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Inleiding 
Tom Tournicourt, afdelingshoofd ondernemen en innoveren, Departement EWI 
 
Het doel van deze EWI focus is input verzamelen voor het beleid rond de vergroeningseconomie. Het 
vraagteken in de titel wijst erop dat er nog twijfel is of het economisch instrumentarium een accelerator 
van de vergroeningseconomie kan zijn. Het is de bedoeling van deze workshop om een deel van het 
antwoord te formuleren. 
 
Groene economie is niet nieuw. Er zijn zowel in bedrijven als binnen de Vlaamse overheid al heel wat 
initiatieven in uitvoering of in voorbereiding op vlak van energie-efficiëntie, zuiniger waterverbruik, 
schonere lucht, minder afval en kringloopeconomie.  
 
Binnen de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) komt er een Innovatieregiegroep 
eco-innovatie om advies uit te brengen over een geïntegreerde benadering van al deze thema’s. Het 
Departement EWI zal de nodige kennisopbouw realiseren rond de Vlaamse vergroeningseconomie en 
zo een volwaardige vergroeningsportfolio ontwikkelen. Ook op internationaal niveau zal EWI de 
Vlaamse beleidsvisie uitdragen. Hierbij denken we aan Europa, maar zeker ook aan Rio +20, waar de 
groene economie als centraal thema werd vooropgesteld. 
 
Agenda 

- Internationaal perspectief  
o Europese Commissie 
o Nederlands voorbeeld: koploper in de materie 

- Vlaams beleid met enkele vragen als leidraad: Wat doen we? Wat is goed? Wat kan verbeterd 
worden? 

- Voorbeeldcase: Colruyt 
- Debat 

 
Internationaal perspectief 
 
1. Europese vergroeningseconomie:uitdagingen en kansen 
Didier Herbert, Directoraat-generaal ondernemingen, Europese Commissie 
 
De spreker zet twee tendensen naast elkaar: enerzijds de ‘état stratège’ waarbij de overheid zelf de 
sectoren kiest om op in te zetten, anderzijds de markt die zelf reguleert. De Europese Unie (EU) kiest 
voor geen van beiden. 
 
Men gelooft in een huwelijk van interesse tussen milieubeleid en industriebeleid: een duurzame 
groei. 
Het is niet voldoende om enkel op de groene sectoren te focussen zoals afvalverwerking, 
waterzuivering, ... want alle sectoren van de industrie kunnen en moeten worden ingeschakeld in de 
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vergroening van de economie. ‘Resource efficiency’ is dus niet alleen iets voor beleidsmensen die 
bezig zijn met milieubeleid. 
 
In Europa hebben we dankzij de interne markt binnen bepaalde milieusectoren nog een competitief 
voordeel en dat zouden we zo moeten houden. Ook kunnen we binnen de EU nog een meerwaarde 
hebben van de interne markt: afval is bijvoorbeeld niet in alle Europese landen afval, maar soms ook 
een grondstof. 
 
Voorbeeld: 
De aanschaffingskost van een elektrische motor bedraagt slechts 3% van de totale kost over de 
volledige levensduurte. De energie-intensiteit (het verbruik van de motor) is dus veel belangrijker dan 
de kostprijs. Hier kan een taak weggelegd zijn voor het Europees en nationaal/regionaal beleid. (via 
regulering, informatie). Are we watching the game or are we playing the game? 
 
Zo werden bijvoorbeeld benchmarks voor CO2-emissierechten ontworpen door de EC. Dit is een 
stimulans voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen en biedt hen een betrouwbaar kader. 
Hier is ook plaats voor het beleid in o.a. het tegemoetkomen bij gebrek aan financiering, kennis, 
andere energiebronnen bij KMO’s of via modulatie, etikettering of openbare aanbesteding. 
 
Conclusie: groene economie is iets voor de hele industrie, niet enkel voor de groene sectoren. Er is 
nu een paradigma verschuiving nodig waarbij de EC nog slechts een beperkte impact heeft en waarbij 
een goede samenwerking op alle beleidsniveaus tot stand komt. 
 
 
2. Nederlandse economie: vergroening en beleid 
Foppe De Haan, Nederlands ministerie voor Landbouw en Innovatie 
 
Nederland heeft een nieuw industriebeleid gericht op de verduurzaming van het energiebeleid en 
haalt hiermee een 7e  plaats op het innovatiescorebord. 
 
Hoe meten ze de vergroening van de economie?  
 Zie de publicatie Green growth in the Netherlands, CBS, mei 2011, met OESO-indicatoren. 
 
