan Vlaanderen met zijn biogebaseerde strategie en potentieel 
sterker betrokken zijn en meer impact hebben op de JU calls van 
BBI?

Hoe kan het Departement EWI dit opnemen en stimuleren voor de 
grote bedrijven, kmo’sonderzoekswereld? Welke andere spelers 
(clusters?) kunnen hierin een rol spelen?