Hoe meten ze energie?  
 Zie de publicatie Economisch radar van de duurzame energie, CBS, juni 2011.  
 
De milieugetallen waren wel goed gekend, maar de economische getallen niet. Deze studie deden ze 
om hieraan tegemoet te komen: een nulmeting van de economie achter de energie. 
Verdienen met energie en duurzaamheid is een belangrijke gedachte. Het maakt de samenwerking 
tussen ministeries gemakkelijker en hierdoor kan slimmer worden omgegaan met overheidsgeld en 
belastinggeld. De Nederlandse overheid maakt wel keuzes, maar blijft vooral faciliterend. 
 
Initiatieven 2011: 

- Bedrijven: bedrijfslevenbeleid / topsectoraanpak, vraagsturing onderzoek, deregulering 
- Samenleving: duurzaamheidsagenda, green deals 

Voorbeeld Bedrijfslevenbeleid: 
Met het nieuwe bedrijfslevenbeleid is de vraag vanuit het bedrijfsleven voortaan richtsnoer voor 
wat de overheid en kennisinstellingen in Nederland doen. Er is een actieagenda voor het hele 
bedrijfsleven en voor de tien topsectoren. Duurzaamheid is een onderdeel van de concurrentiekracht. 
De mate van uitwerking is divers: uitwerking in innovatiecontracten; instrumenten van generiek naar 
meer specifiek, ruimte voor bedrijven, een algemeen investerings- en vestigingsklimaat, economische 
diplomatie, fiscale incentives i.p.v. subsidies. 
Om de topsectoren tot een succes te maken worden de bakens op cruciale punten verzet door de 
Nederlandse overheid. 
Lastige punten: afkicken van subsidieverslaving, op inhoud richten van bestuurlijke niveaus 
(economisch), selectievere rol van de overheid nodig (industriebeleid, samenwerking met Europa). 
Voor de infant industries (die niet van fiscale maatregelen kunnen genieten) bestaat het 
innovatiefonds en is er een nieuwe rol voor financiers weggelegd (Rabobank, ING, Fortis). 
Zie ook de bedrijvenbeleidsbrief op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/13/naar-de-top-het-bedrijvenbeleid-in-actie-s.html
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Vlaams beleid 
 
 
1. Witboek Nieuw Industrieel Beleid 
Jan Larosse, afdeling Ondernemen en Innoveren, Departement EWI 
 
De spreker licht het Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) toe. 
Het NIB is een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen met 4 pijlers: 

1. Fabriek van de toekomst; 
2. Competentie en Arbeidsmarktbeleid; 
3. Industrieel innovatiebeleid; 
4. Infrastructuurbeleid. 

De bedoeling is om de industrie groener, socialer, creatiever en innovatiever te maken via een 
systeeminnovatie die noodzakelijk beleidsdomein overschrijdend is. 
 
Er is een uitgebreide beheersstructuur: een Interministerieel Comité Industrie, een Industrieraad, de 
adviesraden SERV en VRWI, een interdepartementale coördinatie en de Rondetafels sectorbeleid. 
Het Masterplan groene economie zal geïntegreerd en versneld ingevoerd worden binnen het kader 
van het NIB door een reeks concrete projecten en investeringen. De iRG Eco-innovatie zal hiervoor 
een geïntegreerde benadering adviseren. 
 
Er zijn verschillende beleidsinstrumenten binnen het NIB voor vergroening. Zo is er de eerder 
genoemde strategische beheersstructuur die alle initiatieven moet coördineren, een gericht 
clusterbeleid voor groene speerpunten, een flankerend industrieel beleid dat onder meer de 
economische instrumenten slim zal inzetten, de iRG  Eco-innovatie die de brug met het energie- en 
materialenbeleid zal maken, de Fabriek van de Toekomst en sectoroverleg via Rondetafels. 
 
Als voorbeeld wordt duurzaam materialenbeleid naar voren geschoven. Vlaanderen heeft een 
koploper beleid in recyclage van huishoudelijk en industrieel afval. Er wordt een systeeminnovatie 
doorgevoerd waarbij een echte kringloopeconomie wordt ingevoerd waarbij afval terug grondstof 
wordt. Een materialendecreet en een materialenpact met engagementen van de stakeholders zorgen 
voor verdere ontwikkelingen. 
 
 
2. Vergroening van het overheidsinstrumentarium 
Tim Ampe, Agentschap Ondernemen 
  
De spreker geeft de situatie zoals ze nu is bij het Agentschap Ondernemen (AO). 
 

1. Sensibiliseren en informeren: via infosessies, via deelname aan zitdagen, via beantwoorden 
van eerstelijnsvragen, via vraagarticulatie; 

2. Dan adviseren: eco-efficiëntiescan, REG in KMO’s, strategische ondernemen, KMO-
portefeuille; 

3. Daarna zal de klant het instrument implementeren: subsidies via ecologiesteun (heeft 
goed gewerkt, te succesvol  callsysteem vanaf 2007; in 2009 terug open systeem; 
limitatieve lijst is goed, maar heeft ook zijn beperkingen want bij innovatieve bedrijven 
komt investering niet op limitatieve lijst), subsidies via EFRO. 

Er zijn ook instrumenten bij andere entiteiten: fiscale (federaal), kapitaal of leningen (PMV-waarborg 
en groene waarborg), via pseudo-subsidies (bv. groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, 
premies van netbeheerders). 
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Voorbeeldcase Colruyt: Hefbomen voor een vergroeningseconomie 
 
Mieke Vercaeren 
 
Voorstelling bedrijf 
Al sinds 1990 bestaat er binnen de Colruytgroup een Greenline charter. Sindsdien een lang traject van 
vergroening dat niet meer te stoppen is. Het creëert immers verwachtingen bij klanten en 
medewerkers. 
 
Missie: Samen duurzaam meerwaarde creëren 
 
Economie is de motor, het aspect duurzaamheid zorgt dat het kan blijven duren. 
Optimale energiebalans: met een minimum aan menselijke en ecologische energie een maximale 
toegevoegde waarde creëren voor mens en milieu. 
 
Colruyt is zich bewust dat ze deel van een keten zijn en dat ze impact hebben op de bedrijven en 
producten vóór hen (duurzaam aankopen) en na hen (duurzame consumptie). Ze concentreren zich 
wel op de aspecten energie, mobiliteit, materialen en water. 
M.a.w. ze willen de hele keten verduurzamen. 
 
Waar zijn ze geholpen door de overheid? 
- windmolen in Halle (1990); 
- samenwerking met PMV voor windmolenpark (Belwind); 
- ecologiepremie; 
- weinig ervaring met IWT, VITO. 
 
Belang van steun: 

- beleid steunt initiatief en zegt impliciet dat het bedrijf de visie goed heeft vertaald; 
- nieuwe technieken ondersteunen die nog niet rendabel zijn, maar potentieel hebben; 
- op het juiste moment technieken mainstreamen. 

 
Qua projecten maakt Colruyt de analyse dat de eerste fase van het ‘uitvoeren van studies voor een 
project’ geen probleem is voor het bedrijf. De moeilijkheid is de volgende fase van het ‘testen’.  Daar is 
ondersteuning belangrijk wegens het grote risico voor het bedrijf. En ook om te tonen dat het beleid 
een initiatief steunt en de samenleving richting wil geven (visie). 
 
Men wil wel meer duidelijkheid over wie binnen de overheid aanspreekbaar i, en over wat de overheid 
zelf belangrijk vindt qua projecten en technologieën. Bv. waterstof produceren en testen van het 
werken met waterstofheftrucks in DC’s. Het is geen goed signaal als tijdens een projectontwikkeling 
de (steun)regels veranderen. Er is een duidelijk kader voor steun aan hernieuwbare energie, maar het 
bedrijf maakt zich zorgen over een stabiel investeringsklimaat. 
 
Er is actieve(re) ondersteuning gewenst voor: 

- Energiebesparing, energieboekhouding en energiemonitoring; 
- Veelbelovende innovatieve technieken zoals groene warmte, bio-gas, waterstof, smart 

grids,… → kringlopen sluiten. 

En bij wijze van spreken is er nood aan een ‘economisch verbindingsagentschap’ dat de weg wijst aan 
de bedrijven binnen de overheid. Het zijn vaak de randvoorwaarden die een mainstreaming of 
doorbraak vertragen. Hier kan de overheid faciliteren: check wetgeving, coherent beleid, databases. 
Projecten kunnen zo gekoppeld worden aan één beleidsvisie. Het voorbeeld van CNG werd gegeven. 
 
Samengevat: Mainstreamen van een actie via een programma aanpak die de vergroening 
“economisch” inbedt  (=werken in de breedte). 
Momenteel zijn er 2 projecten waar het bedrijf actief op mikt. Het gebruik van waterstof en smart grid. 
Dit betekent langetermijn opties durven bekijken, ook al is huidig kader compleet verschillend. Ook 
hier is steun van de overheid nodig: “het onmogelijke durven mogelijk maken!” (=werken in de diepte). 
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Visie van experten over economisch beleid en vergroeningsinvesteren 
 
Marc van den Bosch, VOKA 
Prof. Johan Albrecht, UG, Itinera 
Prof. Hans Bruyninckx,  HIVA 
 
Tot slot waren 3 experten uitgenodigd om hun visie en analyse mee te delen. 
 
Prof. Hans Bruyninckx zag in het discours van de diverse sprekers een onderscheid tussen het 
economische paradigma van de vergroening van de economie (vergroenen als instrumentaliteit) 
versus het transitiedenken (m.a.w. het systeem ‘aarde met grenzen’). Of hoe aan -20% CO2 komen 
(efficiëntie verbetering)  versus hoe een low carbon society ontwikkelen. 
De Vlaams-Belgische economie is volgens hem gekenmerkt door een hoge materiaal intensiteit, een 
hoge energie intensiteit en een trage ontkoppeling milieu en economie. Qua mogelijke maatregelen 
denkt hij vooral aan de aanpak van niet-milieuvriendelijke subsidies, een vergroening van de 
belastingen, normering (maar hoe ver) en een betere afstemming van het beleid. Dat laatste is moeilijk 
en al heel lang een noodzaak. 
 
Mark Van den Bosch (VOKA) stelde dat we in feite al lang bezig zijn met ‘vergroenen’. En 
vergroening van de economie is volgens hem niet zoveel verschillend van andere succesverhalen in 
de economie (nood aan talent, visie, opleiding, goed regelgeving, geld). Daarom is vooral het 
klassieke instrumentarium nodig. En de klassieke industrie is cruciaal voor de realisatie van de 
vergroening. 
Wat betreft nieuwe start ups, is Nederland verder. Hij verwees naar het BRIO-project waarbij zijn 
organisatie mensen informeert over start-ups. Niet te vergeten is ook de rol van de consument. 
 
Professor Albrecht bekeek de rol van de overheid van nabij, en zag het falen van de markt aanwezig 
rond radicale innovaties (want iedereen aarzelt). Het is per definitie de taak van de overheid om dat 
risico te beheren. 
Daarnaast zag hij een onbalans tussen investeren in de toekomst (R&D) en anderzijds de huidige 
technologie verspreiden. Deze verhouding is 1 tegen 100.  
Hij vroeg ook aandacht voor een herwaardering van de rol van de industrie. Wat bijvoorbeeld 
batterijen betreft, is de innovatieketen verbroken. Alles wordt nu in Azië geproduceerd. Daarom is er 
terug ‘maakindustrie’ nodig in de EU, om die keten volledig te maken. 
Tot slot had hij het over menselijk kapitaal. Transitiedenken is denken op lange termijn en om de 
fabriek van de toekomst te bemannen zijn mensen nodig. Daarom is voldoende onderwijsdifferentiatie 
cruciaal, d.i. meer wiskunde, technologie en wetenschappen. De komende hervorming van het 
Secundair onderwijs in Vlaanderen gaat de foute richting uit en vormt daarom een bedreiging voor de 
vergroening van de economie.  
 
Vanuit het publiek werden enkele vragen gesteld.  
Wat is de beste manier om de onbalans 1 tegen 100 qua technologie aan te passen? 
Het panel antwoordde dat het een kwestie is van prioriteiten stellen. Als klein land kan je niet in alles 
investeren. Wel is het belangrijk om de nieuwe technologie effectief te gebruiken, want er is veel 
gepatenteerd dat niet gebruikt wordt. 
En het O&O-budget bewaken, waarbij de afstand tot de 3%-norm er nog is. In Nederland vat men dit 
samen met ‘Kennis, Kunde, Kansen’. Een instrument dat men gebruikte, is het Small business 
Innovation Research, overgenomen uit de VS. Als de overheid iets wil laten uitzoeken, stelt ze een 
prijsvraag op voor bedrijven. 
 
Is normering nuttig en nodig? 
Het panel was van mening dat normering nodig is. Normering neemt namelijk onzekerheid weg. Het 
moet wel haalbaar zijn. Er werd nog aan toegevoegd dat men geen steun krijgt bij ecologiesteun als 
men de BBT-normen haalt. Men moet het beter doen.  
Het ACV stelde dat er efficiënte steun nodig is, en dus ook een efficiënte en voldoende grote overheid 
daarvoor. Wat daarnaast te vaak vergeten wordt in dit debat is ook sociale innovatie als voorwaarde 
voor vergroening. 
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